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MERCADO DE
HELICÓPTEROS CIVIS:
UM ANO MARCADO
POR DESAFIOS
Texto: Daniel Cagnacci

Que o mercado brasileiro
de helicópteros é
mundialmente reconhecido
como uma das meninas
dos olhos de ouro por
fabricantes, fornecedores
de peças e operadores
nacionais e internacionais,
já sabemos.
Trata-se de um mercado
maduro e consolidado,
que será ainda maior se
novos segmentos forem
explorados.
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um upgrade do Dauphin AS365 N2, batizado
de N3.
O cenário perfeito estava criado com o
lançamento de helicópteros novos somado a
um câmbio extremamente favorável para a
compra. O grande boom nas vendas de helicópteros novos deu-se nessa época. Foram
vendidos aproximadamente 350 helicópteros
novos a turbina para o mercado em um período de cinco anos.
Entre 2010 e 2014, as vendas de helicópteros novos apenas para o mercado executivo
no Brasil foram bastante promissoras, com
média de 56 unidades vendidas no período.
Já a partir de 2015 muitas variáveis políticas
e econômicas influenciaram estas vendas. O
ano de 2015, que arrastou um processo de impeachment presidencial durante longos oito
meses, é considerado o pior de todos os anos,
com o registro de apenas cinco helicópteros
executivos novos vendidos no País pelos três
principais fabricantes.
Mas, como todo mercado com potencial
de crescimento, já a partir de 2016 começou a
apresentar uma tímida retomada, com média
de 16 novos helicópteros vendidos por ano.

O mercado em números
Segundo a respeitada Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero (Abraphe),
em seu levantamento mais recente realizado
em outubro de 2020, a frota de helicópteros
no País é de 2.125 aeronaves, sendo a maior
parte deles de helicópteros monoturbinas
(899 aeronaves), seguida dos helicópteros
com monomotor a pistão (747 aeronaves) e
dos helicópteros biturbinas (479 aeronaves).
São Paulo ainda é o Estado com o maior
número de helicópteros registrados, seguido

pelo Rio de Janeiro e o Estado de Minas Gerais. A cidade de São Paulo está entre as de
maior número de operações com helicópteros no mundo, com cerca de 1.300 pousos e
decolagens/dia.
Atualmente são aproximadamente 2
mil pilotos de helicópteros em operação no
País, num total de mais de 3,8 mil licenças
válidas, uma vez que um mesmo piloto, no
geral, possui habilitação para mais de um
tipo de aeronave.

Helicópteros
monoturbinas
ainda são a
maioria. O
H125 Esquilo
é um dos
destaques.

O crescimento do
número de novos
helicópteros no
Brasil ganhou
força em meados
dos anos 1990.
O modelo Bell
407 foi um
deles e acumula
1.500 unidades
produzidas desde
1995.

Juliano Dámasio

O País possui
um total
de 2.125
aeronaves de
asas rotativas
em operação,
o que inclui
modelos mais
antigos como
o Bell 430.

A evolução da frota

O Estado do
Rio de Janeiro
concentra
a segunda
maior frota de
helicópteros
do País.
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Uma boa parte desta frota é formada
por helicópteros adquiridos principalmente
entre os anos de 1994 e 1999. O Plano Real,
criado em 1994, tinha entre os seus objetivos para ajudar a estabilização da inflação a
indexação do dólar à nova moeda, o real. Ou
seja, entre 1994 e 1999, 1 real valia exatamente 1 dólar. Portanto, um helicóptero de
1 milhão de dólares custava, grosso modo, 1
milhão de reais.
Juntou-se a este fator nessa mesma época o lançamento de seis novos modelos de
helicópteros pelos fabricantes Bell, Eurocopter (hoje Airbus) e Agusta (hoje Leonardo).
Chegavam ao mercado o Bell 407, o Bell 430,
o Agusta 109E Power, o AS350 B3 Esquilo e o
EC135. E mesmo não sendo totalmente novo,
já no final de 1998, a Eurocopter lançava

Entretanto, o ano de 2020 surpreendeu a
todos, apesar da crise gerada pela pandemia
do Covid-19. Os fabricantes Airbus Helicopters/Helibras, Leonardo Helicopters e Bell
Helicopters/TAM Executiva registraram 19
unidades novas vendidas no ano, frente as
16 e 18 unidades vendidas em 2018 e 2019,
respectivamente.
É uma retomada tímida, verdade, mas
sob a perspectiva de que hoje o câmbio do
dólar encontra-se estabilizado, ainda que em
um patamar em torno de 5 reais, e a chegada
de novos modelos de helicópteros, todos os
fabricantes ouvidos foram unânimes em dizer
que 2021 e 2022 serão anos desafiadores em
termos de projeção para manter essa retomada do crescimento nas vendas. Assim como
aconteceu no período entre 1994 e 1998,
temos hoje a chegada de novos modelos de
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A Airbus Helicopters, representada no País pela Helibras, aposta em novas vendas do supermédio H175, que
possui autonomia para voos de até 5 horas, ideal para missões no segmento de óleo e gás.

helicópteros ao mercado. São eles o H145,
agora pentapá, e o novo H160, ambos da Airbus Helicopters; mais os modelos AW169, com
sua nova fase 6, o AW109 Trekker e o AW09,
antes conhecido como Kopter SH09, todos
da Leonardo Helicopters. Novos modelos de
helicópteros é um fator que deverá motivar
compradores e impulsionar os números de
vendas desse mercado nos próximos anos.
Porém, historicamente, em anos de
eleições presidenciais as vendas caem consideravelmente, já que a instabilidade política paira sobre o mercado em relação ao
candidato que será o vencedor. E, de certa
forma, incomoda os fabricantes que possuem
helicópteros já vendidos e que ainda não
foram entregues aos seus compradores.

Bruno Orofino

O Robinson
R44 ocupa
espaço entre
os aparelhos
monomotores a
pistão desde os
anos 1990.

Ainda falando sobre as vendas registradas
em 2020, dessas 19 unidades vendidas pelos
três fabricantes, pela primeira vez no histórico desde 2010 foram vendidos mais modelos
biturbinas intermediários que biturbinas
leves (31% x 16%). Isso abre boa perspectiva
de vendas nos próximos anos para os fabricantes de helicópteros nessa categoria, ou
seja, os modelos H145 da Airbus Helicopters
e o AW169 da Leonardo Helicopters.
Helicópteros biturbinas leves são os helicópteros certificados dentro da categoria
FAR-27 até o Peso Máximo de Decolagem
(PMD) de 3.175 quilos, enquanto os helicópteros certificados dentro da categoria FAR-29
são os modelos que possuem o Peso Máximo
de Decolagem de 3.176 quilos em diante.
Atualmente os modelos da categoria FAR-

Painel de instrumentos do Bell 407 GXI, capaz de realizar
voos IFR com a suíte de aviônicos Garmin G1000H NXI.
São Paulo conta com a maior frota nacional, com cerca
de 1.300 pousos e decolagens por dia.

27 são os AW109 Grand New e Trekker, Bell
429, H135 e MD902 Explorer. Já os modelos
da categoria FAR-29 mais comuns de serem
vistos no mercado executivo são os AW169,
H145 e, em breve, o H160.

Equipado com
dois motores
PW210, o AW169
da Leonardo
ganhou prestígio
no Brasil entre
os operadores
do segmento
executivo – VIP.

treinamento para a US Navy, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Guarda Costeira até 2050.
O programa Advanced Helicopter Training
System (AHTS) ou Sistema Avançado de Treinamento de Helicópteros descrevia, entre
uma série de requisitos, que o helicóptero
deveria ser fornecedor de treinamento IFR
e ter equipamentos para este fim, tais como
piloto automático e duplo horizonte artificial,
entre outros. A Leonardo Helicopters foi a
vencedora de um contrato de 176,5 milhões
de dólares para a produção de 32 helicópteros
TH-73A para o AHTS.
Bom para o mercado civil, que agora tem
à disposição helicópteros já certificados IFR
de fábrica, por custos de aquisição e operacional inferiores aos dos biturbinas atuais.

Com capacidade para um piloto e quatro passageiros, o Bell 505 tem alcance de 566 quilômetros de voo.

Helicópteros monoturbinas IFR
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Existe ainda um novíssimo nicho a ser
explorado pelos fabricantes no Brasil, na categoria de helicópteros monoturbinas, que é a
oferta de helicópteros já equipados de fábrica
para voos IFR (por instrumentos). É o caso dos
modelos Bell 407GXi e AW119Kx IFR Koala.
Estes dois modelos foram desenvolvidos
a partir de suas versões civis para atender a
um projeto da marinha norte-americana para
substituir os antigos TH-57 (popularmente
conhecidos como B206 Jet Ranger) já com
35 anos de utilização e que deverão prover
60
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Com o mesmo DNA, mas com distintas capacidades, a família AW169, AW139 e AW189 é o grande trunfo da Leonardo
Helicopters.

Apenas 40 helicópteros no Brasil estão destinados ao transporte aeromédico. São 1.300 nos Estados Unidos.

Setor aeromédico em expansão

Com mais de
1,6 milhão de
horas de voo,
o Sikorsky S-92
está presente
em 25 países. A
Omni é uma das
operadoras do
helicóptero no
Brasil.

Certamente o mercado mais promissor
para o uso de helicópteros nos próximos anos
é o setor aeromédico (EMS ou Emergency Medical Services). Se sempre houve demanda para
o serviço de helicópteros para o setor aeromédico, a criação da Associação Brasileira de
Operadores Aeromédicos (Aboa) em 2018 veio
em boa hora para organizar e contribuir para
a regulamentação do setor, pois ajudou a criar
a comemorada Diretriz Interpretativa em abril
de 2021, que autoriza aeronaves privadas a

realizarem operações de resgate em estradas
e rodovias, desde que cumpram exigências do
RBAC 135. E isso abre uma enorme possibilidade para a venda de novos helicópteros e a
geração de muitos novos empregos.
Apenas para se ter uma ideia do tamanho
desse mercado, nos Estados Unidos existem
cerca de 1.300 helicópteros dedicados ao serviço aeromédico. Na Europa são cerca de 780
helicópteros dedicados. Atualmente no Brasil
são apenas 40 helicópteros ou 0,2% de helicópteros por milhão de habitantes. Há ainda
muito para crescer! Segundo a Aboa, somente

O segmento de
off-shore ganhou
nos últimos anos
novas máquinas e
prevê retomada
acentuada dos
negócios em 2021.
A imagem mostra
dois AW189 da
empresa brasileira
Aeróleo.

para o Estado de São Paulo serão necessários
inicialmente algo como entre 30 e 40 novos
helicópteros dedicados ao serviço aeromédico,
gerando empregos para pilotos, mecânicos,
enfermeiros, médicos, paramédicos, além do
pessoal operacional em terra.

O mercado off-shore
Como toda a indústria de petróleo e gás,
o setor de helicópteros sofreu com a redução
da demanda decorrente das crises do preço
do petróleo e do impacto da Covid-19. Além

disso, o mercado foi afetado por uma onda de
más notícias geradas pela falsa expectativa
criada pelo pré-sal, pela queda geral dos preços do petróleo no mercado e pela redução
de investimentos pela Petrobras. O mercado
off-shore passa por alguns reajustes e prevê
uma pequena retomada já em 2021.
Mais do que nunca, as operadoras buscam
reduzir os custos operacionais e o desafio é
manter os rígidos padrões de segurança. A
renovação da antiga frota de aeronaves e a
introdução de modelos com novas tecnologias
criam oportunidade para a apresentação de
helicópteros mais modernos, sendo os modelos H135, H145 (nas plataformas mais próximas do Nordeste), H160 e H175 (principais
produtos em função das distâncias das plataformas no Brasil) alternativas eficientes e
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O País já conta
com um Airbus
H225 dedicado
ao transporte
de torres de
energia.
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Programas de compartilhamento de aeronaves fazem com que o cliente adquira cotas para voar um
determinado número de horas/mês com garantia de 100% de disponibilidade.

Mais de 1.370 helicópteros do modelo H135 foram entregues para 300 clientes em 60 países ao longo do tempo.

voos diários na Bacia de Campos e cerca de
60% dos passageiros transportados encontravam-se na região norte do Rio de Janeiro em
2019. A perspectiva de novas oportunidades
de negócios faz com que o setor volte a mirar
e superar esses números em breve.

novo mercado com grande potencial, que é
a utilização do helicóptero no apoio à construção de linhas de transmissão, aumentando
a produtividade desse serviço, ao mesmo
tempo em que reduz significativamente o
impacto ambiental. A novidade é a entrada
do modelo H225 no mercado de transmissão
de energia elétrica pela empresa Transmission Air Company (TAC), a primeira a operar
o modelo no apoio à construção de linhas de
transmissão no Brasil. A empresa escolheu o
H225 devido ao seu desempenho e capacidades superiores já comprovados em serviços
áereos, incluindo a indústria de linhas elétricas mundial.
Há ainda o serviço de combate a incêndio
que poderia ser explorado por empresas civis,
como acontece em países mais desenvolvidos,

Novos mercados

O mercado
executivo
corporativo
sempre atingiu
excelentes
patamares de
vendas nos
últimos anos.
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competitivas, além dos já conhecidos AW139
e AW189 da Leonardo e dos modelos S-76 e
S-92 da Sikorsky. Hoje há aproximadamente
120 aeronaves biturbinas em operação neste
mercado, com idade média de 12 anos.
De olho nesta retomada do mercado,
algumas empresas devem acrescentar novos
helicópteros à sua frota ou recolocar outros
em condições de voo, além de investir em
capacitação e treinamento de pessoal. Estas
empresas estão buscando novos contratos,
novas oportunidades de negócio, inclusive
no setor on-shore, gerando mais empregos
e adequando seu pessoal para estes novos
contratos. Destaque para a Omni Táxi Aéreo, maior operadora deste segmento, com
aproximadamente 50 aeronaves, que vem adquirindo novos contratos nos últimos meses.
O setor off-shore fazia por volta de 120

INTERNACIONAL

Existem ainda alguns mercados pouco
ou nunca explorados no Brasil, que demandam helicópteros de serviços em benefício
da sociedade em geral. Quanto mais novos
mercados forem explorados com o uso de
helicópteros, mais empresas fomentarão o
negócio, mais empregos serão gerados.
É o caso, por exemplo, do transporte
de práticos com helicópteros. Prático é o
profissional responsável por manobrar navios
nos portos. Esse trajeto do prático entre o
porto e o navio, ou o contrário, hoje é feito
em pequenas embarcações que, dependendo
da distância, pode levar muito tempo. Países
como África do Sul, Nova Zelândia e Austrália já utilizam há muitos anos o helicóptero
para o transporte de práticos, reduzindo
drasticamente o tempo desse deslocamento
e aumentando em muito a produtividade.
Um outro exemplo se aplica à construção
pesada. Nos Estados Unidos, helicópteros
prestam este tipo de serviço desde 1947,
seja para transporte de máquinas a locais
de difícil acesso, instalação de dutos de gás,
transporte de técnicos para manutenção de
aerogeradores eólicos, transporte e montagem de torres de energia e muitos mais. No
Brasil já há um H225, com sua grande capacidade de carga externa, sendo utilizado de
forma dedicada para o transporte de torres
de energia seccionadas a locais sem acesso.

mas que encontra uma enorme barreira na
Instrução de Aviação Civil (IAC) 3134-0799, que
detalha em “2.4 O transporte de enfermos de
locais onde existem condições ativas de risco
(“...incêndios...”), com a ameaça à segurança
da aeronave e da tripulação, não pode ser
conduzido por empresas de transporte aéreo”.
Ou seja, continua sendo feito prioritariamente
por operadores governamentais.
Helicópteros podem ser a salvação para
inúmeras vidas dentro ou perto de florestas
em fogo. Diferente do que acontece no Brasil,
várias empresas civis de combate a incêndio
prestam serviços no Canadá e nos Estados
Unidos para entidades governamentais, fomentando novos e mais empregos, disponibilizando suas frotas de grandes helicópteros
de serviço.

Ganho de tempo e produtividade nos deslocamentos de curtas e médias distâncias é um dos diferenciais do segmento.

Dentro do setor de energia, surge um
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Beccari Photo

A Líder Aviação continua atuando como centro de serviço da marca Bell Textron, com estrutura completa no
Aeroporto de Congonhas.

Suporte aos produtos
Toda essa frota atual de helicópteros e
sua perspectiva de crescimento, além das
novas oportunidades ainda inexploradas, não
seriam possíveis se o Brasil não estivesse fortemente suportado pelos principais fabricantes, pelos centros de serviços e manutenção
e pelos conhecidos helicentros.
A Helibras investiu bastante na área de
suporte e serviços ao longo de 2020 e, já no
início de 2021, a empresa anunciou a parceria
na prestação de serviços de manutenção com
a Helisul Aviação, a maior operadora civil
de helicópteros da gama Airbus-Helibras no
Brasil. A parceria com a Helisul tem como
foco expandir a rede de atendimento através
de centros de serviços autorizados em cinco
novas localizações no Brasil: Rio de Janeiro
(RJ), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).
Já a Leonardo Helicopters, depois de
muitos anos, tirou do papel o seu prometido
centro de serviços próprio para atender à sua
frota de aproximadamente 200 aeronaves no
País. Ainda aguardando inauguração oficial, o
local possui uma área total de 79.055 metros
quadrados, com 5.600 metros quadrados de
área construída, que inclui oficinas de manutenção, depósito especial alfandegado, um
heliponto de 16 toneladas com 26 metros
x 26 metros de dimensão e seis spots para
receber aeronaves. Localizado em Itapevi,
cerca de 30 quilômetros distante da capital
de São Paulo, o local possui ainda a possibilidade de expansão para uma possível linha de
montagem de helicópteros no futuro.
A Bell Helicopters possui uma cultura
diferente, sem centro de serviços próprio no
Brasil. Ela mantém dois competentes representantes técnicos que vistoriam e acompa68
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O Helicentro HBR em são Paulo atende a dezenas de operadores de diferentes marcas. Novas unidades estão
sendo criadas em Goiânia, Florianópolis, Recife, Fortaleza e Salvador.

Os helicentros e seus serviços

nham de perto os trabalhos executados pelos
seus centros de serviços autorizados Helipark,
Líder Aviação e Helisul Aviação.
A Pratt & Whitney Canada, fabricante das
conceituadas turbinas PT-6 e PW200, que equipam boa parte da frota de helicópteros biturbinas no mercado, também trabalha olhando
o futuro dos seus negócios no Brasil. A revisão
geral das turbinas PT-6 já é realizada no Brasil
nas instalações da PWC em Belo Horizonte,
Minas Gerais, bem próximo ao Aeroporto de
Confins. Os planos para o mesmo serviço ser
executado nas turbinas PW200 foram adiados um pouco, em função da crise em 2020
causada pela pandemia de Covid-19. Planos
esses que devem ser retomados em breve e
que reduzirão muito o tempo de execução do
serviço, o prazo da devolução ao operador,
com custos mais baixos e sem perder a qualidade oferecida pelo fabricante das turbinas.

Com cerca de 65% da frota nacional sendo
registrada na região sudeste do País e desse
percentual o Estado de São Paulo possuindo
a maior concentração, com cerca de 400 helicópteros registrados, é natural que os três
maiores helicentros do Brasil encontrem-se
situados na capital paulista e ao redor dela.
Em comum, todos oferecem serviços de
atendimento, hangaragem e manutenção.
Mas cada um também tem seus diferenciais.
A sede da HBR, localizada a cerca de 20
quilômetros da capital, atualmente oferece
serviços de atendimento, hangaragem, sala
VIP, cabine de pintura e manutenção para os
principais fabricantes de helicópteros. A HBR
está focada em sua ampliação no País através
de novas unidades localizadas em Salvador
(BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Goiânia
(GO) e Florianópolis (SC).

Os principais fabricantes de helicópteros possuem acordos
de manutenção e serviços com várias empresas no Brasil.

Inaugurado no início de 2002, o Helipark
conta com cerca de 56 mil metros quadrados
de área, três amplos hangares, dez spots de
estacionamento, um heliponto de 25 metros
x 25 metros e capacidade de até 12 toneladas, além de uma pista para decolagens
corridas. Oferece atendimento e hangaragem 24 horas por dia, sete dias por semana,
além de manutenção, pintura e interiores,
venda de peças. Foi o único a receber da
Bell Helicopters por cinco anos consecutivos
o prêmio Certified Service Facility Platinum
Bell na América Latina, dentre os 11 centros
de serviços avaliados no mundo.
Também inaugurado em 2002, o Helicidade é o único dos três com localização
na própria capital, com sua sede no bairro
doJaguaré, próximo ao Shopping Villa Lobos.
É ideal para quem quer deixar seu helicóptero perto de casa ou do trabalho. Possui um

A ampla sala VIP da HBR é uma das mais completas do setor.
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O Helipark, foi
inaugurado em
2002,e possui
uma área de
56 mil metros
quadrados e
três amplos
hangares.
O Helicidade pode atender até 80 helicópteros na
região oeste da capital paulista.

heliponto elevado para helicópteros com até
5 toneladas, 12 spots para atendimento e
serviços de hangaragem para 80 helicópteros.

Enﬁm, a perspectiva
Olhando pelo prisma positivo, as vendas
de helicópteros estão sendo retomadas na
medida do possível, por entre turbulências
econômicas e políticas enfrentadas quase
todos os anos. Novos modelos de helicópteros estão sendo lançados, mercados têm
se adequado às novas realidades, outros se
preparam para novas oportunidades e há
ainda novos mercados para serem explorados.
Fato é que o mercado brasileiro de helicópteros segue promissor e desafiador. E continuará sendo mundialmente reconhecido como uma
das meninas dos olhos de ouro por fabricantes,
fornecedores e operadores, ainda mais quando
novos mercados puderem ser explorados.
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A tendência
de retomada
das vendas
no período
pós-pandemia
vem animando
o segmento,
sobretudo no
Brasil. A foto
mostra quatro
Airbus H160,
modelo que
teve a primeira
unidade vendida
no Brasil em
2018.

