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15 anos de expertise tornam a empresa
referência no segmento de manutenção
no Brasil e no exterior
Texto: Flávio Marcos de Souza

Tendo surgido em 2006 no Aeroporto de
Confins, em Belo Horizonte, com o nome de
Centro de Manutenção de Aeronaves (CMA), a
divisão da Gol prestava somente serviços de
manutenção e pintura para a própria frota.
Anos mais tarde, surgiu a Gol Aerotech,
unidade de negócios da companhia aérea
especializada em manutenção, reparos e
revisões de aeronaves e componentes, consolidando-se neste mercado e passando a atrair
novos clientes. Com 15 anos de experiência na
manutenção das aeronaves de sua própria frota, a companhia passou a atender à demanda
externa de todo o mundo. A decisão pelo nome
Gol Aerotech foi tomada em 2018 (divisão 121
e 145) para atendimento a terceiros, sendo
que a marca foi oficialmente lançada para o
mercado interno e externo um ano depois.
Mesmo em um momento desafiador, a Gol
Aerotech investiu no aperfeiçoamento de suas
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1-A divisão de
manutenção da
GOL conta com
os certificações
da ANAC, FAA e
EASA.

atividades e buscou a certificação necessária
para atuar em aeronaves principalmente de
países da América Latina e América Central.
Com a documentação aprovada pelas autoridades locais de cada país, a empresa está
apta a realizar a manutenção em aeronaves
da família Boeing 737 Next Generation, 737
Classic, 737 MAX e Boeing 767.
Em 2020, o segmento foi muito impactado
com a pandemia e a marca realizou apenas
serviços pontuais para terceiros. Estes serviços compreendem airframe e eventualmente
componentes, com direcionamento para os
checks B, C e D nos jatos Boeing 737 NG e 737
MAX. São cinco linhas de manutenção ativas,
sendo que o overhall dos motores continua
sendo realizado fora da empresa.
“Firmamos o compromisso com o que foi
de fato contratado, priorizando o atendimento rápido e eficaz”, enfatiza Carlos Alberto

4
Costa, diretor da Gol Aerotech, em entrevista
à revista Flap Internacional em São Paulo.
A Gol Aerotech possui diversas certificações importantes de órgãos reguladores nacionais e internacionais, entre eles a Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Federal
Aviation Administration (FAA), dos Estados
Unidos, que, pela qualidade e competência,
está renovando o certificado por mais um
ano, além da European Union Aviation Safety
Agency (Easa).
Além de prospectar e atender a novos
clientes, a Gol Aerotech é responsável pela
manutenção pesada de todos os aviões da
Gol. São cerca de sete aeronaves por mês
completamente inspecionadas para garantir a
segurança de todos, valor número 1 da companhia, destaca Costa. Cem por cento da frota,
inclusive, oferece wi-fi a bordo, com a instalação e inspeção feita pela própria empresa.

2-Dois motores
aguardam o
envio para a
revisão externa.
3–Detalhe do
radome do
737 aberto
com o radar
meteorológico
em reparo.
4-Área total
com 145 mil
m2 possui
três grandes
hangares.

Nestes 15 anos, a companhia soma números expressivos: mais de 7 mil pacotes de
manutenção em aeronaves e mais de meio
milhão de homens-hora de trabalho por ano.
Já foram realizados reparos em mais de 160
mil rodas e freios, 7 mil janelas e 6,5 mil poltronas e chegou-se à incrível marca de mais
de 160 aeronaves pintadas.
“A Gol Aerotech existe desde novembro
de 2019 e, a cada ano, nós nos aperfeiçoamos e conquistamos novos mercados. Nosso
potencial de crescimento é enorme, estamos
sempre estudando e aprimorando processos
necessários para atendermos aos clientes com
excelência. Já somos reconhecidos como um
dos centros mais avançados em manutenção na América Latina”, diz Carlos Eduardo
Almeida, gerente de Novos Negócios da Gol
Aerotech. Entre as empresas já atendidas
pelo centro de manutenção estão a Azul Car53
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go (737-400F), Modern Logistics (737-400F),
Sideral (737-300/400F), Copa Airlines (737NG)
e Safra (BBJ), entre outras.
A divisão também vem investindo em
tecnologia, sendo que boa parte dos serviços
executados atualmente são feitos através de
ferramentas mais práticas e confiáveis, como
o tablet, que evita o manuseio de papel. Hoje
são cerca de 200 aparelhos disponíveis em
diversas áreas da Gol Aerotech.
Em suas atividades, a Gol Aerotech também faz uso da inteligência artificial, que
permitiu ganhos de eficiência e produtividade
na programação e planejamento de atividades de manutenção. Em termos ambientais,
dispõe de uma série de tecnologias e recursos
como forma de filtrar ou reciclar todo tipo
de resíduo que é gerado na manutenção dos
aviões, desde a filtragem do ar num processo
de pintura até o recolhimento e descarte
adequado de ﬂuidos químicos.
Em uma área de 145 mil metros quadrados, a Gol Aerotech conta com três hangares
próximos da cabeceira 34 de CNF (pátio 4),
sendo dois para manutenção e um dedicado
à pintura, além de seis oficinas, capazes de
realizar reparos e revisão de rodas, freios e
estruturas metálicas, assim como inspeção de
motores, interiores, fornos, janelas, baterias
e outros. Tem capacidade para atender a 80
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5–Carlos Alberto
Costa, diretor da
GOL Aerotech.

8-Máquina
para retirada
de EPI uma
entre inúmeras
inovações da
empresa.

6–Cerca de sete
jatos da GOL são
inspecionados
todo mês em
confins.
7-Hangar de
pintura da GOL
Aerotech. Mais
de 160 aeronaves
já passaram
pelo hangar
em 15 anos de
atividades.

aeronaves por ano (em média) e conta com
cerca de 650 colaboradores.
De olho no mercado externo e com foco
na homologação para atender à família Airbus A320, a empresa mira no atendimento às
companhias aéreas latino-americanas – cuja
frota da família Airbus corresponde a 60% dos
jatos comerciais atualmente em operação,
contra 40% da frota de Boeing 737. “Para
2022, pretendemos avançar mais ainda e
estamos avaliando nos homologarmos para
manutenção de aeronaves da família Airbus
A320”, finaliza Costa.
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