OPERE SEMPRE COM

SEGURANÇA
Solange Galante

Segurança é a
palavra-chave da
aviação. E a aviação
executiva, pela
importância que
exerce na economia,
sabe bem o quanto
ela é fundamental.

Por: Solange Galante
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Dentre as várias características que tornam a
aviação executiva uma atividade única, destaca-se a
constante inovação tecnológica e o investimento maciço em qualificação dos funcionários, em especial de
tripulantes e mecânicos, que são as melhoras práticas
operacionais adotadas. Como explica Décio Galvão,
diretor executivo da Icon Aviation, observa-se que
as melhorias tecnológicas atuam aumentando significativamente os níveis de segurança operacionais
e, consequentemente, atuam também na redução
dos acidentes, podendo-se, como exemplo, citar o
EGPWS e as aproximações PBN. “Paralelamente ao
incremento tecnológico, a presença de pessoal com
competência para a atuação e gerenciamento dos
sistemas é peça fundamental neste processo, e assim
o constante investimento em treinamento constitui-se outra prática fundamental para a garantia dos
níveis de segurança ideais.”
A segurança operacional é fundamental na
aviação como um todo. Como define Flávio Pires,
diretor geral da Associação Brasileira de Aviação
Geral (Abag), é o valor mais importante para ser
difundido nas organizações que praticam operações aéreas. “Não existe sucesso na aviação sem
segurança, ela vem sempre em primeiro lugar.
Quem opera com altos índices de segurança tem
menor chance de se envolver em acidentes. É
gestão de risco pura e simples!”
Para o comandante Marcelo Filgueiras Tolentino, piloto da TAM AE, entre as melhores práticas
operacionais a serem adotadas na aviação executiva, além de cumprir os regulamentos previstos pela
atividade aérea, um bom planejamento do voo é
essencial para manter em alto nível a segurança
operacional. “A TAM AE cultiva e utiliza hoje uma
ferramenta conhecida como Flight Risk Assessment
Tool (FRAT)”, ele explica. Esta ferramenta utiliza
um questionário com diversos tópicos, como por
exemplo a experiência dos pilotos, equipamentos
da aeronave, condições meteorológicas referentes
ao voo, informações sobre os aeroportos envolvidos
na operação, etc. “Ao preencher este questionário,
cada pergunta gera uma pontuação e, de acordo
com ela, é possível identificar perigos e riscos à operação. Com essas informações em mãos, pode-se
ajustá-la de forma a atender ao cliente da melhor
forma possível, mantendo a segurança operacional
no mais alto nível.”
A preocupação com a segurança também
faz parte da Líder Aviação e isso se reflete em
toda a operação, desde os colaboradores de áreas
administrativas até a tripulação, mecânicos e pessoal de atendimento aeroportuário. “Investimos
constantemente em treinamentos para todos os
colaboradores e contamos com diversas ferramentas de prevenção de acidentes e incidentes, como
o Relatório de Prevenção (Relprev) e o Stop Card,
um cartão que autoriza qualquer colaborador a
interromper uma atividade insegura, independentemente da posição que ocupe na hierarquia da
Líder. Além disso, não só seguimos, como vamos
além do que determinam a legislação brasileira e os
principais órgãos certificadores do mundo, os quais
nos auditam frequentemente”, diz Júnia Hermont,
superintendente da empresa. Auditorias são, realmente, um incentivo a mais para as empresas de
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Treinamento em simulador de voo, hoje, é mandatório.
A CAE Simuflite é um dos grandes players do treinamento no Brasil.

aviação executiva. A Líder, por exemplo, é auditada
por órgãos internacionais – como a International
Standard for Business Aircraft Operations (IS-BAO),
a Wyvern Wingman e a Argus International – e por
empresas como a Shell, Statoil, Chevron e British
Petroleum. Além disso, a empresa com sede em
Minas Gerais foi recentemente reconhecida pela
Petrobras – sua maior cliente no mercado offshore
–, por meio do seu programa anual de auditoria,
o Programa de Excelência em Operações de Trans-

porte Aéreo e Marítimo (Peotram), como o melhor
e mais seguro fornecedor de serviços de operações
de helicópteros. Como informa a Petrobras, a base
do Peotram são as Diretrizes Corporativas e de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras e
as melhores práticas operacionais e gerenciais nesses segmentos observados mundialmente, tendo,
como benchmarking, práticas adotadas no Mar do
Norte e Golfo do México – que são áreas conhecidas de atividade muito intensa de exploração de
petróleo. “Graças a essa preocupação constante
com os procedimentos de gestão e segurança,
a Líder é certificada FAA, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, IS-BAO nível II, Argus Platinum,
Bars e Wyvern Wingman”, informa Júnia Hermont.
“Nossa missão é oferecer soluções personalizadas,
segurança, qualidade e agilidade. É esta missão que
norteia nossas ações diárias, em todas as unidades
de negócio da Líder. Prezamos, principalmente, pela
excelência dos serviços e pela satisfação do cliente.”
Para que isso seja possível, existe uma preocupação constante em conhecer a fundo cada cliente
e entender a real necessidade dele. Dessa forma, a
Líder é capaz de oferecer uma experiência única e
uma verdadeira conexão emocional com o cliente,
como ressalta sua superintendente, que também
destaca um forte investimento em sistemas de
informação, como por exemplo o Fênix, sistema
desenvolvido especificamente para o atendimento
aos clientes. Júnia explica que, com essa ferramenta,
todas as solicitações dos mesmos são lançadas em
um tablet, desde a limpeza da aeronave, comissaria,
horário de decolagem, etc. Desse modo, todo serviço é então acompanhado pela equipe, tanto pelo
tablet como por meio de telas de TV, garantindo que
todas as solicitações sejam realizadas com sucesso.
“E como toda a nossa documentação é atualmente
informatizada, o cliente tem a facilidade de conferir
todas as solicitações de serviço no próprio tablet,

Reza a cartilha informal da segurança que não se gasta na formação de pessoal de voo, mas se investe.
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em pilotos e mecânicos, mas também nas equipes
comerciais e dos setores administrativos”.
Segundo o comandante Marcelo Tolentino,
da TAM AE, o processo seletivo em sua empresa
segue os mais rígidos padrões do mercado da
aviação, principalmente para tripulantes, mecânicos e atendentes de pista, pois são atividades de
grande risco, onde o mínimo erro pode ser muito
prejudicial para a operação. Ele explica: “após a
análise inicial dos currículos, submetemos todos
esses candidatos a testes específicos, entrevistas –
no mínimo duas rodadas, a primeira com a área de
Recursos Humanos da empresa e outra mais técnica, para avaliação da experiência profissional. Em
vários casos ocorre ainda uma terceira entrevista
com o gestor da área para uma avaliação de competência e perfil”. Após as análises de currículos
e as entrevistas, são aplicados testes psicológicos
em todos os candidatos, sendo que estes testes
também são específicos para cada função. No caso
dos cargos de tripulantes e mecânicos, também
são aplicados os testes de álcool e drogas devido à
criticidade das atividades que eles desempenham.
“Após a contratação, temos um programa
de treinamento específico para cada função, mas
antes acontece uma integração entre as áreas para
os novos colaboradores se familiarizarem com a
empresa.” E ele destaca um ponto importante:
“o segredo de uma equipe vencedora é contratar
corretamente, ou seja, dentro do perfil desejado, e
treinar constantemente os colaboradores. A aviação
é um segmento bastante técnico e que precisa ter
profissionais altamente treinados. Por isso, a nossa
maior preocupação é com a segurança operacional,
seja de voo, de manutenção ou de movimentação
das aeronaves em nossos hangares e aeroportos
do País. Contratar bem e manter os colaboradores
treinados e motivados é sempre o nosso objetivo”.
Treinamento em simulador de voo, por exemplo,
hoje é mandatório. Como o próprio nome diz, os
simuladores são programados para que o tripulante possa ser treinado em diferentes cenários de
risco, para que possa atuar de forma assertiva em
casos de panes ou emergências em situações reais.
Esse equipamento, cujo valor agregado é sempre

Nenhum operador de aeronaves executivas é uma ilha em matéria de segurança: a cooperação entre os diferentes setores é fundamental.
A Embraer Executive Jets é cliente da Flight Safety International para
treinamento de pilotos.

além de receber todo o material por e-mail.”
“A indústria aeronáutica usa a experiência
acumulada com as próprias horas voadas para desenhar suas melhorias. Nossa empresa possui três
certificações internacionais de qualidade (IS-BAO,
Argus e Wyvern) e estar com um elevado grau de
compliance com esses tipos de certificação garante
não só a vanguarda na segurança operacional mas
também um ambiente onde ‘todo mundo joga o
mesmo jogo com as mesmas regras’”, observa
Décio, da Icon Aviation.
“A maior preocupação da TAM AE no atendimento ao cliente é garantir sua segurança
em primeiro lugar”, diz o comandante Marcelo
Filgueiras Tolentino. “Além disso, é claro, o atendimento personalizado também marca a nossa
atuação no mercado, nos diversos ramos em que
atuamos, desde vendas de aeronaves, fretamento
e gerenciamento, manutenção e FBO, pois trabalhamos com uma equipe especializada e pronta
para atender a nossos clientes com excelência e
rapidez. Por exemplo, o cliente TAM AE de atendimento aeroportuário e hangaragem se sente
‘em casa’ quando é atendido pela nossa equipe.”

A indústria aeronáutica usa a experiência acumulada com as próprias
horas voadas para aplicar em melhorias.

altíssimo, tem um papel extremamente importante
no treinamento dos pilotos sem colocar a aeronave
ou tripulação em risco, sendo possível aperfeiçoar a
pilotagem e o gerenciamento de cabine, utilizando
técnicas de CRM. “Na Líder, toda a nossa tripulação
é treinada de acordo com os padrões da empresa,
que superam, em muitos aspectos, os exigidos pelos
órgãos reguladores.” A superintendente da empresa
afirma que o investimento em formação é constante.
“Além dos programas internos de capacitação – que
envolvem colaboradores de todas as áreas – também
contamos com uma série de treinamentos para mecânicos e tripulação, que participam de capacitações
no Brasil e no exterior.” A Líder, em parceria com
a CAE Simuflite, trouxe ao Brasil três simuladores
de voo, para os helicópteros Sikorsky S-76, S-92 e

A segurança operacional é fundamental na aviação como um todo.

CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO DE
TRIPULANTES

70
FLAP

INTERNACIONAL

Juliano F. Damásio

Reza a cartilha informal da segurança na aviação
que não se gasta na formação de pessoal de voo,
mas se investe. No caso da Líder, por exemplo, o
investimento no ano passado foi de cerca de 8 milhões de dólares na formação de pilotos, mecânicos
e demais profissionais da empresa. Como explica
Júnia Hermont, “fazemos um processo seletivo minucioso para todos os departamentos da empresa e
investimos continuamente em toda a equipe, não só
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O programa anual de auditoria Peotram, da Petrobras, incentiva o
aumento da segurança operacional dos serviços de operações de
helicópteros offshore.

Um bom planejamento do voo é essencial para manter em alto nível a segurança operacional.

Leonardo AW139. Sediados em São Paulo, no bairro
do Sacomã, esses equipamentos são utilizados para
treinamento não só da tripulação Líder, mas também
estão disponíveis para pilotos de outras empresas.
“Ter uma equipe bem capacitada deve ser uma
premissa básica na aviação e, na Líder, seguimos
rigorosamente este preceito, já que a segurança é
nosso princípio mais importante. No mercado, somos
reconhecidos por essa preocupação constante com
a excelência e isso faz com que muitas empresas
do setor, inclusive, tenham um olhar diferenciado
em relação a colaboradores que já trabalharam na
Líder Aviação”, diz Júnia, sem ocultar o orgulho
justificado de ser superintendente de uma empresa
séria na área de aviação executiva.

COOPERAÇÃO
Mas nenhum operador de aeronaves executivas
é uma ilha em matéria de segurança. A cooperação

autoridades e empresas participantes”.
Segundo ela, a Líder também tem um projeto
de visita a escolas da rede pública, quando são realizadas palestras educativas sobre temas como os
riscos aviários, relacionados às pipas e aos balões.
“O objetivo é fomentar, nas crianças, a percepção
de que determinadas ações como soltar pipa ou
jogar lixo nas proximidades do aeroporto, que atrai
aves, podem ter consequências graves à operação.
E um resultado frequente, e muito positivo, é que
esses alunos tornam-se multiplicadores dessa
ideia, disseminando a informação em casa, para
familiares, amigos, etc.”
A cooperação também se estende aos órgãos
reguladores, como a Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), pois a confiabilidade do transporte aéreo
é um interesse de todos e a necessidade de manter a
segurança operacional deve estar sempre presente.
Os requisitos estabelecidos no Regulamento
Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA)

entre os diferentes setores é fundamental para
aprimorar o conhecimento e as operações neste
setor. Um exemplo muito interessante de como essa
colaboração pode contribuir para o setor é o Safety
Seminar, um evento anual que a Líder Aviação realiza
desde 2015. O seminário tem como tema justamente
a segurança operacional e conta com uma programação de palestras com especialistas brasileiros e estrangeiros. Além disso, reúne colaboradores da Líder, de
outras empresas de táxi aéreo, assim como usuários
do serviço e representantes de órgãos públicos.
A superintendente Júnia Hermont observa
que, além das palestras, há momentos para discussão dos temas “e sempre notamos um debate de
alto nível, percepção que os participantes também
expressam na pesquisa de satisfação realizada
após o evento. O Safety Seminar – entre outras
iniciativas que reúnem operadores e órgãos reguladores – certamente contribui para fomentar
melhorias na rotina de trabalho dos profissionais,

Quem mais entende de aviação executiva é o operador executivo, que viaja o mundo inteiro, colhendo informações
dos mais diversos países e operadores.

Conhecer a fundo cada cliente e entender sua real necessidade é prática constante das grandes empresas de aviação executiva.

Juliano F. Damásio
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91 e no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
(RBAC) 135 têm por objetivo estabelecer os parâmetros que devem ser atingidos pelos operadores
da aviação executiva e geral para que exista um
nível mínimo aceitável de segurança operacional
nestas operações. “Condicionalmente aos regulamentos citados, temos Instruções Suplementares
que vêm especificar métodos previamente aceitos
pela Anac para que os parâmetros citados sejam
alcançados”, informa a agência.
Outro bom exemplo de cooperação é o Brazilian General Aviation Safety Team (BGAST), grupo
formado por empresas de táxi aéreo, associação
de proprietários de aeronaves, fabricantes, escolas de aviação, sindicato dos aeronautas e Anac,
dentre outros, e que tem discutido melhorias no
setor de aviação geral e desenvolvido projetos
em prol da segurança, dentre os participantes. O
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (Cenipa) também tem colaborado
muito com dados estatísticos sobre acidentes e
incidentes e cada participante contribui com seu
conhecimento e experiência com o objetivo de
melhorar a segurança.
Quem mais entende da aviação executiva é
o operador executivo, que viaja o mundo inteiro
em sua operação, colhendo informações dos mais
diversos países e operadores. “A transferência de
expertise e o compartilhamento de informações
entre os operadores e a autoridade regulatória
sempre vai trazer os melhores benefícios para
todos”, analisa Décio Galvão, da Icon Aviation.
Um grande exemplo, segundo o executivo,
é a utilização de recursos como Head up Display/
Enhanced Vision Systems/Synthetic Vision Systems/
Controller Pilot Datalink Communications/Electronic Flight Bag, que vêm de ‘série’ nas modernas
aeronaves que são usadas pela aviação executiva
e que sua utilização (que aumenta em muito a
segurança das operações) depende de autorização
da autoridade reguladora local.
Os seguros aeronáuticos também ajudam a
promover a segurança operacional de profissionais
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e clientes da aviação executiva. Carlos Eduardo Polízio, diretor de Aero/Casco/Transportes do Grupo
Segurador BB Mapfre, informa que sua empresa
realizou, entre 2012 e 2016, dez cursos de Corporate
Resource Management (CRM), formando 475 pilotos
e/ou pessoas envolvidas com a operação aérea dos
seus clientes. “Outro ponto é que temos regras diferenciadas de precificação de seguro para operadores
que possuem treinamentos em simuladores e para
os que não possuem este tipo de treinamento. São
tabelas diferenciadas para todo tipo de aeronave
para aviação geral, incluindo aeronaves de uso
executivo.” Ele afirma que a seguradora sempre
oferecerá termos e condições diferenciados para o
operador que investe em prevenção de acidentes.
Como incentivar a segurança operacional
quanto a ser investimento e não gasto (custo)?
Quem responde é Flávio Pires, diretor geral da Abag:
“conscientização e aculturamento!”. Ele explica que
existe uma relação direta entre operar com segurança
e sucesso. “Sem segurança, se está fora do jogo comercial. Empresas que não tenham elevados índices
de segurança não sobrevivem. Padecerão através
de seus acidentes aéreos.” Ele lembra de um caso
notório recente, o que vitimou o time de futebol da
Chapecoense. “Operadores privados simplesmente
deixam de existir por negligenciar a operação segura. Morrem em suas próprias aeronaves ou se
envolvem em acidentes com possibilidades de
grandes danos materiais e pessoais.” Tudo isso
passa, segundo Flávio, por adoção de práticas de
gestão, procedimentos e regras para se promover
um ambiente propício à prevenção e prática da
cultura da Segurança – sempre em letra maiúscula,
ele reforça. E conclui: “cumprir rigorosamente o
que está escrito nos manuais de operação das
aeronaves já é um bom começo! Por isso, falar
em investimento é mais apropriado”.

Os seguros aeronáuticos também ajudam a promover a segurança
operacional de profissionais e clientes da aviação executiva.

“Nossa empresa tem como premissa servir
bem para servir sempre”, afirma Décio, da Icon.
Ele observa que o cliente da aviação executiva
é extremamente exigente e, por isso, é preciso
estar atento a todos os detalhes que envolvem os
diferentes serviços que são ofertados. “A cultura
que desenvolvemos é zelar sempre pela segurança dos nossos clientes e ativos, e buscamos, na
simplicidade das nossas ações e cordialidade com
os nossos clientes, fazê-los sentirem-se acolhidos
em nossas aeronaves e instalações. Transparência,
honestidade e simplicidade são fatores determinantes para obtermos a confiança e satisfação dos
nossos clientes”, finaliza Décio.
Afinal, a segurança operacional é do interesse
de todos.

A segurança operacional é do interesse de todos os envolvidos com a aviação.
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