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RESUMO 

 

As organizações buscam cada vez mais alavancar a performance dos 

negócios diante dos desafios e, para isso, o desenvolvimento de pessoas é 

fator chave para o sucesso. No setor aéreo, uma das frentes estratégicas de 

atuação da ABEAR junto às empresas da aviação civil é o investimento na 

capacitação, formação e especialização de profissionais que trabalham neste 

setor. Isto porque o desenvolvimento de funcionários operacionais exige 

treinamento de médio ou longo prazo, que possuem altos gastos, tanto da 

estrutura do treinamento como de deslocamento para tal. Este trabalho 

apresenta um estudo de atratividade para o desenvolvimento de parceria para 

implementação de treinamentos regulatórios do setor aéreo brasileiro. A 

pesquisa foi baseada em casos de sucesso de parcerias estratégicas e com 

cursos atualmente disponíveis entre SEST SENAT e empresas aéreas.  O 

estudo procedeu-se a conhecer a matriz de treinamento regulatório 

operacional do setor aéreo brasileiro, analisar os impactos dos treinamentos 

regulatórios no desempenho das empresas aéreas, identificar os benefícios 

para o setor e parceiros no projeto, avaliar a percepção dos stakeholders sobre 

a atratividade do projeto através de entrevistas. A partir dos resultados, o 

estudo mostrou-se atrativo para aplicação de cursos regulatórios utilizando 

instalações do SEST SENAT por todo país para ministrar os treinamentos para 

atender demanda das empresas aéreas, uma vez que investimento inicial é 

mínimo, com estrutura e capilaridade dos parceiros e estrategicamente 

importante para todos os envolvidos. 

 

Palavra-chave: Parceria, Treinamentos regulatórios, Artigos Perigosos, 

Aviação, Setor aéreo, ABEAR, ANAC, SEST SENAT. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The organizations are increasingly seeking to leverage business performance 

against their challenges. Developing human resources is a key for success. In 

the airline industry, one of the strategic pillars of ABEAR´s action along with the 

civil aviation, is the investment on training, graduation and specialization for 

professionals working in this area. This is because the development of 

operational staff requires medium or long term training, which includes high 

expenses for both training structure and logistics. This study presents the 

attractiveness to develop partnerships to implement regulatory training to the 

Brazilian aviation industry. The research was based on successful cases of 

strategic partnerships and with courses currently available between SEST 

SENAT and the airlines. The study was proceeded to understand the matrix of 

the operational regulatory training for the Brazilian aviation industry and to 

analyze the impact of regulatory training on the airline performance in order to 

identify the benefits to the industry and partners, and to assess the 

stakeholder´s perception on the project attractiveness, through interviews. 

Based on the results, the study proved to be attractive for the application of 

regulatory courses using SEST SENAT facilities across the country to offer the 

training that meets the airline requirements, since the initial investment is 

minimal considering the structure and capillarity of the partners and 

strategically important for everyone involved. 

 

Keywords: Partnership, Regulatory Training, Dangerous Goods, 

Aviation, Airline Industry, ABEAR, ANAC, SEST SENAT. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

A Gestão Estratégica de Pessoas começa pela empatia - palavra do ano 

de 2017, escolhida pela UNESCO - e teve, em 2018, seu foco voltado para 

criatividade. Para isso, faz-se necessário um ambiente que torne favorável o 

processo de inovação (sair do automático) e criar novas oportunidades. 

Neste caminho, é preciso inovar na forma de treinar e qualificar as 

pessoas para alavancar a performance dos negócios diante dos desafios de 

qualidade e custos destas formações.  

Construir esse “corredor organizacional” - com o conhecimento 

circulando - torna-se mais complexo com ciclos de carreiras cada vez mais 

curtos no mundo corporativo diante de um alinhamento de metas 

organizacionais com metas pessoais que ainda promova a satisfação e a 

motivação para o trabalho, obtendo maior produtividade e satisfação do cliente. 

Neste contexto, a função de um treinamento e qualificação das pessoas 

é a de desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para 

a melhoria de desempenho atual. É, também, a de impulsionar a eficiência, 

incrementar e aumentar a produtividade, elevar os níveis de qualidade, 

promover a segurança no trabalho, diminuir refugos e retrabalhos.  

O desenvolvimento dos indivíduos é um meio para o aprimoramento da 

força de trabalho e retenção de talentos aumentando a capacidade 

competitiva, a competência crítica e a melhoria dos produtos e serviços 

ofertados. As empresas, a partir dessa motivação, esperam alavancar os 

resultados de forma sustentável e conectados ao negócio, por esse motivo, as 

questões derivadas dos treinamentos estão cada vez mais integradas à 

estratégia das organizações, tornando-se elemento impulsionador de 

padronização, alinhamento e desempenho. 

No setor do transporte aéreo não e diferente. A demanda doméstica da 

aviação no Brasil guarda estreita relação com o nível de atividade econômica 

do país. Em um cenário que se desenham cada vez mais restrições de 

recursos financeiros, as empresas aéreas trabalham, de forma incansável, as 

questões de qualidade e custos no atendimento ao cliente.  
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Além disso, a redução do número de acidentes aéreos é um dos 

objetivos fundamentais da International Civil Aviation Organization (ICAO) 

desde a sua fundação, em 1944.  

Para todas essas questões estratégicas, uma das frentes de atuação da 

ABEAR junto às empresas aéreas são Investimentos na capacitação, 

formação e especialização de profissionais que trabalham no transporte aéreo 

e nos setores complementares. Isto porque a especialização de funcionários 

operacionais exige treinamento de médio ou longo prazo, que possuem altos 

gastos, tanto da estrutura do treinamento como de deslocamento de 

funcionário para o treinamento.  

Diante deste cenário, o projeto visa responder a uma questão relativa à 

verificação de possível viabilidade para construção de parcerias para 

realização dos cursos regulatórios do setor aéreo brasileiro.  

A partir dessa questão central, o projeto teve como objetivo geral 

desenvolver um estudo de atratividade para o desenvolvimento de parceria a 

para implementação de treinamentos regulatórios do setor aéreo brasileiro. 

Assim, como objetivos específicos procedeu-se a conhecer a matriz de 

treinamento regulatório operacional do setor aéreo brasileiros, analisar os 

impactos dos treinamentos regulatórios no desempenho das companhias 

aéreas, identificar os benefícios para o setor e parceiros no projeto, avaliar a 

percepção dos stakeholders sobre a atratividade do projeto, propor um modelo 

para a aplicação de treinamentos regulatórios para o setor aéreo e procedeu-

se a um estudo de viabilidade para o projeto. 

O projeto foi organizado em 6 capítulos. No capítulo 2, foram discutidas 

as bases conceituais que levaram em consideração o recorte de conhecimento 

relativo às parcerias estratégicas e a geração de resultados nos negócios, as 

alianças e parcerias, o papel estratégico do treinamento na qualificação de 

pessoas e o estudo de viabilidade técnica e econômica para desenvolvimento 

de novos projetos. No capítulo 3, descreve-se a metodologia do estudo que se 

caracteriza por uma pesquisa descritiva que teve o objetivo detalhar as 

características do objeto que está sendo estudado e proporcionar uma nova 

visão sobre essa realidade já existente. No capítulo 4, procedeu-se a análise 
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dos levantamentos que foram desdobrados em 5 capítulos. No capítulo 4.1, foi 

elaborado o benchmarkting do projeto que analisou os elementos presentes 

em práticas de sucesso envolvendo parcerias no treinamento e qualificação de 

pessoas. No capítulo 4.2, levantou-se a demanda de treinamentos para cursos 

regulatórios nas empresas aéreas. No capítulo 4.3, foram identificados os 

impactos estratégicos, financeiros, operacionais e de mercado dos 

treinamentos regulatórios nas empresas aéreas. No 4.4, avaliou-se a 

percepção das empresas aéreas sobre a construção de parcerias para a 

aplicação de treinamentos regulatórios e, no capítulo 4.5, avaliou-se a 

percepção de parceiros potenciais sobre o interesse na aplicação de 

treinamentos regulatórios. A partir daí no capitulo 5, apresentou-se uma 

proposta sobre a pergunta problema. 

 

2. BASES CONCEITUAIS 

 

2.1. AS PARCERIAS ESTRATÉGICAS E A GERAÇÃO DE RESULTADOS 

NOS NEGÓCIOS 

 

De acordo com o dicionário Cambridge, parceria estratégica ocorre 

quando uma empresa ou organização possui o compromisso de trabalhar ou 

ajudar uma outra, de forma a facilitar o atingimento de seus objetivos. Para 

Emerson (2001, p.45) a definição de parceria estratégica consiste no 

relacionamento entre dois atores que possuem poder e capacidade de tomar 

ações estratégicas em conjunto. Segundo Lessa (1998), “parcerias 

estratégicas são relações políticas e econômicas prioritárias reciprocamente 

remuneradoras, constituídas a partir de um patrimônio de relações bilaterais 

universalmente configurados”. Uma parceria estratégica pode estar 

condicionada a um relacionamento privilegiado entre duas partes, para realizar 

interesses, não necessariamente comuns, vistos como importantes para 

alcançar objetivos internos ou externos (VAZ, 1999). Para Lima (2011), “as 

parcerias estratégicas tornaram-se práticas recorrentes em vários setores 

empresariais e atualmente vêm se apresentando como uma maneira eficiente 

para se competir no mercado de forma sustentável”. Para elucidar o conceito 
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de parcerias estratégicas e entender os resultados gerados no negócio, faz-se 

necessário um aprofundamento nos conceitos individuais de parceria e 

estratégia. 

A palavra parceria vem de parceiro, do latim partiariu “aquele que 

participa ou compartilha algo” (MACHADO, 1967 apud BLANCO, 2009). De 

acordo com Noleto (2000), “parceria é uma reunião de indivíduos para certo 

fim com interesses comuns; sociedade, companhia”. Para Estivil (1994), 

parceria é o processo onde dois ou mais agentes de naturezas diferentes, 

concordam, por meios de atingir um objetivo específico, que o resultado de sua 

junção representará mais que a soma de duas metades. Pode ser também 

uma ação que não poderia ser completada de forma solitária, ou que seja 

diferente do habitual. Cada parte mantém sua individualidade no negócio, o 

que pode incluir riscos e potenciais benefícios que serão divididos entre os 

parceiros. Seguindo a mesma linha de pensamento, Hiernaux (1997) considera 

a parceria “uma relação entre atores em torno da utilização de recursos e/ou 

descoberta de interesses comuns articuláveis. Considera-se a existência de 

interesses comuns um dos elementos chave cuja articulação é traduzida na 

utilização conjunta de recursos disponibilizados”. De acordo com Carrilho 

(2008), “o trabalho em parceria traduz-se no envolvimento dos agentes 

institucionais na disponibilização de recursos, na articulação das tarefas e nas 

mudanças organizacionais”. E complementa, “o conceito de parceria decorre 

da ligação entre dois componentes essenciais: a primeira corresponde aos 

pressupostos chave na relação entre atores, enquanto a segunda diz respeito 

à dinâmica de parceria”. Segundo Amato Neto (2000), as parcerias 

“possibilitam a combinação de competências, divisão do investimento em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) e compartilhamento de custos e riscos”. A 

otimização e economia de escala, redução de risco e incerteza, e aquisições 

de atividades e recursos específicos, são motivações para criação de parcerias 

(ABDALA, 2017). 

Estratégia é um plano detalhado para alcançar o sucesso em situações 

de guerra, política, negócios, indústria, esportes ou a habilidade de 

planejamento para certas situações, segundo o dicionário Cambridge. No 

passado, estratégia tinha um significado puramente militar e “representava a 
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ação de comandar ou conduzir exércitos em tempo de guerra, ou seja, um 

esforço de guerra” (GHEMAWAT, 2005). O termo estratégia vem do grego 

“strategos” que significa “general no comando de tropas” (STEINER; MINER, 

1977) ou “a arte do general” (BRACKER, 1980), ou ainda “plano de destruição 

de inimigos através do efetivo uso de recursos” (STEAD; STEAD, 2008). De 

acordo com Quinn (1991), na época de Péricles (450 a.C.), estratégia já tinha 

o significado relacionado a habilidades administrativas, mas foi após a 

Segunda Guerra mundial que as empresas incorporaram a estratégia em suas 

estruturas, com o objetivo de traçar diretrizes para superar os desafios do 

mercado em crescimento acelerado e mudanças ambientais (MAINARDES; 

FERREIRA; RAPOSO, 2012). Com a evolução dos tempos, estratégia passou 

a ser uma disciplina do conhecimento em gestão e conquistou espaço no meio 

acadêmico e empresarial (DESS; LUMPKIN; EISNER, 2007). Existem diversas 

definições de estratégia no contexto organizacional, de acordo com a Tabela 

1. 

Tabela 1 – Definição de Estratégias 

AUTOR DEFINIÇÃO  

Barnard (1938) Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do 

ponto de vista externo, em que salienta a pertinência dos objetivos 

face o meio envolvente, ou do ponto de vista interno, no qual salienta 

o equilíbrio da comunicação dos membros da organização e a 

vontade de contribuir para a ação e para a realização de objetivos 

comuns 

Von Neumann e 

Morgenstern 

(1947) 

Estratégia é uma série de ações realizadas por uma empresa 

conforme uma situação em particular 

Drucker (1954) Estratégia é a análise de situação atual e de mudanças se 

necessárias. Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis e os 

que precisam ser adquiridos 

Cannon (1968) Estratégias são as decisões voltadas à realização de ações 

direcionadas, que são requeridas para que a empresa seja 

competitiva e alcance os seus objetivos 

Learned, 

Christensen, 

Andrews e Guth 

(1969) 

Estratégia é o conjunto de objetivos, propostas, macro diretrizes e 

planos para alcançar estes objetivos, que declara em qual caminho a 

empresa deve seguir, ou qual é o tipo de negócio da empresa, ou 

ainda o que a empresa quer ser 
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Newman e Logan 

(1971) 

Estratégias são planos que veem o futuro e antecipam mudanças. 

Oferecem ações que levam a vantagens competitivas para aproveitar 

uma ou mais oportunidades, e são integradas na missão da 

organização 

Ackoff (1974) Estratégia é ligada aos objetivos de longo prazo e os caminhos para 

conquistá-los, e que afetam toda a organização 

Paine e Naumes 

(1975) 

Estratégias são macro ações ou padrões de ações para o atingimento 

dos objetivos da empresa 

Glueck (1976) Estratégia é um plano de unificação, compreensão e integração da 

empresa, desenhado para assegurar que os objetivos da organização 

serão alcançados. 

Schendel e Hofer 

(1979) 

Estratégia provê sugestões de direções para a organização, que 

permite à empresa alcançar seus objetivos, e responder as 

oportunidades e ameaças do ambiente externo 

Hambrick (1980) Estratégia é o padrão de decisões que orientam a organização em 

seu relacionamento com o ambiente, afetam os processos e as 

estruturas internas, assim como influenciam no desempenho das 

organizações 

Porter (1985) Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar 

uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso 

as forças competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o 

investimento 

Henderson (1989) Estratégia é, sob o enfoque emergente, o uso da imaginação e da 

lógica para responder ao meio ambiente de tal forma que se gere 

como resultante uma vantagem competitiva para a empresa 

Henderson (1991) Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para 

desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. As 

diferenças entre a organização e seus competidores são a base da 

sua vantagem competitiva 

Miller e Dess 

(1996) 

Estratégia é um conjunto de planos feitos ou decisões tomadas num 

esforço para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos 

Wright, Kroll e 

Parnell (1997) 

Estratégia é o conjunto de planos da alta administração para alcançar 

resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização 

Nascimento (2017) Estratégia é a criação de uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo 

um conjunto diferente de atividades 

Fonte:  MAINARDES; FERREIRA; RAPOSO, 2012 

Nos dias de hoje, “pensar estrategicamente adquiriu o status de fator 
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indispensável na condução e gestão das organizações, com fins lucrativos ou 

não” (MOORE, 2000). 

 O aprofundamento dos conceitos individuais de parceria e estratégia 

sugere que a presença de valores comuns, interesses comuns, objetivos 

comuns, atrelados a um resultado planejado, entre dois ou mais atores, pode 

ser uma das definições de parcerias estratégicas nos negócios. “As parcerias 

são necessárias para que se consiga avanços através da cooperação e do 

compartilhamento do potencial de cada parceiro, pois esses avanços poderiam 

ser impossíveis de alcançar se as empresas agissem sozinhas” (KLOTZLE, 

2003).  

Segundo Blanco (2009):  

“evidencia-se a ideia de que se busca um 
aprofundamento ou formalização de um relacionamento 
bilateral, de maneira a se definir formas de ação 
coordenadas com o objetivo de concretização de 
determinados interesses fundamentais partilhados (não 
necessariamente ou somente na área de segurança), 
ou, se não partilhados, que ao menos dependem de 
uma associação com aquele parceiro em específico 
para ser alcançados ou preservados. A ideia de 
afinidade, portanto, não é um elemento que deve estar 
presente”.  
 

A soma de capacidades das organizações pode resultar no desenvolvimento 

de melhores soluções aos clientes das empresas (PEREIRA; VERDU, 2015). 

Uma vez que os fins desejados estejam claros e definidos, é possível traçar as 

diretrizes de uma parceria estratégica. Os atores entram em negociação, 

firmam um acordo que lhes proporcionará segurança jurídica ao estabelecer 

funções, direitos e responsabilidades. Quando há uma coordenação entre as 

empresas e disponibiliza-se capital humano e técnico, a parceria passa a se 

fundamentar em bases concretas (BLANCO, 2009). A Tabela 2, lista os 

benefícios das parcerias estratégicas nos negócios: 

 

 

 

 

 

 



19 

 
Tabela 2 – Benefícios das Parcerias Estratégicas 

AUTOR BENEFÍCIOS 

Lewis (1992) 
As empresas adquirem gradamente a capacidade para a criar 

produtos, diminuir os custos, adquirir novas tecnologias, atingir escalas 

necessária para a sua sobrevivência no mercado mundial e conseguir 

mais recursos para investir em suas competências básicas 

Doz e Hamel (2000)  
Auxiliam a evitar esforços dispendiosos e lentos para o alcance de 

novas oportunidades e formação das capacidades 

Ferreira e Barcelos 

(2006) 

Aumento de valor ao produto; melhoria do acesso ao mercado; 

compartilhamento de capacidade, recursos e competências; elevação 

da capacidade tecnológica; consolidação das operações da cadeia; 

gestão e controle das atividades da cadeia; crescimento das 

habilidades organizacionais; conhecimento da demanda; e incremento 

de rentabilidade 

Casseres (1999) 1) fornecimento, para usufruir da especialização e da economia de 

escala, de modo que um dos parceiros forneça aos outros serviços e 

produtos;  

2) posicionamento, para auxiliar as partes a migrar em novos mercados 

ou expandir os que já existem;  

3) aprendizado, que contribui para desenvolver novas tecnologias por 

meio de pesquisas colaborativas ou de transferência de capacidades 

entre as empresas parceiras 

Fonte: ANDRADE; MYASHITA; JAVAREZ; CAMARGO; NUNES; PEREIRA, 2017 

 

Segundo Noleto (2000), “ao falar de parceria, geralmente imaginamos a 

ideia de união, associação, proximidade. O parceiro é um amigo, um aliado. 

Aliança nos remete à ideia de casamento; ou seja, no senso mais comum, 

fazer uma aliança é estabelecer um pacto.”. Além disso, “as alianças se 

compõem de múltiplos parceiros, combinando recursos e incertezas e 

buscando soluções e sistemas complexos” (SILVA JUNIOR, 2007).  

Alianças estratégicas são ligações formadas por uma ou mais empresas 

ou associações independentes, que desejam realizar um projeto ou atividade 

específica em conjunto, de forma a utilizar os recursos e habilidades das partes 

de forma integrada, em busca do benefício aos seus participantes. 
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2.2. ALIANÇAS E PARCERIAS: TIPOS E FORMATOS ESTRATÉGICOS  

 

O ambiente empresarial competitivo tem exigido que empresas sejam 

flexíveis, inovadoras e eficientes em custo. Entretanto, são poucas as que 

possuem capacidades e recursos para adotar constantemente este 

comportamento, razão pela qual cada vez mais cresce o número daquelas que 

adotam parcerias e alianças, com o objetivo de conquistar vantagens 

competitivas (KANTER, 2001). 

Os novos processos competitivos, como explicam Doz e Hamel (2000), 

estão relacionados às uniões entre empresas, pela razão de que a competição 

não acontece mais somente entre produtos ou serviços, mas entre concepções 

de negócios diferentes, o que leva a promoção de relações contratuais de 

fornecimento, distribuição, produção, participação de capital e cooperação em 

pesquisa e desenvolvimento. Nesta abordagem, as organizações põem em 

prática a cooperação como imperativo à concorrência, na busca da geração de 

diferenciais competitivos que transcendam as estratégias genéricas, 

abordadas em estudos fundados na perspectiva da estrutura industrial. 

Faltam definições universalmente aceitas sobre o que constitui uma 

aliança estratégica. Esse fato faz com que diversos autores utilizem conceitos 

diferentes na elaboração de seus estudos que se reportam à formação de 

parcerias internacionais, como pode ser visto na Tabela 03. 

 

Tabela 03 - Definição de Aliança Estratégica segundo a Visão de Diversos Autores 

AUTOR DEFINIÇÕES 

Teece (1992) 

Acordos nos quais dois ou mais parceiros dividem o compromisso de 
alcançar um objetivo comum, unindo todas as suas capacidades e 
recursos e coordenando as suas atividades. Uma aliança estratégica 
implica algum grau de coordenação estratégica e operacional das 
atividades e inclui, entre outras, as seguintes operações: atividades 
conjuntas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), transferência mútua 
de tecnologia, concessão de direitos exclusivos de produção e venda 
e acordos de cooperação na área de marketing. Alianças estratégicas 
podem ou não envolver participação acionária. 

Hagedoorn e 
Narula (1996) 

Alianças estratégicas podem ser classificadas de duas maneiras. De 
um lado, existem tipos que envolvem participação acionária, como 
joint-ventures e companhias conjuntas de pesquisa. De outro lado, há 
formas sem participação acionária, isto é, baseadas somente em 
contratos entre os parceiros. Nesse grupo encontram-se, entre outros, 
acordos de desenvolvimento conjunto de produtos, pactos de 
pesquisa conjunta, acordos mútuos de licenciamento e contratos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
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Dussauge e 
Garrette (1995, 
1997) 

Projetos de colaboração implantados por firmas rivais, operando na 
mesma indústria. As firmas mantêm, entretanto, a sua independência. 
Essa definição exclui, assim, fusões e aquisições, as quais levam à 
perda de autonomia de pelo menos um parceiro. Também são 
excluídas parcerias verticais formadas por fornecedores e 
compradores. 

Lorange e Roos 
(1996) 

Empreendimentos de risco ao longo de uma escala contínua entre, de 
um lado, transações em um mercado livre (mercado) e, de outro, a 
internalização total (hierarquia). Temos, assim, as seguintes opções 
de alianças estratégicas em termos do grau de integração vertical com 
a empresa mãe: fusões e aquisições, participação acionária, joint-
venture, empreendimento cooperativo formal e empreendimento 
cooperativo informal. 

Garai (1999) 

Alianças estratégicas incluem acordos de esforços conjuntos na área 
de marketing, atividades conjuntas de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), colaboração no desenvolvimento de novos produtos, 
transferência de tecnologia e atividades de terceirização. Fusões e 
aquisições não são consideradas alianças estratégicas. 

Fonte: Klotzle, 2002. 

 

Uma aliança ocorre quando duas ou mais empresas concordam em 

colaborar em algum projeto ou repartir recursos produtivos ou compartilhar 

informações. As alianças podem ser horizontais, envolvendo participantes da 

mesma indústria, ou verticais, por meio da cadeia de suprimentos ou até entre 

indústrias distintas. Alianças estratégicas são, por sua vez, contratos e acordos 

explícitos de longo prazo pertinentes à troca ou à combinação de recursos dos 

respectivos participantes com seu competidor ou competidores (BESANKO, 

DRANOVE e SHANLEY, 1999).  

Possuir vantagem competitiva em um dado mercado, por meio da 

aquisição ou do desenvolvimento de um conjunto de competências, é fator 

crítico para o sucesso e a longevidade de uma empresa. Com a formação das 

alianças, as organizações têm acesso a recursos que de outra maneira não 

estariam disponíveis, tais como matérias-primas, recursos naturais, acesso à 

tecnologia e informação, além de acesso a novos mercados. Assim, na aliança, 

um participante pode prover a outro acesso a novos canais de distribuição já 

desenvolvidos ou a uma rede de novos fornecedores (BESANKO; DRANOVE; 

SHANLEY, 1999).  

Os objetivos para a formação de uma aliança podem ser classificados 

em duas categorias: aqueles orientados à procura de maior eficiência, pela 

utilização de recursos comuns, ou aqueles com orientação mercadológica, 

caso em que uma outra classificação seria, ainda, pertinente: objetivos 
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defensivos ou ofensivos. (KLEYMANN; SERISTÖ, 2001).  

A literatura identifica algumas das principais vantagens das alianças 

segundo Hamilton e Morrish (2002), como por exemplo em empresas aéreas:  

 Acesso a novos mercados – por meio de rotas ou direitos subutilizados 

de outros membros da aliança;  

 Economia de densidade – alimentação do tráfego de maneira a 

aumentar os fatores de carga (load factors) e receita por meio de 

terminais já estabelecidos;  

 Economia de escopo – as alianças oferecem a uma empresa aérea 

oportunidades de reaproveitamento do tamanho da malha de rotas, 

mesmo que não ocorra aumento do número de pontos servidos pela 

própria empresa. As possíveis fontes dessa economia seriam o 

codesharing, a maior presença mercadológica a partir da divulgação de 

uma marca comum e o acesso a programas de fidelização de milhagem 

bem distribuídos (KLEYMANN, 1999);  

 Economia de escala e redução de custos – com a distribuição de 

despesas nas diferentes áreas operacionais ou centros de custo, tais 

como vendas, despesas de marketing, instalações de solo e 

administração de compras;  

 Aprendizado de novas práticas bem-sucedidas, como administração de 

receita ou administração mercadológica;  

 Defesa da posição nos mercados atuais – vulnerabilidade é uma das 

razões para que as firmas participem de algum tipo de coalizão. Ao 

entrar numa aliança, a firma reduz ou elimina completamente a 

competição com suas associadas. Outra vantagem seria o reforço de 

posição em seu mercado e a capacidade de conectá-lo com outros, para 

tornar a empresa mais atrativa do que alguma outra concorrente;  

 Postura mercadológica mais ofensiva – incluiria a valorização de seu 

produto ao oferecer conexões melhores, acesso a um extensivo sistema 

de rotas e, ainda, estar vinculada a uma marca mais bem posicionada, 

que pode ser tanto outra companhia como uma aliança (KLEYMANN; 

SERISTÖ, 2001). A empresa passa a usufruir dos benefícios de uma 

marca global e, de acordo com os trabalhos de pesquisa existentes, 
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verifica-se uma elasticidade por parte do consumidor em relação a uma 

marca, ou seja, as diferenças de preços para uma marca bem 

posicionada podem chegar até 17% sem que haja mudança na reação 

do consumidor (BURGER; FUCHS, 2005). Outro benefício ofensivo 

seria o domínio de um hub central pela empresa aérea;  

 Controle do ambiente no qual a empresa atua – isso significa que, em 

mercados competitivos, uma empresa isoladamente não possui muito 

controle dos fatores ambientais desde a negociação de preço com 

fornecedores até com as autoridades regulatórias. Um grupo de 

empresas tem melhores possibilidades ao negociar com as autoridades 

aeroportuárias e fornecedores. Assim, ao participar de uma aliança, 

uma empresa aérea aumenta a previsibilidade de seu ambiente e, 

dessa maneira, maximiza seus benefícios.  

 Pode-se, ainda, relacionar as principais forças que influenciariam a 

formação de alianças e a consolidação da indústria (FAN et al., 2001):  

 Globalização – aumento de relações comerciais globais implica 

aumento da demanda por viagens. Uma aliança estratégica possibilita 

a prestação de serviços similares e mais homogêneos para o usuário. 

Desse modo, cria uma vantagem competitiva com o mínimo de 

investimentos;  

 Aumento de identidade regional – paralelamente à globalização ocorre 

o aumento da sensibilidade à identidade regional. Uma aliança 

estratégica global deve levar em consideração esse tipo de força; 

 Incentivos econômicos – como foi abordado na seção anterior, existem 

fortes incentivos econômicos para as empresas aéreas de transporte de 

passageiros operarem malhas extensas e densas, para aumento de 

receitas e diminuição de custos por unidade;  

 Regulamentação – ou seja, o ritmo da desregulamentação dos 

mercados servidos, a possibilidade de controle acionário de empresas 

de nacionalidades diferentes, a possibilidade de realizar voos internos 

dentro de outro país;  

 Imunidade anti-trust – essa perspectiva regulatória vai essencialmente 

contra a formação de uma aliança ou a consolidação de uma empresa 
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dominante. 

Segundo Barney e Hesterly (2007), há dois tipos de alianças 

estratégicas: a primeira é a união de duas empresas para criar uma terceira 

(joint‐ventures), e a segunda é a criação de uma aliança estratégica com o 

objetivo de desenvolver um produto ou serviço, em que são combinadas as 

capacidades das empresas para a geração do objeto mencionado em contrato. 

Nesse caso, as empresas firmam um contrato com o objetivo de estabelecer 

essa parceria.  

O maior desafio na gestão de uma aliança é o de transformar acordos 

cooperativos em efetivos e produtivos relacionamentos (KELLY; SCHAAN; 

JONCAS, 2002). A gestão da aliança se destaca, desta maneira, como a 

condição necessária para a plena consecução das atividades de cooperação, 

já que se constitui aspecto chave na relação de parceria estabelecida ao focar 

dimensões relacionadas à criação de valor para os parceiros. 

Uma escala contínua que abrange desde o mercado livre até a internalização 

total é, para Lorange & Roos (1996), a forma pela qual as alianças estratégicas 

podem ser definidas, como mostrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Opções de alianças estratégicas 

 

Fonte: Lorange & Roos, (1996, p.15). 

 

Para que um relacionamento entre empresas possa ser caracterizado 

como aliança estratégica, Yoshino e Rangan (1996) argumentam que é 

necessária a observância de três condições mutuamente excludentes, a saber:  

1) As empresas permanecem independentes após a formação da aliança 

para alcançar as metas mutuamente estabelecidas;  

2) As empresas que se aliam para a realização dos objetivos, 

compartilham dos benefícios obtidos por meio da aliança, bem como 

controlam o desempenho das atividades que foram indicadas. Este é o 

aspecto que mais caracteriza as alianças e, ao mesmo tempo, o que 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616300467#bib0020
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mais dificulta sua gestão. 

3) Há uma contribuição contínua das empresas parceiras em uma ou mais 

áreas estratégicas cruciais, como: tecnologia e produtos, entre outros. 

Na concepção destes autores, excluem-se da definição de alianças as 

joint ventures com controle acionário por parte de uma das empresas e 

as fusões e aquisições. 

As alianças estratégicas exibem características particulares tais como:  

a) São um compromisso de no mínimo dez anos;  

b) Uma ligação ancorada na participação ou compartilhamento de 

capacidades entre os aliados;  

c) Há uma relação mútua com uma estratégia compartilhada entre as 

partes;  

d) As empresas ligadas pela aliança têm seu valor aumentado, gerando 

pressão nos concorrentes e;  

e) Uma propensão para compartilhar e estimular as capacidades 

essenciais dos parceiros (HARBISON; PEKAR Jr., 1999, p. 45). 

As alianças estratégicas podem ser consideradas arranjos cooperativos 

entre organizações capazes de assumir inúmeras características resultantes 

dos objetivos estratégicos almejados (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000).  

Para que possa ser identificado o tipo adequado de aliança, é essencial 

que as organizações definam claramente os objetivos pretendidos. A fixação 

destes objetivos, bem como o grau desejado na ligação entre as empresas, 

parece ser o grande desafio para os executivos responsáveis pelas estratégias 

empresariais.  

A classificação quanto ao tipo das alianças apontadas por Yoshino e 

Rangan (1996) enfatiza a natureza e o aspecto cooperativo da relação em duas 

dimensões gerenciais:  

a) O potencial de geração de conflito e;  

b) A extensão da integração organizacional. A dimensão potencial de 

conflito compreende a divisão que os parceiros fazem dos benefícios da 

aliança, bem como a intensidade do conflito decorrente da divergência 
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entre os objetivos das empresas envolvidas. Estes autores lembram que 

a dimensão extensão da integração está relacionada à quantidade de 

áreas e níveis funcionais envolvidos bem como a intensidade dessa 

integração. Por meio dessas duas dimensões, quatro configurações de 

alianças podem ser firmadas, conforme apresentadas na Figura 2.  

 

Figura 2 - Tipos de alianças relacionadas à intenção estratégica. 

 

Fonte: Koza e Lewin (2000, p.148). 

 

As alianças Pró-Competitivas caracterizam-se por relações entre ramos 

de negócio em cadeia vertical de valor, quer entre fabricantes, fornecedores 

ou distribuidores.  

As alianças não-competitivas estão presentes habitualmente entre 

empresas que atuam no mesmo ramo de negócio, mas que não competem 

entre si. As alianças competitivas são semelhantes às alianças não 

competitivas em relação ao seu grau de interação, porém com alto potencial 

de competição, já que tendem a ser concorrentes diretos. Nessa situação os 

parceiros buscam privilegiar a oportunidade de aprendizado decorrente da 

relação estabelecida.  

As alianças pré-competitivas caracterizam parcerias entre empresas de 

ramos de negócios diferentes, normalmente não relacionados, que se 

associam para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. A integração baixa 

restringe o compartilhamento de processos das empresas envolvidas e o 

potencial de conflito é alto nas atividades de desenvolvimento e 

comercialização de produto.  

Em busca da obtenção de vantagem competitiva, as empresas 

procuram aliar-se com parceiros que possuam intenção estratégica 

semelhante. Delineadas por Koza e Lewin (2000), as intenções estratégicas 



27 

 
de exploração e prospecção abrangem os principais objetivos para a formação 

de uma aliança estratégica. A intenção estratégica de exploração se baseia na 

oportunidade de obter de ganhos residuais e aumento das competências com 

a utilização de capacidades existentes, ao passo que a intenção estratégica 

de prospecção busca descobrir novas oportunidades resultantes da 

descoberta conjunta de novas capacidades.  

Derivados destas intenções estratégicas, na Figura 3, emergem três 

tipos de alianças que demandam processos de gerenciamento distintos e que 

são: Alianças de aprendizado, Alianças de negócios e Alianças híbridas 

(KOZA; LEWIN, 2000). 

 

Figura 3 - Tipos de alianças relacionadas à intenção estratégica 

 

Fonte: Koza e Lewin (2000, p.148) 

 

Nas alianças de aprendizado as empresas compartilham uma forte 

intenção de prospecção e baixa intenção de exploração. Este tipo de aliança 

procura primordialmente reduzir os desequilíbrios de conhecimento entre os 

parceiros, a criação conjunta de conhecimento e busca de informações sobre 

a competição nos mercados, novas competências essenciais e novas 

tecnologias.  

As alianças de negócio ligam empresas com forte intenção de 

exploração que buscam, acima de tudo, assegurar novos ganhos com a 

aplicação de recursos e capacidades específicas de que cada parceiro dispõe.  

As alianças híbridas reúnem empresas com forte intenção de exploração e 

prospecção. Neste tipo de aliança verifica-se a simultânea busca por 

maximizar oportunidades tanto por intermédio de recursos e capacidades 
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existentes, tanto quanto da oportunidade de criar valor por meio de atividades 

de aprendizado.  

Baseado no fato de que a maturidade de um negócio aumenta conforme 

as fases do ciclo de vida de seus produtos, Wildemann (1998) afirma que estas 

fases influenciam o tipo de aliança que uma empresa necessitará fazer. Este 

autor destaca que na fase inicial, o crescimento é basicamente estimulado pela 

melhora no desempenho, por esta razão uma empresa concentrada em suas 

competências essenciais precisa fazer alianças horizontais (empresas da 

mesma indústria) com companhias que dão acesso a competências 

complementares relevantes, em geral, relacionadas à pesquisa e 

desenvolvimento.  

No estágio de maturação, a empresa precisa tanto de alianças 

horizontais como também de alianças verticais (colaboração entre empresas 

dentro da mesma cadeia produtiva) dentro da mesma cadeia de valor, com 

parceiros que lhe oportunizem economias de escala em competências 

relacionadas às áreas de fabricação, distribuição e vendas.  

Na fase de maturidade, o crescimento depende quase exclusivamente 

de reduções nos custos, necessitando especialmente de alianças verticais. A 

existência de um produto maduro permite que os fornecedores possam 

produzir com economias de escala, eximindo a empresa de fazer produção 

própria. A direção das alianças, se horizontal ou vertical, sua quantidade e o 

nível de integração entre os parceiros são os fatores que conduzem ao estado 

de equilíbrio (WILDEMANN, 1998).  

De acordo com Silva Júnior e Ribeiro (2001, p. 96) a cadeia de valor e 

a geração de valor mútuo para os parceiros são fatores importantes para a 

definição do tipo de aliança a ser utilizado, que podem ser:  

a) Alianças de complementaridade, tipicamente relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades conjuntas e que se complementam na 

cadeia de valor;  

b) Alianças de co-integração, que ocorrem quando as empresas se unem 

para exercer a mesma atividade na cadeia de valor com o intuito de 

obter economia de escala e;  

c) Alianças aditivas quando as empresas se completam em todas as 
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atividades da cadeia de valor, objetivando o fortalecimento mútuo e 

atuar mais competitivamente no mercado.  

Doz e Hamel (2000) referem-se à classificação das alianças em termos 

do número de participantes e as dividem em:  

 Bilaterais: alianças que abrangem dois participantes;  

 Multilaterais: alianças que envolvem mais de dois participantes;  

 Rede de alianças: Conjunto de ligações entre várias empresas que 

atuam em um mesmo tipo de negócio, tais como uma rede internacional 

de escritórios contábeis independentes;  

 Carteira de alianças: conjunto de alianças bilaterais da qual uma 

empresa faz parte;  

 Teia de alianças: grupo de alianças mais interdependentes do que uma 

carteira, embora menos uniforme que uma rede. Essas alianças se 

caracterizam por operarem independentemente mantendo, contudo, 

uma interdependência estratégica.  

A classificação relacionada à forma como as empresas participam da 

aliança, foram denominadas por Ferraz (2001) como dominante, participativa 

e independente. A aliança com participação dominante se caracteriza por uma 

maior capacidade de gerenciar e de investir capital por parte de um dos 

parceiros. Na participativa há um equilíbrio entre capital investido e capacidade 

de gerenciamento por parte dos parceiros da aliança. A participação 

independente se configura por uma desvinculação das empresas da estrutura 

da aliança, optando por operarem independentemente. 

 De qualquer maneira, as empresas que venham a participar de alianças 

incorrem em potenciais custos e benefícios. Elas só entram nesses acordos 

acreditando que os potenciais benefícios superem os potenciais custos ao 

utilizar mecanismos organizacionais apropriados (OUM et al., 2004). 
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2.3. O PAPEL ESTRATÉGICO DO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE 

PESSOAS 

 

De acordo com MENEZES (2004), as organizações são complexas e 

multifacetadas, comportam crenças, culturas e comportamentos. São 

percebidas como um fenômeno global e para mudá-la é necessária uma visão 

sistêmica.  

Ainda segundo MENEZES (2004), as mudanças organizacionais dão-

se de forma progressiva e passam pela criação de condições que possibilitem 

a alteração na maneira de pensar - no sistema de crenças e nos valores do 

indivíduo - através do entendimento dos modelos mentais e do desmanche dos 

bloqueios. (...). Segundo o autor, a aprendizagem deve ocorrer nos grupos, 

através do diálogo aberto e contínuo entre os membros; visando objetivos 

comuns e uma imagem de futuro tanto para o grupo quanto para a 

organização.  

Neste caminho de constantes mudanças, a educação profissional tem 

ocupado um papel estratégico nas organizações através de ferramentas para 

qualificação dos empregados integradas aos objetivos da organização. 

Para Malvezzi (2016), a educação profissional é uma prática milenar, 

pressuposta na civilização antes mesmo dos registros históricos e constatada 

desde as aulas de formação de mão de obra, promovidas por Numa Pompílio 

para alavancar a construção de Roma, que evoluiu em saltos qualitativos para 

dar conta dos avanços da civilização. Sua existência revela a necessidade de 

aprendizagem do desempenho profissional pelo seu diálogo com o 

desenvolvimento da produção econômica, com a maturação cultural e as 

diferentes institucionalizações do trabalho.  

Segundo Brandão (2009, p. 61 apud POZO ABBAD; BORGES-

ANDRADE, 2004), dentro do contexto organizacional, o processo de 

aprendizagem tem como finalidade promover mudanças nos domínios 

cognitivo, psicomotor e atitudinal, podendo ocorrer tanto para responder a 

necessidades correntes de trabalho como para desenvolver competências 

relevantes para atividades futuras. Afirma Brandão (2009, p. 61 apud POZO, 

2002) que este processo pode ser implícito ou explícito, formal ou informal.  
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Ainda sobre o contexto organizacional, Brandão (2009, p. 61 apud 

SONNENTAG et al., 2014) relata que as atividades de aprendizagem explícitas 

podem ser formais, quando forem estruturadas e constituírem iniciativa 

realizada ou apoiada pela organização, como é o caso de realização de cursos, 

seminários, orientação formal (coaching) e rodízio de atividades (job rotation), 

entre outras; ou informais quando não forem estruturadas e constituírem 

iniciativa do próprio empregado, com ou sem apoio da organização, como é o 

caso do intercâmbio informal de conhecimentos.  

De forma mais detalhada, Santos (2010), registra que há treze 

modalidades de aprendizagem. 

 

Tabela 4 - Modalidades de aprendizagem 

 
MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Treinamento Presencial São treinamentos ministrados em momentos de presença 
física do instrutor e do empregado. 
Pode ocorrer em qualquer espaço físico que reúna o 
treinador e o treinado. 

Treinamento à Distância São treinamentos ministrados de forma virtual sem o 
contato físico entre o instrutor e do empregado. 
Utiliza-se da tecnologia e meios de comunicação para 
promover a interação entre as partes. 

O treinamento em Serviço 
(TES) 

São treinamentos ministrados no próprio ambiente de 
trabalho.  
Geralmente tem o objetivo de habilidades específicas e 
aproxima o empregado de seu ambiente de trabalho. 

Rodízio São oportunidades de aprendizado através do trabalho 
em um posto diferente do seu de origem.  
Geralmente, objetiva prepara-lo para nova função ou 
ampliar o entendimento de uma determinada área. 

Estágio É a possibilidade de experiência profissional realizadas 
em um determinado ambiente de trabalho. 
Geralmente, realizada em fase de aprendizagem através 
de empresas ou parcerias com outras instituições. 

Visita Técnica São visitas com o objetivo de conhecer outros setores na 
própria organização ou aprendizado em outras empresas. 
O aprendizado acontece pela observação de um 
determinado trabalho. 

Reuniões Informativas São encontros – periódicos ou não – para alinhamento de 
líderes e liderados sobre assuntos da organização. 

Encontros de Disseminação de 
Treinamento 

São encontros para desdobramento e alinhamento de 
conhecimento adquirido por empregados em 
treinamentos acrescidos por materiais impressos. 

Palestras São momentos de explanação de um determinado 
assunto seguindo de questionamentos e esclarecimentos. 
Pode ser feito de forma interna ou por profissionais 
externos. 

Assinatura de Jornais e 
Revistas 

É a aquisição de periódicos para aquisição de 
conhecimento que se relacione com o trabalho atual ou 
futuro. 
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Workshop É um encontro para aprendizado de determinado assunto 

usando técnicas expositivas e/ou vivenciais. 
Seminário É um encontro com especialistas de determinadas áreas 

de conhecimento para promover o aprendizado através 
da discussão e debates. 

Congresso e conferência São encontros promovidos por entidades associativas 
direcionadas a um determinado segmento profissional.  
Geralmente, trazem congressistas de destaque em 
determinada área do saber, compartilham descobertas 
cientificas, mesas redondas, etc. 

Fonte: Santos (2010). 

 

Conforme supracitado, o treinamento é um dos tipos de transferência de 

conteúdo organizacional e, no contexto da aprendizagem formal, treinamento 

possui várias definições.  

Pilati (2005, p. 43 apud GOLDSTEIN, 1993) define treinamento como a 

aquisição sistemática de conhecimentos, habilidades, atitudes, regras e 

conceitos que resultam em um aumento do desempenho no trabalho. Ainda 

em seu texto, Pilati (2005, p. 43 apud BASTOS, 1991) traz que a diferenciação 

entre treinamento e outras ações, como educação e desenvolvimento, 

passaria pela intencionalidade de cada uma. A função de um treinamento seria 

a de desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para 

a melhoria de desempenho atual. Pilati (2005, p. 43 apud NADLER, 1984) 

conclui citando que a educação visaria à formação profissional mais 

abrangente, relacionada geralmente à preparação do profissional para 

ocupações e trabalhos futuros e, finalmente, desenvolvimento seria uma 

formação mais ampla, não necessariamente ligada à profissionalização.  

Para Santos (2010), treinamento é qualquer procedimento que vise 

promover e aumentar o aprendizado entre os funcionários de uma empresa, 

visando – particularmente – a aquisição de habilidades para um determinado 

cargo.  

Apesar das diferentes definições, Pilati (2005) afirma que os limites 

entre esses conceitos estão cada vez mais tênues, uma vez que a necessidade 

de formação e atualização profissional, na atualidade, tornou esses conceitos 

muito sobrepostos. Entretanto, ele ressalta que se observa convergência dos 

autores acerca de alguns pontos da definição de treinamento, possibilitando 

que uma definição abrangente descreva treinamento como uma ação 

tecnológica controlada pela organização, composta de partes coordenadas 
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entre si, inseridas no contexto organizacional, calcada em conhecimentos 

advindos de diversas áreas, com a finalidade de (a) promover a melhoria de 

desempenho, (b) capacitar o profissional para o uso de novas tecnologias e (c) 

prepará-lo para novas funções. Essas finalidades são atingidas por meio da 

aquisição sistemática intencional de competências e aplicação dessas no 

trabalho.  

Já para Santos (2010), os objetivos de um treinamento são impulsionar 

a eficiência, incrementar e aumentar a produtividade, elevar os níveis de 

qualidade, promover a segurança no trabalho, diminuir refugos e retrabalhos. 

Segundo o autor, considera-se desenvolvimento como uma forma de 

aperfeiçoamento pessoal que consiste em aprimorar o conhecimento e as 

habilidades de natureza complexa e não estruturada. 

O desenvolvimento dos indivíduos é um meio para o aprimoramento da 

força de trabalho e retenção de talentos aumentando a capacidade 

competitiva, a competência crítica e a melhoria dos produtos e serviços 

ofertados, de acordo com Menezes (2004). Para tal, além do treinamento e 

desenvolvimento de pessoal, deve existir na empresa uma sinergia entre o 

colaborador e a organização, ou seja, um alinhamento de metais 

organizacionais com metas pessoais que promova a satisfação e a motivação 

para o trabalho, obtendo maior produtividade com a satisfação do cliente, cita 

o autor.  

Para atingir o desenvolvimento destes indivíduos através da 

capacitação, é importante entender o que motivaria os empregados para o 

treinamento e quais ativadores deste comportamento. 

Segundo Lacerda e Abdad (2003), as teorias de processo sugeridas por 

Vroom (1964) demonstram que a motivação de uma pessoa com relação a 

determinado treinamento, é baseada na crença de que ela pode atingir 

resultados importantes, úteis e valorizados, melhorar sua atuação em outras 

tarefas, elevar suas chances de ascensão na carreira, aumentar sua 

empregabilidade ou atingir suas aspirações profissionais. Os conceitos de 

motivação para aprender e motivação para transferir, utilizados na literatura da 

área, limitam-se a investigar o interesse genérico do treinando em relação ao 

curso. 
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Por todos esses aspectos, a realização de treinamento pelas as 

organizações registram efeitos positivos diversos sobre os empregados. Em 

uma pesquisa sobre o impacto do treinamento no trabalho, Pilati (2005) relata 

que um dos temas que mais chama a atenção dos pesquisadores na área diz 

respeito ao efeito do treinamento no trabalho do treinado. Essa atenção se 

deve ao grande interesse que profissionais e pesquisadores têm em 

compreender de que modo o treinamento produz mudanças no 

comportamento subsequente do treinado, quando esse está em sua atividade 

laboral diária. Ele cita a preocupação em mensurar esse nível de efeito pós-

treinamento tem suas origens nos modelos clássicos de avaliação de 

treinamento e que esses teóricos pressupunham que um dos objetivos do 

treinamento seria provocar uma modificação no comportamento do treinado na 

execução das atividades atinentes às suas atribuições dentro da organização.  

Pilati (2005) ainda cita que, além de produzir efeitos favoráveis e 

permanentes, os treinamentos, muitas vezes, fazem parte de programas de 

valorização de recursos humanos e são planejados para aumentar a motivação 

e/ou o comprometimento organizacional, reduzir tensões e/ou conflitos 

internos e/ou facilitar a aceitação de mudanças organizacionais. Nesses casos, 

o efeito desejado não pode ser observado apenas nos níveis de desempenho 

do funcionário egresso de treinamento, devendo compreender também efeitos 

sobre atitudes e motivações. 

As empresas, a partir dessa motivação, esperam alavancar os 

resultados de forma sustentável e conectados ao negócio, por esse motivo, as 

questões derivadas dos treinamentos estão cada vez mais integradas à 

estratégia das organizações, tornando-se elemento impulsionador de 

padronização, alinhamento e desempenho. 

Neste sentido, Pilati (2005) cita que esse fenômeno de resultado do 

treinamento no trabalho não pode mais ser descrito como transferência de 

aprendizagem, mas sim como impacto do treinamento no trabalho, pois fazem 

parte desse conceito indicadores de mudanças no desempenho global do 

treinado, bem como, em sua motivação e atitudes em relação ao seu trabalho. 

Para ele, esse impacto do treinamento no trabalho é definido como a influência 
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que o evento instrucional exerce sobre o desempenho global subsequente do 

participante do treinamento, bem como, em suas atitudes e motivação. 

Há de se acrescentar a todos esses elementos, a questão social 

atribuída aos treinamentos.   

De acordo com Malvezzi (2016), hoje, ainda em evolução, a 

aprendizagem para o trabalho responde à demanda de competências 

complexas para sustentar, até mesmo, desempenhos com demandas acima 

dos limites do ser biológico. Sua ampla e efetiva contribuição revela seu papel 

crucial na sustentabilidade da sociedade. (...) Como contribuição, segundo o 

autor, a educação profissional alimenta a esperança dos jovens, 

instrumentaliza o crescimento econômico e viabiliza os projetos de produção.  

Entrando na questão da individualidade humana, o treinamento traz o 

desenvolvimento como forma de adaptação ao meio e realização pessoal. 

 Sobre esse tema, Malvezzi (2016) afirma que a educação é uma ação 

preventiva, voltada para o desenvolvimento de estruturas criadoras e 

abrangentes, sobre as quais o aprendizado de tarefas específicas será 

alicerçado ao longo da história do indivíduo. Trata-se da etapa de 

instrumentalização profunda do ser biológico e intersubjetivo para sustentar 

seu aprendizado de adaptação ao mundo e de elaboração de seus projetos de 

vida.  

 

2.4. OS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA NO 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

 

Atualmente os projetos fazem parte do cotidiano, estimulando a 

formação de uma sociedade orientada para projetos, Junqueira (2017). Os 

projetos são meios pelos quais profissionais e cientistas implementam 

mudanças que estão implícitas em seus objetivos estratégicos (GOROG, 2016 

apud JUNQUEIRA, 2017). 

Existem atualmente diversos tipos de analises para viabilidade de um 

projeto. Porém, um fato importante a ser observado, é que os projetos de hoje 

são considerados mais do que solução para problemas técnicos, são também 

caminhos para melhores negócios e mudanças (BERSSANETI, 2011) 
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Tradicionalmente os critérios para se medir o sucesso de um projeto é 

a analise se este está em conformidade com os custos, prazos e qualidade ou 

desempenho (PINTO; SLEVIN, 1987; MEREDITH; MANTEL, 2000 apud 

BERSSANETI, 2011). Contudo, segundo o Project Management Institute 

(PMI), que é uma instituição renomada na formação de profissionais em boas 

práticas relacionadas ao gerenciamento de projetos pelo Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK), essa regra de sucesso não deve ser aplicada a 

todos os projetos em razão do contexto e das especificações de cada um.  

Baseada nesta sociedade orientada para projetos, muitas empresas 

recorrem a instituições como o PMI ou adotam métodos próprios para 

realizarem seus projetos e terem sucesso em suas estratégias. Porém, apesar 

destes movimentos, as pesquisas que tange os gerenciamentos de projetos 

tem apresentado altos níveis de falhas nos projetos em industrias, agências 

governamentais e empresas de serviços (O’CONNOR; REINSBOROUGH, 

1992 apud BERSSANETI, 2011) e segundo Fortune (2006) apud Berssaneti 

(2011) pesquisas que iniciaram a cerca de três décadas, que focaram em 

identificar Fatores Críticos de Sucesso (FCS) nos projetos apontaram que o 

fator crítico mais citado foi o apoio da gerencia sênior.  

Segundo Berssaneti (2011) há outras linhas pesquisas para obtenção 

de melhores resultados nos projetos, que vem tentado avaliar a relação entre 

a adoção de documentos, guias e manuais, que reúnem métodos, práticas e 

processos de gerenciamento de projetos. Essas pesquisas apontam uma 

correlação positiva entre sucesso e adoção de modelos de referência.   

Dentre outros meios, Berssaneti (2011) cita que pesquisadores 

tentaram identificar dentre um conjunto de atividades de coordenação 

executadas por um gerente de projetos, que teriam impactos no sucesso. 

Dentre as atividades realizadas pelo gerente de projetos, foram identificadas 

59 como sendo atividades de coordenação da função, e destas, 20 atividades 

foram identificadas como importantes para obtenção do sucesso. Contudo, há 

pouca evidência estatística de que essas atividades são condicionantes de 

sucesso.  

Existem outras linhas de estudos de implantação de modelos de 

maturidade prevalecentes em gerenciamento de projetos, porém, segundo 
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Berssaneti (2011) estes estudos normalmente não são baseados em pesquisa 

empírica e estruturada, permanecendo uma lacuna de pesquisa consolidada 

que investigue esta maturidade no gerenciamento de projetos ou que reporte 

importantes problemas relacionados à medição ou aperfeiçoamento desta 

maturidade, bem como os resultados obtidos com sua implantação. 

Um dos principais fatores críticos de sucesso, segundo Rodrigues 

(2014) é a priorização do projeto, seja para o desenvolvimento de produto ou 

serviço. Esta seleção acontece durante as etapas iniciais no desenvolvimento 

de projetos, denominada de gerenciamento de portfólio de projetos. O 

gerenciamento de portfólio de projeto abrange todo o processo de 

desenvolvimento do produto ou serviço, incluindo o monitoramento dos 

projetos selecionados. 

Existe em diversas empresas atualmente, escritórios específicos que 

centralizam o gerenciamento de portfólio de projetos, que segundo Berssaneti 

(2011) há poucas evidências que relacionem estes escritórios aos melhores 

resultados nos projetos, porém, foi evidenciado por Dai e Wells (2004), que o 

desempenho de projetos é melhor em empresas que têm o PMO (Project 

Management Office), ou seja, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, em 

comparação com as empresas que não têm. No entanto, os resultados obtidos 

na pesquisa não foram suficientes para alcançar significância estatística.  

O gerenciamento de projetos implica em tomada de decisões 

importantes na escolha de qual projeto deve seguir adiante, e uma das 

decisões mais importantes no início da implantação, é a do investimento. 

Segundo Rodrigues (2014), após tomar a decisão inicial de investimento, 

existe flexibilidade ao longo do processo para tomar novas decisões à medida 

que um projeto segue pelas etapas de desenvolvimento. Afirma ainda que 

existe a necessidade de revisão periódica dos projetos para verificar se eles 

continuam economicamente viáveis ou não diante de novas condições. 

Portanto, a análise econômica deve apoiar a priorização e seleção de projetos 

de desenvolvimento de produtos e serviços, assim como seu monitoramento 

ao longo do processo.      

Segundo Rodrigues (2014), existem diversos métodos econômico-

financeiro para realizar as análises de viabilidade de um projeto, como por 
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exemplo, os métodos tradicionais que calculam indicadores baseados em 

fluxos de caixa. Existem métodos mais sofisticados que empregam simulações 

para cálculos de probabilidade e risco, até métodos ainda mais complexos, 

com aprofundamento socioeconômico, levando em considerações diversos 

fatores reais da economia atual de mercado. Estes métodos demandam 

conhecimentos com diferentes níveis de incerteza, formulações, critérios de 

avaliação e habilidades. 

A viabilidade de implantação depende ainda de outros fatores, afirma 

Rodrigues (2014), onde o ambiente pode impor novas condições, em termos 

de conhecimento, que não estavam dispostos no momento da decisão inicial 

da implantação do projeto. Estas novas condições impostas devem ser levadas 

em consideração para verificar se o projeto ainda se mostra viável 

economicamente. Novas estratégias ou opções podem ser levadas em 

consideração para maximizar o valor do projeto. O processo de 

desenvolvimento de um projeto é cercado de incertezas, principalmente nas 

etapas iniciais. Sendo assim, a escolha e aplicação do método de avaliação 

de investimentos, somado aos conhecimentos disponíveis para o projeto, é 

fator importante para a obtenção de sucesso.     

Existem muitos métodos para avaliar projetos de investimento, o que 

provoca dúvida em qual utilizar, pois os métodos tradicionais para avaliação 

de investimento, apesar de serem criticados para aplicação em determinados 

contextos, principalmente nos ambientes de muitas incertezas, são 

amplamente utilizados. Portanto nota-se uma ausência na classificação de 

métodos de avaliação de investimentos apropriados aos contextos de 

priorização e seleção de projetos de desenvolvimento de produtos e serviços, 

segundo Cooper (2001). 

Conforme Rodrigues (2014), existem outros métodos de avaliação de 

investimentos em projetos mais sofisticados, porém, estes são pouco 

conhecidos ou não compreendidos, sendo vistos como caixas pretas por 

muitos tomadores de decisões. Somado a este fato, os benefícios de se utilizar 

um ou outro método não estão muito claros, assim como, o conhecimento das 

situações em que estes métodos podem ser utilizados por estes tomadores de 

decisões. Percebe-se, portanto, ausência de sistematização das condições 
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necessárias, como: conhecimentos, informações, habilidades, formulações e 

critérios de avaliação para a aplicação destes métodos.  

Segundo Berssaneti (2011), uma pesquisa realizada via e-survey na 

internet, que se trata de uma pesquisa eletrônica, concluiu que os principais 

fatores contribuintes que podem impulsionar a alta maturidade em 

gerenciamento de projetos nas organizações brasileiras estão associados as 

seguintes hierarquias: i) Processos e Ferramentas de gerenciamento de 

projetos; ii) Pessoas e Equipe; iii) Organização; iv) Clientes; v) Gerente de 

Projetos; vi) Negócios (resultados). Em paralelo, outras pesquisas, apontaram 

que a utilização de métodos gerenciamento de projetos, maior esforço em 

treinamentos de gestores e evolução na maturidade em gerenciamento de 

projetos, influenciaram positivamente no sucesso de projetos no tange o 

cumprimento de prazos e custos, além de favorecer um ambiente de maior 

comprometimento em relação ao cumprimento de metas e maior controle e 

transparência dos projetos.   

Há vários fatores que interferem no sucesso de um projeto e que devem 

ser considerados, segundo Junqueira (2017), os projetos tem características 

específicas, tais como objetivos, partes interessadas, ambiente e riscos, que, 

por sua vez determinam diversas combinações de critérios e fatores de 

sucesso.   

Esta afirmação de relação de sucesso na implantação de projetos é 

reforçada, segundo Berssaneti (2011) constata que apesar de todas as 

vertentes disponíveis de pesquisa, complementares ou não, ainda não há 

consenso na literatura e na prática das empresas de quais variáveis, internas 

ou externas conduzem ao sucesso do projeto. Essa dificuldade pode estar 

relacionada a complexidade do tema, que envolve múltiplas variáveis e fatores. 

Na tentativa de compreender estes projetos, os estudos têm sido conduzidos 

de forma fragmentada, o que prejudica ainda mais a análise sistêmica do 

problema e um fator determinante de sucesso.    

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este estudo consiste em uma pesquisa descritiva, segundo os autores 
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Del-Masso, Cotta e Santos (2014), “a pesquisa descritiva tem por objetivo 

descrever as características do objeto que está sendo estudado e proporcionar 

uma nova visão sobre essa realidade já existente”. A proposta em questão 

concentra-se em investigar a atratividade para a constituição de parceria para 

aplicação dos treinamentos regulatórios envolvendo as empresas aéreas, por 

meio de sua associação representante, ABEAR e o SEST SENAT. 

Como estratégia da pesquisa utilizou-se a investigação das pesquisas 

qualitativa e quantitativa. De acordo com Appolinário (2011), na pesquisa 

qualitativa, os dados são coletados pelo pesquisador através de interações 

sociais e analisados de forma subjetiva pois a preocupação nesta modalidade 

está relacionada ao fenômeno. Já a pesquisa quantitativa é “a modalidade em 

que variáveis predeterminadas são mensuradas e expressas numericamente. 

Os resultados também são analisados com o uso preponderante de métodos 

quantitativos, por exemplo, estatístico”. Para este estudo, foram levantados os 

custos e demandas das empresas aéreas, associados a treinamentos. 

O método de pesquisa adotado foi o estudo de campo, onde uma 

análise da situação real foi realizada. Segundo Gonsalves (2001), a pesquisa 

de campo busca a informação diretamente na população analisada, o que 

promove ao pesquisador um encontro direto, possibilitando o deslocamento ao 

espaço onde ocorre o fenômeno, e promovendo a coleta de informações a 

serem documentadas. Foi realizado o levantamento da infraestrutura do SEST 

SENAT incluindo: quantidades de bases, estrutura física e tecnológica, 

recursos humanos e financeiros. Também foram identificados os 

requerimentos para homologação do SEST SENAT junto a Agência Nacional 

de Aviação Civil – ANAC, órgão regulamentador do setor.  

Neste estudo será ainda avaliado o setor aéreo e sua necessidade de 

treinamento, analisando as práticas atuais e abordando o papel do SEST 

SENAT como entidade colaboradora para o desenvolvimento do transporte no 

Brasil, através da formação e qualificação de profissionais para o mercado. A 

proposta é formar parcerias que articulem esta atividade e beneficie as 

empresas aéreas através do propósito do SEST SENAT. 

Foi realizado um benchmarking de parcerias firmadas por entidades. 

Para Chiavenato (2000), benchmarking é um método didático de comparação 
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saudável que permite aprender a partir dos erros e acertos dos outros, 

reduzindo o tempo do pesquisador de incorrer dos mesmos erros. Neste 

estudo, investigaremos como foram realizadas as parcerias entre: 

 Empresa de varejo de artigos esportivos Decathlon e SENAI – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial 

 SEST SENAT, ITL e Fundação Dom Cabral 

 SEST SENAT, ABEAR e Embry Riddle University 

Para a análise da situação atual, foram realizadas entrevistas com os 

representantes do SEST SENAT e ABEAR, com o objetivo de apresentar o 

projeto e obter os dados necessários para o estudo. Durante a pesquisa 

documental, foram levantados cronograma e requerimentos para homologar 

uma entidade e seus instrutores junto a ANAC – Agência Nacional de Aviação 

Civil. Segundo Severino (2007), a pesquisa bibliográfica realiza-se a partir do: 

“...registro disponível, decorrente de pesquisas 
anteriores, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias 
teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes 
dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir de contribuições dos autores dos 
estudos analíticos constantes dos textos”.  

 Foram pesquisados os seguintes tópicos relacionados ao estudo 

proposto: parcerias estratégicas, tipos e formatos de alianças, o papel 

estratégico do treinamento e qualificação de pessoas e o estudo de viabilidade 

técnica e econômica no desenvolvimento de projetos. 

 

4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 ANÁLISE DO SETOR 

 

O setor de transporte aéreo no Brasil possui estatísticas representativas 

para atividade econômica no país bem como o transporte de pessoas e cargas 

em operações domésticas e internacionais de todas as empresas aéreas 

regulamentadas para operar no Brasil.  

De acordo com Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC (2016), será 

considerada as Empresas Brasileiras – Transporte Aéreo Regular, entidades 
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já aprovadas, registradas e com concessão liberadas pelo Código Brasileiro de 

Aeronáutica e Resolução N°377, de 15 de março de 2016. 

A análise do setor de transporte aéreo comercial brasileiro, detalhes de 

suas operações e as empresas que compõe o cenário o transporte regular de 

passageiros e cargas no Brasil, será detalhada nos próximos parágrafos com 

dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR). 

Essa Associação foi fundada em 2012 após um estudo realizado pela 

Fundação Dom Cabral a pedido do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas 

(SNEA), fins de unificar as empresas aéreas nos temas institucionais, 

segurança e operação de voo do setor aéreo.  

Em 2011 as empresas de transportes regulares transportaram 

aproximadamente 88 milhões de passageiros, ao final de 2016 atingiu-se o 

número de 100 milhões, com incremento de 13%, no mesmo período. O 

número de funcionários das empresas aéreas reduziu cerca de 9% totalizando 

no final de 2016 aproximadamente 53 mil funcionários diretos das empresas 

aéreas. Com operação regular em 126 aeroportos comerciais no país.  

Ainda segundo a ABEAR (2016), a aviação comercial brasileira contribui 

com 3,1% da produção econômica do Brasil, com R$312 milhões adicionados 

à economia brasileira, sendo aproximadamente R$ 39 milhões produzidos 

diretamente pelas empresas aéreas, aeroportos  e serviços de solo.  

A composição das despesas totais operacionais de uma empresa aérea 

é complexa e racionado entre, custos de manutenção, arrendamento e seguros 

das aeronaves, custo de combustível, tarifas aeroportuárias e navegação, 

custo de pessoal, entre outros. Aviação brasileira viu suas despesas 

operacionais crescerem aproximadamente 32% desde 2002 ate 2015, reflexo 

de um dos componentes mais importante, o custo de combustível que teve 

incremento de 74% considerando o mesmo período.  

Empresas associadas a ABEAR: 

 AVIANCA – Fundada em 1919 na Colômbia, com operação no Brasil 

desde Abril/2002; 

 AZUL – Fundada em 2008 / Fusão com a TRIP criou a AZUL TRIP SA 

em 2012; 

 GOL – Fundada em 2001; 
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 LATAM – Fundada em 1976 / Fusão com a LAN criando o LATAM 

Airlines Group em 2012. 

Segundo a ABEAR (2016), os detalhes das operações das empresas 

brasileiras: 

AVIANCA é composta por 4.600 funcionários com 200 voos diários e 10 

milhões de passageiros transportados por ano. 

AZUL é composta por 10.000 funcionários com 766 voos diários e 18 

milhões de passageiros transportados por ano. 

GOL Linhas Aéreas é composta por 15.000 funcionários com 700 voos 

diários e 36 milhões de passageiros transportados por ano. 

A LATAM é composta por 23.000 funcionários com 650 voos diários e 

35 milhões de passageiros transportados por ano. 

 

4.1.1 Regulamentação do setor 

 

Empresas de Transportes Aéreos são reguladas pela Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC), que contempla além de todas as regras operacionais, 

os treinamentos obrigatórios em algumas funções que visam unificar o 

conhecimento e garantir uma operação em segurança no setor de transporte 

regular de passageiros e cargas.  

Atualmente as próprias empresas aéreas, setor privado, contam com 

sua matriz de treinamentos de acordo com procedimentos internos, nessa 

análise específica trataremos os treinamentos em comum que são obrigatórios 

pela agência reguladora, já mencionada ANAC.  

Esses treinamentos obrigatórios contemplam algumas das diversas 

funções que as empresas aéreas possuem em comum, como: agentes de 

aeroportos, assistentes administrativos,  operadores de rampa, operadores de 

cargas, supervisores operacionais, coordenadores e gerentes de aeroportos. 

Atividades executadas dentro dos aeroportos brasileiros representam alta 

complexidade e por sua vez possuem alto risco de incidentes ou acidentes, 

visando prevenir essas ocorrências, é trabalhado de forma pró-ativa a 

formação desses profissionais visando garantir segurança das operações 
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gerais através de treinamentos obrigatórios. Esses treinamentos são 

compostos de acordo com atividades que serão executadas por cada função, 

bem como sua periodicidade e avaliação.  

Atualmente as empresas incorrem em garantir que todos seus 

funcionários com atividades específicas estejam treinados e aprovados para 

exercerem suas funções com capacidade técnica e sem risco para operação. 

Numa análise macro, é possível identificar que cada empresa aérea, 

operando nos mesmos 126 aeroportos comerciais do Brasil, possuem 

estrutura individuais para atender exatamente uma demanda de treinamentos 

iguais, ou seja, temos no mínimo quatro vezes o contingente de instrutores e 

salas de aulas para aplicar o mesmo treinamento obrigatório regulamentado 

pela ANAC.  

Além de instrutores e salas de treinamentos, é preciso considerar ainda 

a logística que cada empresa precisa gerir em deslocar funcionários de todo o 

Brasil para os centros de treinamentos, atualmente localizados na sua 

totalidade na região sudeste do país.  

O estudo de parceria para unificar os treinamentos, seguirá orientações 

da ANAC, de acordo com os Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil 

(RBAC) que regem regras, procedimentos, normas, requisitos e certificação da 

aviação civil brasileira.  

Constante nesses regulamentos, será detalhado estudo sobre os alguns 

treinamentos em comum, como: 

 AVSEC – Aviation Security (Segurança contra atos de interferência 

Ilícita) de acordo com RBAC 110; 

 Artigos perigosos, de acordo com RBAC 175. 

De acordo com os detalhes dos treinamentos, será conhecida a 

demanda especifica de cada empresa, custos e viabilidade de unificar através 

de parcerias. 

 

4.2. BENCHMARKING/ REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

4.2.1. Parcerias para o desenvolvimento de pessoas: caso de sucesso 
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Este capítulo tem como objetivo analisar e discutir os elementos 

presentes em práticas de sucesso envolvendo parcerias no treinamento e 

qualificação de pessoas. Neste caso específico será analisado a parceria de 

uma empresa do ramo de varejo com uma instituição do sistema “S”.  

Para tanto, foi realizado entrevista de campo com a empresa do ramo 

de varejo e a entidade educacional para detalhar os passos desta parceria e 

os ganhos obtidos no desenvolvimento de funcionários. 

Há cerca de 3 anos a empresa Decathlon, líder mundial no varejo de artigos 

esportivos, realizou contato com a Instituição de ensino profissionalizante 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para selar uma parceria 

para formação de seus funcionários nas operações com maquinários em seu 

armazém. Tal demanda surgiu devido ao aumento no quadro de funcionários, 

dimensões do armazém e defasagem de mão de obra qualificada para 

operação de máquinas para movimentação de materiais.   

Anterior ao fato principal desta parceria, cabe detalhar um pouco a 

história da Decathlon no Brasil e a função do SENAI, assim como sua história 

para o desenvolvimento de profissionais qualificados. 

A Decathlon foi fundada em 1976 na França e chegou ao Brasil em 2001 

com a mesma proposta mundial, de se consolidar no mercado brasileiro como 

líder na distribuição de artigos esportivos. Instalou seu armazém central e 

único na cidade de Embu das Artes, onde começou a abastecer suas lojas 

físicas e atender diretamente a demanda do e-commerce. No início, o 

armazém, contava com cerca de 100 funcionários e algumas máquinas para 

movimentação de materiais, como paletes fechados de caixas. Quando 

começaram as operações logísticas, os funcionários que realizavam trabalhos 

com as máquinas do armazém deveriam se dirigir até uma escola de 

treinamentos da região de Embu das Artes, participar do curso ministrado em 

alguns dias e depois de formado, retornavam ao Armazém para realizar suas 

atividades. Porém, muitos problemas no decorrer dos anos foram enfrentados 

devido a qualidade destes treinamentos, pois as máquinas nas quais os 

funcionários realizavam o curso era uma paleteira pequena, diferente da qual 

utilizavam no armazém. O local onde o curso era ministrado, consistia em um 
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espaço preparado com balizadores, ou seja, um cenário bem diferente do qual 

o funcionário iria enfrentar no seu dia a dia. 

Em 2016, o cenário da Decathlon no Brasil teve uma evolução, pois foi 

o primeiro ano em que conseguiu ter lucro em suas operações, mesmo em 

meio à crise econômica do país. Neste mesmo ano, o armazém de Embu já 

contava com a demanda de 22 lojas físicas e o e-commerce. O quadro de 

funcionários subiu para 250 e o número de máquinas aumentou de 6 para 12, 

ou seja, praticamente o armazém dobrou em tamanho e proporção. Neste 

momento, o responsável pela formação dos funcionários, sentiu a necessidade 

de melhorar a qualificação do curso de máquinas oferecido para formar 

operadores e chegou até o SENAI, uma das maiores e melhores Instituições 

de ensino profissionalizante do país. 

Uma referência no meio de ensino profissionalizante na área industrial, 

o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial foi criado em 1942 

pelo presidente Getúlio Vargas no intuito de formar profissionais capacitados 

para alavancar a indústria nacional. A criação do SENAI foi realizada em 

parceria pela CNI – Confederação Nacional da Indústria e a FIESP – 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a qual se inspiraram na 

experiência bem-sucedida do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 

Profissional, que forma profissionais para o ramo ferroviário. O custeio para 

manter este novo sistema de ensino profissionalizante partiria das próprias 

industriais nacionais. No final da década de 50, com a aceleração da 

industrialização no Brasil pelo presidente Juscelino Kubitschek, o SENAI 

estava presente em quase todo o território nacional e logo iniciou a procura por 

cursos no exterior para formação de seus técnicos. Em pouco tempo, o SENAI 

havia se tornado referência em inovação e qualidade na área de formação de 

profissional, servindo de modelo para instituições similares na Venezuela, 

Chile, Argentina e Peru. Com o passar dos anos, o SENAI foi se aperfeiçoando, 

buscando novas tecnologias, com apoio técnico e financeiro de instituições da 

Alemanha, Canadá, Japão, França, Itália e Estados Unidos, chegando aos 

anos 90 preparada para apoiar a indústria nacional no campo da tecnologia de 

processos, produtos e gestão. Atualmente, o SENAI oferece diversos cursos 

em níveis variados, como Superior de Tecnologia, Ensino Médio, Cursos a 
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distância pela Internet e atende demandas específicas dos diferentes setores 

da indústria, como serviços técnicos e consultorias.    

O histórico de sucesso e qualidade de ensino oferecido pelo SENAI, 

levaram a Decathlon a buscar seus serviços de ensino para formação de 

operadores de máquinas para movimentação de materiais. Neste momento, a 

Decathlon contava com três tipos de máquinas, sendo que uma delas exigia 

trabalhos em altura, ou seja, o operador se elevaria do solo com o próprio 

movimento hidráulico da máquina. Para tanto, existe uma norma nacional, sito, 

NBR 35, onde o operador que realizar trabalhos em altura superior a 1,50m é 

obrigado a realizar, por questões de segurança a própria vida e dos demais 

que circulam nas regiões de operações. Este curso, que também é ministrado 

pelo SENAI, completou uma gama de quatro cursos que seriam necessários 

para a Decathlon formar seus operadores para realização dos serviços de 

movimentação no armazém de Embu.  

Em reunião, os responsáveis de ambas as partes, entraram num acordo 

de parceria que seria muito benéfico para a Decathlon, pois o SENAI ofereceu 

os cursos essenciais para a realização das atividades no próprio local da 

empresa, ou seja, o Instrutor técnico do SENAI se deslocaria até a Decathlon 

para realizar os cursos. Apenas com este ato, a Decathlon, eliminou alguns 

problemas que enfrentavam anteriormente, como o absenteísmo as aulas 

devido a distância até a escola formadora anterior. Com o formato oferecido 

pelo SENAI, o funcionário não necessitaria se deslocar de seu local de 

trabalho, sendo que o índice de presença atualmente com a parceria é de 

praticamente 100%.  

Um ponto importante foi o financeiro, pois anteriormente era cobrado 

por aluno inscrito, ou seja, havendo comparecimento ou não haveria a 

cobrança. No formato oferecido pelo SENAI, a Decathlon, iria pagar apenas 

uma taxa fixa por turma, sendo no máximo 12 alunos por turma, para não 

perder a qualidade no ensino. Desta maneira, a Decathlon economizou cerca 

de 100% nos investimentos destes cursos. Os números exatos de pagamentos 

anteriores não foram divulgados, porém, os custos atuais para cada curso no 

SENAI são de aproximadamente R$ 1.200,00, ou seja, houve uma economia 

no mesmo valor por curso realizado a cada 12 alunos. Sendo assim, no total 
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do ano são realizados em torno de 16 cursos, sendo 4 grupos com 4 cursos 

cada grupo. Logo, o valor pago anual com investimento em cursos é de 

aproximadamente R$ 19.200,00, o que anteriormente era próximo aos R$ 

40.000,00. Com isso a economia gerada pode ser aplicada em outros projetos 

para desenvolvimento da empresa. 

Outro fator relevante nesta parceria de sucesso, foi o fato dos alunos 

aprenderem em seu próprio local de trabalho com suas próprias máquinas. 

Esta flexibilidade oferecida pelo SENAI, traz alguns fatores muito 

interessantes, pois segundo o instrutor técnico do SENAI, Lindonor Ribeiro, os 

alunos ficam mais tranquilos quando estão em um ambiente que já conhecem, 

isso faz com que seu aproveitamento nas aulas seja melhor do que em um 

ambiente desconhecido. Com isso, o tempo de curso é menor devido ao alto 

aproveitamento e a segurança que o aluno tem em realizar suas atividades é 

bem maior, pois ele já está realizando no mesmo local que irão trabalhar um 

dia depois de formados. Somado a isso, há peculiaridade de manuseio de cada 

máquina, o que realizando o curso nas máquinas próprias, aumenta o índice 

de durabilidade da máquina, pois os alunos não irão causar trancos no 

acionamento do sistema. 

Os resultados de melhoria, segundo o Coordenador de Logística da 

Decathlon responsável pelos treinamentos técnicos, Eder Xavier, são 

significativos, pois os alunos tem prazer de participar das aulas dentro da 

empresa em ações reais no dia a dia. O ganho financeiro foi relevante no 

orçamento anual em treinamentos técnicos e a qualidade no ensino é muito 

superior ao anterior, pois os testes de aprendizagem são aplicados em 

situações extremas, onde o funcionário é desafiado a passar por obstáculos e 

desviar em passagens estreitas, com isso temos uma tranquilidade maior 

dentro do armazém, pois a segurança é o primeiro fator a ser considerado. 

A conclusão que se observa neste caso, é que o SENAI por ser 

referência na área de treinamentos voltados para área industrial, direcionou a 

Decathlon em busca de uma alternativa melhor para os problemas que vinham 

enfrentando, oferecendo um tipo de consultoria na parte de melhoria dos 

treinamentos de operadores de máquina, somando o seu próprio curso aos 

funcionários da Decathlon. Ganhos como acuracidade no curso, redução do 
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tempo de curso, financeiro e segurança são facilmente percebidos na rotina 

diária da Decathlon. Logo, conclui-se que esta foi uma parceria de sucesso 

que dura três anos, e que provavelmente perdurará durante muitos outros, uma 

vez que a Decathlon está em fase de crescimento e que demandará muitos 

outros serviços técnicos.   

 

4.3. LEVANTAMENTO DA DEMANDA DE TREINAMENTO PARA CURSOS 

REGULATÓRIOS NAS EMPRESAS AÉREAS  

 

No intuito de identificar a demanda de treinamento para cursos 

regulatórios nas empresas aéreas brasileiras, foi realizado um estudo no 

contexto atual das principais empresas aéreas brasileiras, Avianca, Azul, Gol 

e LATAM. 

Nos meses de Julho e Agosto de 2018, foram feitas entrevistas com os 

responsáveis da área de treinamento de cada empresa a fim de obter dados 

quantitativos da demanda dos treinamentos de AVSEC (Aviation Security) e 

Artigos Perigosos (DGR – Dangerous Goods Regulation). 

Através destas entrevistas, a equipe de treinamento da Avianca nos 

mostrou os regulamentos a serem seguidos que embasam o Programa de 

Treinamento de todas as companhias aéreas. Assim, antes de iniciar a 

operação, de acordo com a Instrução da Aviação Civil 121-1001 da ANAC, o 

novo operador, dentre outras coisas, deve garantir que possui número 

suficiente de funcionários e em condições de realizar corretamente suas 

atribuições listadas nos manuais operacionais. Além disso cada uma das 

classes de empregados deverá possuir um Programa de Treinamento de suas 

tarefas e responsabilidades. 

Focando no setor de estudo deste trabalho, que é a área de aeroportos, 

a ANAC determina que deve existir treinamento formal para cada tipo de 

funcionários da Estação, citado no programa de treinamento, onde deve ser 

listado quais tópicos devem ser tratados e qual o tempo de aula necessário 

para a efetivação do treinamento. Não há formatação rígida para este 

Programa, mas ele deve existir, ser único e controlado pelo Operador. 

Além do curso inicial, é fundamental que cada um dos funcionários faça 
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a atualização com periodicidade de acordo com a legislação específica sobre 

o tema. Caso a empresa opte por possuir funcionários terceirizados, o 

treinamento deste deve ser aprovado pelo operador.  

Segue abaixo alguns dos itens que devem ser ministrados aos 

funcionários de aeroportos, de acordo com a ANAC: 

 Deveres e Responsabilidades; 

 Artigos Perigosos; 

 Proteção e trato de passageiros; 

 Instruções de Carregamento (formulários e procedimentos); 

 Procedimentos de Peso e Balanceamento; 

 Procedimentos Manuais para todos os procedimentos 

computadorizados; 

 Serviços de aeronave e de Rampa; 

 Primeiros Socorros e de emergência; 

 Procedimentos voltados a segurança. 

Este são alguns temas citados pela ANAC que devem conter nos cursos 

dos aeroportos. Além destes, a empresa também necessita de outros cursos 

focados na diferenciação de atendimento, como padrão da aliança a qual 

pertence, apresentação pessoal, negociação, entre outros. Assim, por 

exemplo, estas companhias aéreas possuem na média um total aproximado 

de 40 diferentes tipos de cursos na grade, divididos entre as diversas funções 

exercidas. 

Nos últimos 10 anos, a demanda de passageiros de voos doméstico no 

Brasil mais que dobrou. No entanto, a capacidade produtiva das empresas 

aéreas não é alterável rapidamente, uma vez que depende de ativos 

dispendiosos. Além disso, a especialização de funcionários operacionais exige 

treinamento de médio ou longo prazo, que possuem altos gastos, tanto da 

estrutura do treinamento como de deslocamento de funcionário para o 

treinamento. Nas empresas aéreas, um treinamento inicial (grupo de cursos 

ministrados quando o funcionário entra na empresa) pode dura de 15 dias a 1 

mês aproximadamente, e pessoas de diversas parte do país, inclusive outros 

países, são normalmente deslocadas para São Paulo, segundo informações 
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da Avianca, Azul, Gol e LATAM. 

Segue na tabela 5 o número de funcionários das empresas aéreas, 

segundos dados da ABEAR de 31 de Dezembro de 2016. 

 

Tabela 5 – Número de funcionários por empresa aérea 

 Avianca Azul Gol LATAM Total 

Pilotos e copilotos 457 1525 1563 1842 5387 

Comissários 922 2150 2970 4628 10670 

Pessoal de 
manutenção 

590 1724 2106 2734 7154 

Pessoal de aeroporto 1294 2752 4650 9514 18210 

Outros funcionários 1290 2160 3840 4516 11806 

Total 4553 10311 15129 23234   

Fonte: Panorama 2016 - O setor aéreo em dados e análises - ABEAR 

 

De acordo com os dados levantados, a área de aeroportos é a mais 

expressiva dentre todas as empresas aéreas, direcionando o foco deste 

projeto. Apenas lembrando que a quantidade de funcionários da LATAM é bem 

superiores pois a equipe de rampa é própria, enquanto das demais 

companhias é terceirizada. 

Dentre todos cursos já citados anteriormente, a análise deste projeto 

será focada nos cursos de AVSEC (Aviation Security) e Artigos Perigosos 

(DGR – Dangerous Goods Regulation) devido ao grau de importância para a 

operação, por serem obrigatórios tanto pela ANAC (abrange o Brasil) como 

pela IATA (abrangência mundial) e por ter um conteúdo padronizado e 

aprovado pela ANAC, o que possibilita que as empresas Avianca, Azul, Gol e 

LATAM possam compartilhar sala de treinamento, conforme questionado e 

aprovado por grande maioria dos entrevistados.  

Os Cursos de AVSEC são planejados com a finalidade de preparar os 

funcionários a aplicar os procedimentos de Segurança da Aviação Civil, de 

acordo com Decreto 7168, Anexo 17 da ICAO, RBAC 108, IS 108, RBAC110, 

IS 110, Resolução 207 e 400 (ANAC). Ele possui algumas modalidades como: 

 Curso Formação em AVSEC para Atendimento ao Passageiro 

 Curso Atualização em AVSEC para Atendimento ao Passageiro 

 Curso Formação em AVSEC para Carga Aérea 
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 Curso Atualização em AVSEC para Carga Aérea 

 Curso Formação em AVSEC para Operações de Solo  

 Curso Atualização em AVSEC para Operações de Solo 

 Curso Formação em AVSEC para Tripulantes 

 Curso Atualização em AVSEC para Tripulantes 

 Curso Formação em AVSEC para Vigilantes 

 Curso Atualização em AVSEC para Vigilantes 

 Curso Formação em Básico AVSEC 

 Curso Atualização em Básico AVSEC 

 Curso Formação em AVSEC para Operador Aéreo 

 Curso Atualização em AVSEC para Operador Aéreo 

Para exemplificar, será detalhado o curso que é exercido por 

praticamente todos os funcionários de aeroporto, o Curso Formação em 

AVSEC para Atendimento ao Passageiro. Este prepara o funcionário para agir 

durante: o atendimento do passageiro no check-in (despacho de passageiro), 

a identificação e aceitação (conciliação) de bagagem despachada, a 

supervisão do trânsito de passageiros entre a área de embarque e a aeronave, 

a identificação e o controle de acesso de pessoas à aeronave e ainda durante 

a proteção de área estéril ou de aeronave. O público-alvo do curso de 

Formação em AVSEC são funcionários de empresa aérea, de empresa de 

serviços auxiliares do transporte aéreo, de administrações aeroportuárias e de 

concessionários, que exerçam uma das atividades listadas acima. O objetivo 

do curso é que ao final, o aluno seja capaz de identificar e aplicar os 

procedimentos de Segurança da Aviação Civil durante suas atividades de 

trabalho. 

O Treinamento de Artigos Perigosos, de acordo com RBAC 175, item 

175.25 (d), preconiza que “o treinamento de transporte aéreo de artigos 

perigosos deve ser realizado ou verificado no momento de empregar uma 

pessoa em posição que envolva o transporte de carga aérea. O treinamento 

periódico deve ser realizado, pelo menos, uma vez a cada 24 (vinte e quatro) 

meses”. Os funcionários de aeroportos, dependendo da estratégia da 

empresa, efetuam o curso de artigos perigosos chave 8,9 e/ou 10. 

Portanto, o treinamento de Artigos Perigosos deve ser oferecido a qualquer 

http://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-175-emd-00/@@display-file/arquivo_norma/RBAC%20175.pdf
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pessoa que esteja envolvida com a carga aérea, incluindo-se funcionários de 

operadores aéreos, operadores de terminais de carga, empresas expedidoras 

de Artigos Perigosos como carga aérea, agências de carga aérea e empresas 

prestadoras de serviços auxiliares ao transporte aéreo, nacionais ou 

estrangeiras, envolvidas com expedição, transporte, manuseio, movimentação 

e armazenagem de carga aérea, bem como aquelas envolvidas com a 

segurança e inspeção de passageiros e bagagens. 

Os treinamentos de artigos perigosos e os cursos AVSEC para 

funcionários de aeroportos possuem uma carga horária padronizada pela 

ANAC, onde a maioria possui 8 horas no curso inicial, e 4 horas na reciclagem, 

no entanto há o curso básico AVSEC de 32 horas, conforme tabela 6. 

 

Tabela 6: Quantidade de horas por curso 

 Inicial Reciclagem 

Artigos Perigosos - chave 8 8 horas 4 horas 

Artigos Perigosos - chave 9 8 horas 4 horas 

Artigos Perigosos - chave 10 8 horas 4 horas 

AVSEC para Atendimento ao Passageiro 8 horas 4 horas 

Básico AVSEC 32 horas 12 horas 

AVSEC para Operador Aéreo 32 horas 16 horas 

Fonte: IS 110-001 Revisão A e IS 175-002 Revisão B 

Nestes treinamentos, a companhia área Avianca é a única que é mais 

restritiva com relação ao número de funcionários aceitos por sala de aula, 

conforme a tabela 7. Segundo a empresa, esta restrição visa um treinamento 

mais personalizado, a fim de dar mais atenção a todas as dúvidas que possam 

surgir. 
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Tabela 7: Quantidade máxima de funcionários por sala de aula 

Curso Azul Avianca                                                           Gol LATAM 

Artigos 
Perigosos 

50 20 40 50 

AVSEC 50 20 50 50 

Fonte: própria, através de entrevista 

 

Para mensurar o volume destes treinamentos nas empresas aéreas, 

podemos visualizar a quantidade de pessoas treinadas por ano das quatro 

companhias aéreas: 

 

Tabela 8: Quantidade de pessoas treinadas em 2017 - Azul, Avianca, Gol e LATAM 

Companhia 
Aérea 

Artigos 
perigosos 

AVSEC   

Azul 1968 1415 

Avianca 573 659 

Gol 3094 2926 

LATAM 3979 1950 

Fonte: própria, através de entrevista 

Os números acima, foram fornecidos pelas as quatro companhias 

aéreas em entrevista, baseado no ocorrido do ano de 2017. 

Esta quantidade pode sofrer alteração de um ano para o outro, visto que 

a taxa de turnover pode alterar, há periodicidade diferente para cada tipo de 

curso, pode haver abertura de novas bases e a LATAM possui a equipe de 

rampa própria até metade de 2018, enquanto as demais terceirizam este 

serviço. 

De acordo com as entrevistas realizadas, os treinamentos escolhidos 

realmente possuem expressiva demanda para as empresas, que apenas 

variam devido ao tamanho da cada uma. 

Este número significativo se deve, conforme entrevista com as quatro 

empresas, à necessidade de todos os funcionários envolvidos na operação do 

aeroporto realizarem estes dois tipos de treinamento. Além disso, a reciclagem 
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destes cursos deve ser feita a cada um ou dois anos (dois é o máximo 

permitido), o que faz estes cursos serem constantes. 

 Devido ao alto número de pessoas que precisam realizar estes cursos 

e a sua pequena periodicidade obrigatória, o custo é alto, pois envolve também 

logística de deslocamento para os centros de treinamento. 

A partir destes dados, será possível efetuar uma análise de viabilidade 

da proposta de estudo, e possíveis benefícios gerados às empresas aéreas e 

parceiros.  

 

4.4. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS ESTRATÉGICOS, FINANCEIROS, 

OPERACIONAIS E DE MERCADO DOS TREINAMENTOS REGULATÓRIOS 

NAS EMPRESAS AÉREAS 

 

Este capítulo consiste em analisar os dados atuais das empresas 

aéreas brasileiras relacionados aos treinamentos regulatórios AVSEC e 

Artigos Perigosos para as áreas de Aeroportos. 

De acordo com as entrevistas realizadas, as empresas aéreas Avianca, 

Azul e Gol manifestaram-se a favor do compartilhamento entre elas, do 

treinamento AVSEC. Já para o treinamento de Artigos Perigosos (DGR – 

Dangerous Good Regulation), apenas Avianca e Azul concordariam em 

compartilhar o mesmo espaço com as outras empresas. A LATAM entendeu 

ser complexa a homologação dos treinamentos para terceiros e que o 

conteúdo atual já é direcionado para atuação dentro da própria empresa.  

Foram levantados os gastos anuais por empresa aérea, relacionados 

aos treinamentos AVSEC e DGR, através de pesquisa quantitativa.  

 

Tabela 9 – Gastos Anuais das Empresas Aéreas Brasileiras 

EMPRESA AVIANCA AZUL GOL LATAM 

Un Custo AVSEC DGR AVSEC DGR AVSEC DGR AVSEC DGR 

*Deslocamento Funcionários R$891K R$520K R$517K R$232K R$1.4M R$1.1M R$1.3M R$2.3M 

Instrutor Terceirizado - R$264K - - - - - - 

Instrutor Próprio R$411K R$132K R$685K R$528K R$692K R$792K R$675K R$924K 

Aluguel de Sala R$6K R$5.4K - - R$4K R$3K - - 

Custo Anual por Treinamento R$1.3M R$922K R$1.2M R$760K R$2.1M R$1.9M R$2.0M R$3.2M 

Custo Anual total por Empresa R$2.2M R$2.0M R$4.0M R$5.2M 

*Deslocamento corresponde a despesas de transporte, hospedagem e alimentação 

Fonte: própria, através de pesquisa 
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Tabela 10 – Gastos Anuais por Funcionário por Empresa Aérea 

 

EMPRESA 
GASTO POR FUNCIONÁRIO 

AVSEC DGR TOTAL 

AVIANCA R$ 2.283 R$ 1.399 R$ 3.681 

AZUL R$ 611 R$ 537 R$ 1.148 

GOL R$ 667 R$ 653 R$ 1.320 

LATAM R$ 495 R$ 1.653 R$ 2.149 

Fonte: própria, através de pesquisa 

 

Alguns dados da Gol e LATAM não foram fornecidas, desta forma 

fizemos uma projeção com base na média de gastos das demais empresas, 

proporcional ao número de funcionários. 

Além dos valores levantados que possuem impacto direto no caixa das 

empresas, também foram manifestadas deficiências operacionais quando 

surge a necessidade de realizar uma reciclagem de treinamento. A maioria das 

empresas entrevistadas concentram seus treinamentos em sede própria, de 

forma que os colaboradores que estão distantes da base principal, precisam 

se ausentar por mais tempo de suas atividades, devido ao deslocamento. 

Durante as entrevistas, algumas empresas também apontaram a 

dificuldade em encontrar instrutores qualificados no mercado atual. A IATA 

(International Air Transport Association) exige que as certificações de 

instrutores de Artigos Perigosos sejam renovadas a cada 2 anos, devido ao 

dinamismo das mudanças e atualizações do setor. Algumas empresas estão 

optando em formar os próprios instrutores, para contornar o problema da falta 

de profissionais especializados. 

O modelo atual de treinamento das empresas aéreas apresenta 

Vantagens e Desvantagens, que podem ser visualizadas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Vantagens e Desvantagens do modelo atual de treinamento 

Vantagens Desvantagens 

 Customização dos treinamentos de 

acordo com as políticas internas de 

cada empresa 

 Custos extremamente elevados 

com transporte, hospedagem e 

refeições 

 Baixas despesas com Aluguel de 

Salas pois a maioria das empresas 

utiliza estrutura própria 

 Locais de treinamentos 

centralizados na Matriz das 

empresas 

  Deficiência operacional quando 

necessária atualização do curso 

  Pouca disponibilidade de recursos 

qualificados para ministrar os 

treinamentos 

  Perda de tempo no deslocamento 

dos funcionários que pode 

prejudicar a operação 

Fonte: própria 

 

Atualmente o mercado de treinamento de AVSEC e Artigos Perigosos 

contam com algumas escolas certificadas. No entanto, a distribuição 

geográfica dos Centros de Instrução para o curso AVSEC e as Entidades de 

Ensino de Artigos Perigosos homologados pela ANAC estão concentrados na 

região Sudeste, conforme gráficos a seguir: 
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Gráfico 1 – Distribuição Geográfica dos Centros de Instrução AVSEC Homologados 

pela ANAC 

 

Fonte: ANAC 

 O Gráfico 1 aponta que existem poucas opções de locais credenciados 

pela ANAC para promover o curso AVSEC, sendo que existe uma alta 

concentração de Centros de Instrução localizados no estado de São Paulo. As 

regiões Sul e Nordeste não possuem nenhum Centro de Instrução homologado 

pela ANAC. 

 

Gráfico 2 – Distribuição Geográfica das Entidades de Ensino de Artigos Perigosos 

Homologados pela ANAC 

 

Fonte: ANAC 
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No Gráfico 2 observa-se uma melhor distribuição das Entidades de 

Ensino de Artigos Perigosos, no entanto também existe uma grande 

concentração nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto os demais 

estados possuem poucas opções de escolas homologadas pela ANAC. 

Além da questão geográfica, os treinamentos oferecidos por empresas 

terceirizadas são onerosos e acabam sendo descartados pelas empresas 

aéreas como segunda opção. 

 

4.5. AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS AÉREAS SOBRE A 

CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS PARA A APLICAÇÃO DE TREINAMENTOS 

REGULATÓRIOS 

 

Com o objetivo de entender a opinião das empresas aéreas com relação 

ao estudo apresentado, foram realizadas entrevistas com os gestores das 

principais empresas aéreas brasileiras: Avianca, Azul, Gol e LATAM. 

 

4.5.1. Avianca 

Com relação a Avianca, as entrevistas foram realizadas com o Diretor 

de Aeroportos - Marcius Faria Moreno, Coordenadora de Treinamento de 

Aeroportos - Francelle Siqueira Reis e o Gerente de Safety – Cmte. Umberto 

Cunha da Souza, todos responsáveis pela gestão de treinamentos de 

aeroportos e operações de voo.  

O grande desafio apontado está relacionado com os custos diretos e 

indiretos bem como garantir a atualização dos colaboradores em tempo e a 

disponibilidade, uma vez que esses mesmos colaboradores precisam 

permanecer um tempo fora das atividades de rotina. Além dos custos e 

disponibilidades, foi comentado que os treinamentos regulatórios implicam na 

falta de flexibilidade de adequação de conteúdo, carga horária e modelos de 

treinamentos.  

Dentre os cursos mais onerosos, foram citados Artigos Perigosos, 

AVSEC e CRM. Apesar da Avianca já ter contratado instrutores externos, hoje 

a demanda é absorvida por instrutores próprios, são executados em locais 

próprios da Avianca centralizados em São Paulo, em raros casos, dependendo 
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do número de colaboradores a serem treinados, são executados em salas 

alugadas em hotéis próximos aos locais das bases de operação da Avianca.  

Com relação a possibilidade de terceirização, com a aplicação dos 

treinamentos, ambos concordam que podem ser realizados para treinamentos 

regulatórios, Artigos Perigosos, AVSEC etc, porém não devem ser 

terceirizados no caso de treinamentos de procedimentos internos.  

Gestores concordam que a parceria com o SEST SENAT seria possível, 

haveria interesse e redução de custos para a empresa aérea, desde que 

homologados pela ANAC e com validação de qualidade da Avianca. Com 

relação a realização dos cursos no SEST SENAT com outras empresas 

aéreas, há uma ressalva com relação as peculiaridades da própria Avianca, 

onde essas diferenças deverão ser tratadas internamente, isso devido as 

empresas acrescentarem no conteúdo básico, procedimentos internos e 

políticas específicas de cada operação.  

A Avianca mostrou favorável a execução da parceria com a premissa 

inicial de homologação pela ANAC. 

 

4.5.2. Azul 

 

Com relação a Azul, foi realizada entrevista com a Nalim Carlini, gerente 

de treinamento da empresa. 

Igualmente as outras empresas, a recepção, atenção e disponibilidade 

da Nalim foram diferenciais para as informações que necessitávamos bem 

como entender a realidade da empresa. 

Azul, através de sua responsável, mencionou os desafios de atender a 

grade, matriz, adequar a realidade de movimentação de colaboradores e 

cumprir os requisitos regulatórios. No caso especifico do treinamento AVSEC, 

o processo com o órgão regulador é muito burocrático, tanto nos controles, 

validações, comprovantes dos colaboradores, bem como na revalidação dos 

instrutores, obrigatória a cada dois anos, apesar da ANAC ter um papel de 

órgão regulador, não há qualquer flexibilidade com as empresas aéreas. 

Atualmente a Azul conta com um espaço próprio próximo ao aeroporto 

de Viracopos, em Campinas, conhecido como “Uniazul” onde executa 
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aproximadamente 85% de todos seus treinamentos presenciais, com estrutura 

e instrutores próprios. Demais 15% são execuções pontuais em aeroportos 

pelo Brasil, devido alguma contingência ou restrição. 

Atualmente a Azul já está em contato com o SEST SENAT em Belo 

Horizonte para alinhar uma possível parceria nesse estado para treinamentos 

específicos de comissários, foi mencionado a ótima parceria com o SEST 

SENAT, a estrutura bem como o auxílio da ABEAR em todo esse processo. 

Há muito interesse na parceria para aplicação dos cursos regulatórios, 

principalmente de artigos perigosos, onde os cursos iniciais possuem estrutura 

única. Ressalva destacada pela empresa, foi com relação ao procedimento 

específico de cada empresa, onde a cultura é mencionada em algumas grades 

de cursos regulatórios, talvez haja necessidade de adequar os cursos ou 

turmas de acordo com as especificações de cada empresa. 

Com relação ao compartilhamento de salas, a Azul comentou que esse 

processo necessitaria de uma aprovação executiva da empresa, mencionou 

como ponto de atenção para efetivação da parceria com o SEST SENAT. 

Não há qualquer outro ponto de atenção ou restrição, pelo contrário há 

interesse em efetivar e participar desse projeto de parceria. 

 

4.5.3. Gol 

 

Foi realizada entrevista com a responsável por conteúdos e capacitação 

de Aeroportos, a coordenadora, Marisa Pereira. 

A Gol mencionou dois grandes desafios na gestão de treinamentos, 

primeiro de garantir a escala, qualidade e atender as exigências dos cursos 

regulatórios bem como ministrar os cursos na mesma velocidade em que os 

colaboradores mudam de função na empresa, esse último desafio incorre em 

cursos específicos, extra matriz para garantir que os colaboradores estejam 

treinados conforme a regulamentação no momento de executar suas 

atividades. Outro detalhe mencionado, os cursos mais complexos estão 

relacionados a grade de AVSEC e algumas de suas aplicações. 

Em comum com outras empresas, a Gol também não terceiriza 

atualmente seus treinamentos, tem uma parceira que auxilia na formação dos 
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instrutores, porém não direto aos colaboradores. 

Atualmente a Gol realiza os treinamentos nos aeroportos, ou seja, 

desloca os instrutores para “centros de operações”, conhecidos como “HUB’s” 

para ministrar alguns cursos. Essa estrutura está alocada nos aeroportos e faz 

parte da empresa, ou seja, não é necessário alugar salas. 

A empresa, através de sua responsável, mostrou interesse no processo 

de parceria de alguns cursos regulatórios com o SEST SENAT e da mesma 

forma que suas concorrentes, fez ressalvas que precisam ser revisadas, 

inicialmente todo conteúdo deve ser aprovado pela empresa e pela agencia 

reguladora (ANAC) bem como adequado conforme cultura de operação da 

empresa, ou seja, conforme mencionado pela Marisa, “não poderia ser um 

treinamento de prateleira”. Não haveria restrição de compartilhar espaço 

físicos, porem talvez as turmas de treinamentos devido cultura de cada 

empresa aérea. 

 

4.5.4. LATAM 

 

 Foi realizada uma pesquisa com o Gerente de Treinamentos da LATAM 

Linhas Aéreas e com a Coordenadora de Treinamentos Brasil, 

respectivamente Sr. Nelson Luiz Christianini e Sra. Angela Reginal Zampol, 

que são responsáveis pela gestão dos treinamentos da empresa no Brasil.  

O grande desafio mencionado pelos responsáveis da LATAM está 

relacionado com o deslocamento dos funcionários, custos diretos incorridos 

nesse deslocamento, como Hotel, Passagem e Refeições, bem como os 

custos indiretos relacionados a ausência do funcionário no seu posto de 

trabalho. Os treinamentos mais complexos são sem dúvidas todos 

relacionados a AVSEC em especial o “Formação Básico em AVSEC”. 

A empresa possui uma estrutura própria com instrutores próprios e 

cerificados para absorver a demanda de treinamentos de AVSEC, curso 

obrigatório e regulamentado. 

Todos os cursos presenciais são realizados na Academia Corporativa 

da LATAM, próximo ao aeroporto Congonhas na cidade de São Paulo. Trata-

se de um prédio/oficina para treinamentos, com salas e equipamentos próprios 
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para a aplicação dos cursos presenciais obrigatórios, bem como instrutores 

próprios e certificados para exercer a função.  

Apesar de ser um treinamento básico regulamentado pela ANAC, a 

LATAM adequa os treinamentos com peculiaridades da própria empresa, todo 

esse conteúdo é homologado e constantemente validado pela ANAC, que 

participa de alguns treinamentos para validar o conteúdo repassado pelo 

instrutor de acordo com o que foi homologado com a ANAC. 

O instrutor precisa ter um ano de experiência em empresa aérea de 

transporte, realiza treinamentos na ANAC e é aprovado mediante uma prova 

aplicada pela ANAC, essa certificação tem validade de 3 anos e deve ser 

renovada caso o Instrutor permaneça com as atividades e ministrando cursos 

de AVSEC. 

Atualmente a LATAM opera com parceiros somente para treinamentos 

relacionado ao desenvolvimento de pessoas, gestão, liderança, 

comportamental. 

Todos demais treinamentos são ministrados na própria estrutura da 

empresa contando com recursos próprios.  

A LATAM, devido questões de homologação e a relação direta dos 

cursos de AVSEC com segurança operacional, entende complexa a 

possibilidade que o SEST SENAT consiga administrar esses cursos. Para 

confirmar o interesse em participar, precisariam conhecer e também 

homologar todo conteúdo e instrutores fins de garantir a qualidade e 

sustentabilidade do SEST SENAT nesse processo de parceria.  

De acordo com o exposto pelos responsáveis, a LATAM hoje possui 

contato com à ANAC devida longa trajetória no setor e com os treinamentos 

específicos, bem como preza pela correta adequação de toda a 

regulamentação do setor. Apesar do discurso inicial não ter sido favorável a 

parceria, não possuem restrição em realizar o treinamento com outras 

empresas do setor desde que atendidas as condições relacionadas a 

homologação de conteúdo e instrutores. 

Ainda de acordo com os responsáveis, há uma grande oportunidade em 

cursos básicos iniciais para mecânicos de aviação e operadores de Despacho 

de Voo (DOV), alegam que buscar no mercado essas pessoas é difícil devido 
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à falta desses cursos básicos que originam carteira de trabalho específica e 

auxilia no processo de treinamento específico posteriormente.  

O Gerente, Nelson Luiz, que também já exerceu a função de Gerente 

de Recrutamento, alega que apesar de serem cargos níveis operacionais é 

muito difícil encontrar no mercado pessoas preparadas e talvez a parceria com 

esses cursos poderia fomentar a empregabilidade e auxiliar tanto aspecto 

empresa como social.  

Após a conclusão das entrevistas com as empresas aéreas, a 

percepção geral é que todos os gestores possuem interesse em ampliar a 

parceria com o SEST SENAT com o objetivo de capacitar seus funcionários e 

principalmente, reduzir os altos custos que possuem com treinamentos. 

 

4.6. AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE PARCEIROS POTENCIAIS SOBRE O 

INTERESSE NA APLICAÇÃO DE TREINAMENTOS REGULATÓRIOS  

 

Para avaliar a percepção dos parceiros potenciais sobre o interesse na 

aplicação de treinamentos regulatórios, foram realizadas duas entrevistas. A 

primeira com o Sr. Eduardo Sanovicz - Presidente da ABEAR - e a segunda 

com SEST / SENAT e ITL representados pela Sra. Jamile Antunes - 

Coordenadora de Desempenho Operacional Integrado SEST / SENAT - e Sra. 

Anitra Pirene, Técnica de Nível Superior do ITL.  

 

4.6.1 ABEAR 

 

No dia 31 de julho de 2018, o primeiro entrevistado, Sr. Eduardo 

Sanovicz, em reunião presencial, inicia sua fala realçando que “um dos 

maiores custos em gestão de pessoas é o desenvolvimento, capacitação e 

treinamento e custa muito caro fazer coisas com qualidade”. Em suas falas, 

percebe-se a grande importância do tema para ABEAR. 

Ao ser comentado sobre o tema do projeto e a parceria entre SEST / 

SENAT e ABEAR, o entrevistado cita alguns exemplos de sucesso como a 

Pós-Graduação - ministrada Fundação Dom Cabral - em Gestão de Negócios 
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e a Certificação Internacional Aviation Management - ministrado pela Embry 

Riddle University. 

Sanovicz segue a entrevista informando que: “os próximos passos são 

os treinamentos técnicos que estão se iniciando agora e seria muito 

interessante se vocês (o grupo de estudo) fizessem a crítica desse processo” 

e ressaltou a importância de se observar, dentro deste assunto a questão de 

oferta versus demanda.  

Ele também citou, como outro passo importante, o início do programa 

“Bem Estar” que trata sobre qualidade de vida com prestação de serviços 

sociais pelas unidades do SEST / SENAT e destacou a relevância destes 

atendimentos para os empregados da aviação associados. 

Quando contextualizado sobre a aplicação de treinamentos regulatórios 

pelo SEST / SENAT (iniciando por AVSEC e cargas perigosas que são 

mandatórios tanto pela ANAC quanto para certificação IOSA), o entrevistado 

da ABEAR apresentou grande interesse: “Está ótimo, acho que é perfeito”.  

 

4.6.2 SEST SENAT 

 

A outra entrevista foi realizada no dia 15 de agosto de 2018, em carta 

formalizada por e-mail pelas Sras. Jamile Antunes e Anitra Pirene. Elas 

iniciaram o texto resgatando que o SEST / SENAT atuam com 

desenvolvimento profissional desde 1993, quando foi criado pela Lei N. 8.706, 

o que os gerou vasta experiência no recebimento de demandas educacionais 

para empresas do setor de transporte. Apenas em 2017, realizaram 3.879.203 

atendimentos em ações de educação profissional, com um portfólio de mais de 

630 cursos presenciais e a distância. Tais números são o retrato da atuação 

institucional para atender a diversas demandas provindas das empresas do 

setor de transporte, dos trabalhadores do setor e da comunidade.  

Mais estritamente para o setor aéreo, ações específicas iniciaram a 

partir de 2013 com da vinculação da Associação Brasileira das Empresas 

Aéreas – ABEAR à Confederação Nacional do Transporte – CNT. “Na ocasião, 

foram realizadas tratativas para mapear demandas educacionais da área da 

aviação. Inicialmente, foram realizadas visitas às empresas TAM, AVIANCA e 
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AZUL na cidade de São Paulo. Tais visitas ensejaram a proposta de oferta pelo 

SEST / SENAT dos cursos de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, que se 

consolidou com a implantação dos cursos de Técnico em Manutenção de 

Aeronaves, nas habilitações de Célula, Grupo Motopropulsor e Aviônicos em 

três de nossas Unidades Operacionais, a saber: Brasília/DF, Belo 

Horizonte/MG e Jacareí/SP”. Citam as entrevistadas.  Desde o início da oferta 

desses cursos, aproximadamente 4.500 mecânicos foram treinados com 

habilidades de realizar manutenção em aeronaves com a qualidade exigida 

pela Agência reguladora (ANAC).  

As entrevistadas Sras. Jamile Antunes e Anitra Pirene ainda informaram 

que o ITL coordena e oferece aos gestores de empresas de transporte dois 

renomados cursos, ambos são custeados pelo SENAT: Gestão de Negócios - 

ministrado pela Fundação Dom Cabral (FDC) e Certificação Internacional 

Aviation Management - ministrado pela Embry Riddle University, para pilotos e 

gestores de companhias aéreas. Para o primeiro programa, foram ofertadas 

37 turmas em várias cidades do Brasil e, das empresas aéreas contempladas 

do referido programa, 44 participantes são da AZUL, 31 da AVIANCA, 91 da 

LATAM e 72 da GOL. Até o final de 2018, 3 novas turmas serão iniciadas, 

contando com mais 10 participantes por turma. Já no segundo programa, 

foram ofertadas 90 vagas (divididas em 3 turmas), sendo que, a primeira turma 

concluiu o curso em 17/11/2017, a segunda está em fase de conclusão e a 

terceira tem início previsto para 17/08/2018 sendo 14 candidatos 

contemplados da AVIANCA, 16 da AZUL, 26 da GOL, 30 da LATAM e 04 de 

demais empresas aéreas. 

As entrevistadas citaram que “os principais pontos considerados à 

época foram que a ABEAR vislumbrou no SEST / SENAT um parceiro 

adequado para o atendimento das demandas apresentadas pelo setor aéreo 

tendo em vista a expertise na oferta de curso de educação profissional para o 

setor rodoviário e, para o SEST / SENAT, a parceria se mostrou benéfica para 

setor de transporte, visto a possibilidade de fortalecimento da visão sistêmica 

do setor, com possibilidade de atuação direta em melhorias nas questões do 

transporte aéreo. Ainda segundo elas, considerou-se ainda que o crescimento 

da demanda do transporte aéreo, associado ao contínuo desenvolvimento de 
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novas tecnologias, modificou significativamente a cultura aeronáutica, exigindo 

do setor novas soluções educacionais para o atendimento às necessidades do 

mercado de transporte aéreo”. 

Quando perguntadas sobre as dificuldades enfrentadas, elas afirmam 

estarem relacionadas ao processo de homologação dos cursos junto à Agência 

Nacional de Aviação Civil – ANAC, pois dentre os requisitos para 

homologação, se inclui a necessidade de indicação prévia de todos os 

instrutores que irão ministrar as disciplinas dos cursos ofertados, o que resulta 

em grande esforço para identificar, contatar e recolher documentos, criando 

uma expectativa junto aos profissionais sem uma visibilidade clara de 

concretização. “Isto desestimula os profissionais, fazendo com que muitos 

potenciais instrutores declinem de fornecer seus dados para cadastro”, 

afirmam as Sras. Jamile Antunes e Anitra Pirene e completam que “atualmente 

outro requisito que traz dificuldade para o processo de homologação é a 

exigência de que as oficinas parceiras para a realização das práticas de 

manutenção estejam situadas na mesma zona metropolitana da escola de 

aviação, o que limita muito disponibilidade de estabelecimento de parceiras 

para esse fim, visto um grande número de Oficinas de Manutenção se situam 

em aeroportos de cidade de menor porte, até mesmo por vantagens logísticas”. 

Segundo elas, a especificidade dos equipamentos, ferramentas demais 

recursos pedagógicos, necessários à oferta dos cursos, exige aprimoramento 

constante da estrutura das Unidades Operacionais ofertantes. Ademais, não 

há muitos docentes disponíveis no mercado para contratação e temos algumas 

dificuldades de levar os alunos até hangares e oficinas mecânicas para 

conhecerem condições reais de trabalho.  

Quando perguntadas sobre como superaram as dificuldades. Elas foram 

registraram que os cursos foram divulgados e abertos junto à comunidade para 

que mais pessoas pudessem ter acesso; as aulas práticas, com inviabilidade 

de execução nas nossas Unidades Operacionais, foram realizadas em oficinas 

próprias, complementadas em parcerias com empresas de manutenção 

aeronáutica de menor porte e em parcerias com os Grupamentos Aéreos das 

Polícias militares e os instrutores com as experiências necessárias foram 
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captados por meio de contratações de profissionais em atividade nas 

empresas aéreas bem como pela Força Aérea. 

 Sobre a implantação de parcerias com o setor aéreo, as entrevistadas 

informaram que as tratativas com a ABEAR começaram em 2013, o diálogo 

com a Associação permanece e a ABEAR segue sendo parceira no 

mapeamento das necessidades do modal. Sobre custos das formações, 

registraram que foram viabilizados por meio do orçamento anual do SEST / 

SENAT e do pagamento dos cursos por alunos provindos da comunidade.  

Sobre os principais resultados já colhidos do relacionamento com a 

ABEAR, as Sras. Jamile Antunes e Anitra Pirene relatam que estão vinculados 

à compreensão mais adequada da demanda do modal e ao mapeamento das 

localidades com maior necessidade de treinamento.  

Quando perguntamos sobre PERCEPÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO 

SEST / SENAT COM interesse da ABEAR e Cias aéreas, elas afirmaram que 

“Como entidade responsável pela capacitação de trabalhadores do setor do 

transporte no Brasil, temos interesse no atendimento das necessidades de 

treinamento de todos os modais, incluindo o modo aéreo. Nesse sentido, 

temos uma percepção positiva sobre o assunto, destacando a experiência que 

já temos nos cursos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, que são 

regulamentados pela ANAC e pelo Ministério da Educação – MEC”. 

 E, quando questionadas sobre eventuais entraves, as entrevistadas 

adiantam os principais obstáculos identificados em um processo de 

homologação de curso junto à ANAC consistem basicamente em: 

 Captar profissionais no mercado da aviação que reúnam todos os 

requisitos para a função de instrutor e coordenador de curso;  

 Obter acesso às instalações das empresas aéreas para consolidar, em 

fase de estágios e aulas práticas, os conhecimentos exigidos para a 

proficiência dos alunos em treinamento. 

E completam que poderiam ser superados por meio de parcerias com 

as empresas aéreas, com a aquiescência da ANAC, para permitir o acesso dos 

alunos em treinamento, aos pátios operacionais, hangares e oficinas 

viabilizando atingir os graus de aprendizagem exigidos pela ANAC.  
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Sobre os possíveis ganhos nesta relação, as Sras. Jamile Antunes e 

Anitra Pirene destacam que as empresas aéreas parceiras, como receptoras 

dessa mão de obras já treinada em conformidade com os requisitos, teriam 

ganhos de qualidade nas novas contratações bem como redução do tempo 

que um profissional recém-formado precisa para atingir os padrões da 

empresa. Além disso, o SEST SENAT, como órgão formador, teria ganhos na 

agilidade de inserção de seus egressos no mercado de trabalho. 

Sobre a estrutura, perguntamos quais as unidades do SEST / SENAT que 

poderiam absorver estes treinamentos e as entrevistadas informaram que os 

treinamentos, a serem realizados em alinhamento das empresas aéreas, 

poderiam ser desenvolvidos nas Unidades em que as empresas aéreas 

parceiras possuem hub de atuação, bem como demanda de mão de obra para 

dar fluxo aos profissionais formados.   

As representantes finalizam a entrevista informando: “Com o 

estabelecimento de parcerias com as empresas aéreas, para a realização das 

atividades práticas no ambiente operativo das empresas aéreas e acordos 

para a seção de instrutores nos hubs onde a mão de obra especializada é mais 

escassa, o SEST SENAT não identifica relevância em outros limitantes”.  

Após as entrevistas com os representantes da ABEAR e SEST / 

SENAT, pode-se perceber uma convergência no entendimento da potencial 

aplicabilidade dos treinamentos regulatórios obrigatórios da aviação civil 

através da estrutura do SEST / SENAT. Os entrevistados citaram exemplos 

bem-sucedidos de parceria já existente entre as partes (como a Pós-

Graduação - ministrada Fundação Dom Cabral - em Gestão de Negócios e a 

Certificação Internacional Aviation Management - ministrado pela Embry 

Riddle University além da parceria nos atendimentos sociais). Soma-se a este 

histórico positivo, a conexão da necessidade de treinamentos de alta qualidade 

por parte das empresas aéreas com a grande expertise do SEST / SENAT na 

capacitação para o setor de transporte, gerando uma potencial e relevante 

redução de custos em escala para as empresas demandantes. Neste caminho, 

o projeto traz a possibilidade de análise de demandas versus oferta de 

treinamentos, capacidade de atendimento, possibilidade de ganhos 
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financeiros, logísticos e qualidade, além de fortalecimento da parceria entre as 

partes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO - PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

5.1. UM MODELO DE PARCERIA PARA A APLICAÇÃO DE TREINAMENTOS 

REGULATÓRIOS DO SETOR AÉREO BRASILEIRO 

 

O cenário atual das quatro maiores empresas aéreas com relação a 

treinamento é bem parecido, isso porque, todas possuem um centro de 

treinamento centralizado na cidade de São Paulo. Diante desta realidade, 

todos os funcionários são deslocados para este centro, o que resulta em 

fatores desfavoráveis, como, principalmente, custos elevados. 

Se tratando de custos, além do direto com a estrutura do treinamento, 

que envolve a infraestrutura, instrutores e homologações, há também o custo 

da viagem. Isto porque os funcionários estão pulverizados em todo o território 

nacional e os centros de treinamentos estão localizados no estado de São 

Paulo, capital. Desta maneira todas as empresas aéreas têm que realizar o 

deslocamento e acomodação destes funcionários, ou seja, há os custos com 

transportes, hospedagens e alimentação.  

Outro fator importante e crucial para as empresas aéreas é o tempo 

demandado para realizar este deslocamento, pois há a dependência de 

horários de voos disponíveis para acomodar estes funcionários, somado a este 

fato, quanto maior o tempo de deslocamento para ida e retorno deste 

funcionário, mais tempo este fica fora da escala de trabalho. Este tempo 

ausente, também causa uma redução da escala onde ele trabalha, fazendo 

com que os demais funcionários sejam sobrecarregados. 

O fator humano é de suma relevância, pois ao final de um treinamento, 

o funcionário retorna a sua base de origem, e logo inicia suas atividades. Ou 

seja, houve o desgaste de deslocamentos para ida e volta da sua base e do 

treinamento, por ser acomodado fora de sua residência e longe de seus 

familiares por alguns dias. A fadiga gerada é somada ao trabalho acumulado 

exercido nos dias seguintes, o que poderá acarretar em falhas humanas. 
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Esta demanda de se obter uma mão de obra qualificada é gerada pela própria 

empresa aérea, na qual não tem disponível no mercado de trabalho pessoas 

treinadas nos cursos regulatórios do setor aéreo, ou seja, primeiro deve 

contratar a pessoa destreinada e na sequência treina-la para somente depois 

o funcionário iniciar suas funções. 

Baseado no cenário acima, a necessidade de se obter uma solução 

prática e mais eficiente foi o foco de estudo deste trabalho, para um melhor 

desempenho das empresas aéreas. Desta maneira, sustentado pelo sucesso 

de parcerias de outras empresas com o sistema S, foi pesquisada a 

disponibilidade e interesse do SEST SENAT em absorver inicialmente cursos 

regulatórios. Diante do interesse deste sistema social voltado ao setor de 

transporte, todas as empresas aéreas podem contar com a estrutura de 147 

unidades do SEST SENAT, sendo em todas as capitais federais e principais 

cidades dos estados brasileiros, ou seja, atendendo a toda a demanda das 

principais empresas aéreas. 

Tabela 12 – Unidades do SEST SENAT por Estado 

Estado Unidade 

Rio Grande do Sul 

Bento Gonçalves 

Carazinho/Postos RHRISS Combustíveis Ltda. 

Caxias do Sul 

Ijuí/Posto Cotrijuí 

Lajeado/Posto de Abastecimento Arco Diésel Ltda. 

Passo Fundo 

Pelotas 

Porto Alegre 

Rio Grande/Postos Buffon 

Santa Maria 

Santa Rosa 

Uruguaiana 

Santa Catarina 

Blumenau 

Catanduvas 

Chapecó 

Concórdia 

Criciúma/São João 

Florianópolis 

Itajaí/Auto Posto Santa Rosa 

Lages 

Rio Negrinho 

Três Barras 

http://www.sestsenat.org.br/unidade/bento-goncalves
http://www.sestsenat.org.br/unidade/carazinho-postos-rhriss-combustiveis
http://www.sestsenat.org.br/unidade/caxias-do-sul
http://www.sestsenat.org.br/unidade/ijui-posto-cotrijui
http://www.sestsenat.org.br/unidade/lajeado-posto-de-abastecimento-arco-diesel
http://www.sestsenat.org.br/unidade/passo-fundo-rs
http://www.sestsenat.org.br/unidade/pelotas
http://www.sestsenat.org.br/unidade/porto-alegre
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-grande-postos-buffon
http://www.sestsenat.org.br/unidade/santa-maria
http://www.sestsenat.org.br/unidade/santa-rosa-rs
http://www.sestsenat.org.br/unidade/uruguaiana-rs
http://www.sestsenat.org.br/unidade/blumenau
http://www.sestsenat.org.br/unidade/catanduvas
http://www.sestsenat.org.br/unidade/chapeco-sc
http://www.sestsenat.org.br/unidade/concordia-sc
http://www.sestsenat.org.br/unidade/crici%C3%BAma-sao-joao
http://www.sestsenat.org.br/unidade/florianopolis
http://www.sestsenat.org.br/unidade/itajai-auto-posto-santa-rosa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/lages
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-negrinho
http://www.sestsenat.org.br/unidade/tres-barras-sc
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Videira 

Paraná 

Cascavel - Posto Sabiazão 

Curitiba 

Foz do Iguaçu 

Guarapuava/Posto Aeroporto 

Londrina 

Maringá 

Ponta Grossa 

Santo Antônio da Platina/Auto Posto Platina 

Vitorino/Posto Doval 

São Paulo 

Agudos/Posto Garbrás 

Araçatuba 

Araraquara 

Bauru 

Campinas 

Cubatão/SP - Posto Ecopátio 

Guarulhos 

Jacareí 

Limeira 

Marília 

Nova Alexandria/Posto Alexandria 

Parque Novo Mundo/Tatuapé 

Paulínia 

Piracicaba 

Porto Ferreira 

Presidente Prudente 

Registro/Posto PETROPEN 

Ribeirão Preto 

Rio Claro 

Santa Cruz do Rio Pardo/Posto Cruzadão 

Santo André 

São José do Rio Preto 

São Paulo/Rodoshopping Fernão Dias 

São Paulo/Vila Jaguara 

São Vicente 

Sorocaba 

Taubaté 

Rio de Janeiro 

Barra Mansa 

Campos dos Goytacazes 

Duque de Caxias 

Nova Friburgo/Posto Irmãos Thurler 

Resende/Posto Embaixador 

Rio de Janeiro (Paciência) 

Rio de Janeiro/Deodoro 

São Gonçalo 

http://www.sestsenat.org.br/unidade/videira-sc
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cascavel-posto-sabiazao
http://www.sestsenat.org.br/unidade/curitiba
http://www.sestsenat.org.br/unidade/foz-do-iguacu-pr
http://www.sestsenat.org.br/unidade/guarapuava-posto-aeroporto
http://www.sestsenat.org.br/unidade/londrina
http://www.sestsenat.org.br/unidade/maringa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/ponta-grossa-pr
http://www.sestsenat.org.br/unidade/santo-ant%C3%B4nio-da-platina-auto-posto-platina
http://www.sestsenat.org.br/unidade/vitorino-posto-doval
http://www.sestsenat.org.br/unidade/agudos-posto-garbras
http://www.sestsenat.org.br/unidade/aracatuba
http://www.sestsenat.org.br/unidade/araraquara
http://www.sestsenat.org.br/unidade/bauru
http://www.sestsenat.org.br/unidade/campinas
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cubatao-sp-posto-ecopatio
http://www.sestsenat.org.br/unidade/guarulhos-sp
http://www.sestsenat.org.br/unidade/jacarei
http://www.sestsenat.org.br/unidade/Limeira-SP
http://www.sestsenat.org.br/unidade/marilia-sp
http://www.sestsenat.org.br/unidade/nova-alexandria-posto-alexandria
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-paulo-parque-novo-mundo-tatuape
http://www.sestsenat.org.br/unidade/paulinia-terminal-de-cargas-perigosas-paulicentro
http://www.sestsenat.org.br/unidade/piracicaba
http://www.sestsenat.org.br/unidade/Porto-Ferreira-SP
http://www.sestsenat.org.br/unidade/presidente-prudente
http://www.sestsenat.org.br/unidade/registro-posto-petropen
http://www.sestsenat.org.br/unidade/ribeirao-preto
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-claro-sp
http://www.sestsenat.org.br/unidade/santa-cruz-do-rio-pardo-posto-cruzadao
http://www.sestsenat.org.br/unidade/santo-andre
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-jose-do-rio-preto
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-paulo-rodoshopping-fernao-dias
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-paulo-vila-jaguara
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-vicente
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sorocaba
http://www.sestsenat.org.br/unidade/taubate-sp
http://www.sestsenat.org.br/unidade/barra-mansa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/campos-dos-goytacazes
http://www.sestsenat.org.br/unidade/Duque-de-Caxias-RJ
http://www.sestsenat.org.br/unidade/nova-friburgo-posto-irmaos-thurler
http://www.sestsenat.org.br/unidade/resende-posto-embaixador
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-de-janeiro-paciencia-rj
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-de-janeiro-deodoro
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-goncalo
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Três Rios/Posto Ipirangão 

Mato Grosso do Sul 

Campo Grande 

Dourados-MS / Posto BR 163 

Três Lagoas 

Espírito Santo 

Cachoeiro de Itapemirim 

Cariacica 

Colatina 

São Mateus 

Serra ( Antiga Viana) 

Minas Gerais 

Araxá 

Belo Horizonte 

Belo Horizonte/Jardim Vitória 

Caratinga/Posto Itaúna I 

Contagem 

Divinópolis 

Formiga 

Governador Valadares 

Ituiutaba/Décio Auto Posto 

João Monlevade/Posto Marfim 

Juiz de Fora/Granjas Betânia 

Lavras 

Montes Claros 

Patos de Minas 

Pirapora/Posto MGM Pirapora Combustível 

Poços de Caldas 

Pouso Alegre 

São Gonçalo do Abaeté/Posto Comercial Beira Rio 

Sete Lagoas/Posto Três Poderes 

Teófilo Otoni 

Três Pontas 

Uberaba/Amoroso Costa 

Uberlândia 

Vale do Aço 

Varginha 

Goiás 

Anápolis/Posto Castelo Branco 

Goiânia 

Itumbiara 

Luziânia 

Rio Verde 

Distrito Federal Brasília 

Mato Grosso 
Cuiabá 

Rondonópolis 

Tocantins 

Cariri do Tocantins / Posto Marajó (antigo Posto Nova Granada) 

Palmas 

Bahia Conceição do Jacuípe/Mega Posto Eucalípto 

http://www.sestsenat.org.br/unidade/tres-rios-posto-ipirangao
http://www.sestsenat.org.br/unidade/campo-grande
http://www.sestsenat.org.br/unidade/posto-br-163
http://www.sestsenat.org.br/unidade/tres-lagoas-ms
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cachoeiro-de-itapemirim
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cariacica
http://www.sestsenat.org.br/unidade/colatina
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-mateus
http://www.sestsenat.org.br/unidade/serra
http://www.sestsenat.org.br/unidade/araxa-mg
http://www.sestsenat.org.br/unidade/belo-horizonte
http://www.sestsenat.org.br/unidade/belo-horizonte-jardim-vitoria
http://www.sestsenat.org.br/unidade/caratinga-posto-itauna-i
http://www.sestsenat.org.br/unidade/contagem
http://www.sestsenat.org.br/unidade/divinopolis
http://www.sestsenat.org.br/unidade/formiga-mg
http://www.sestsenat.org.br/unidade/governador-valadares
http://www.sestsenat.org.br/unidade/ituiutaba-decio-auto-posto
http://www.sestsenat.org.br/unidade/joao-monlevade-posto-marfim
http://www.sestsenat.org.br/unidade/juiz-de-fora-granjas-betania
http://www.sestsenat.org.br/unidade/lavras-mg
http://www.sestsenat.org.br/unidade/montes-claros
http://www.sestsenat.org.br/unidade/patos-de-minas-mg
http://www.sestsenat.org.br/unidade/pirapora-posto-mgm-pirapora-combustivel
http://www.sestsenat.org.br/unidade/pocos-de-caldas
http://www.sestsenat.org.br/unidade/pouso-alegre
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-goncalo-do-abaete-posto-comercial-beira-rio
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sete-lagoas-posto-tres-poderes
http://www.sestsenat.org.br/unidade/teofilo-otoni-mg
http://www.sestsenat.org.br/unidade/tres-pontas
http://www.sestsenat.org.br/unidade/uberaba-amoroso-costa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/uberlandia
http://www.sestsenat.org.br/unidade/vale-do-aco-mg
http://www.sestsenat.org.br/unidade/anapolis-posto-castelo-branco
http://www.sestsenat.org.br/unidade/goiania
http://www.sestsenat.org.br/unidade/itumbiara
http://www.sestsenat.org.br/unidade/luziania-go
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-verde-go
http://www.sestsenat.org.br/unidade/brasilia
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cuiaba
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rondonopolis-mt
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cariri-posto-marajo
http://www.sestsenat.org.br/unidade/palmas
http://www.sestsenat.org.br/unidade/conceicao-do-jacuipe-mega-posto-eucalipto
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Eunápolis/Auto Posto Cabral 

Feira de Santana 

Itabuna 

Salvador 

Simões Filho 

Vitória da Conquista/Posto Pé da Serra 

Sergipe 

Aracaju 

Itabaiana 

Alagoas 

Arapiraca/Posto Jota Pinto 

Maceió 

Teotônio Vilela 

Pernambuco 

Cabo de Santo Agostinho 

Caruaru 

Petrolina 

Recife 

Serra Talhada 

Paraíba 
Campina Grande 

João Pessoa 

Rio Grande do Norte 
Mossoró 

Natal 

Piauí 
Picos 

Teresina 

Maranhão 
Imperatriz 

São Luís 

Pará 

Belém 

Marabá 

Paragominas 

Santarém 

Amapá Macapá 

Roraima Boa Vista 

Amazonas Manaus 

Acre Rio Branco 

Rondônia Vilhena/Auto Posto Planalto 

Fonte: Site oficial do SEST SENAT em 15 de outubro de 2018 

 

Desta maneira, ou invés dos funcionários se deslocarem até os centros 

de treinamentos em São Paulo, estes poderão se dirigir até uma unidade do 

SEST SENAT mais próxima da sua base de trabalho para realizar o 

treinamento, sem necessidade de um transporte de longa distância ou 

hospedagem fora da sua cidade de origem.  

O custo adicional para as empresas aéreas fica reduzido, pois o SEST 

SENAT é mantido pelas contribuições do setor de transporte, e se comparado 

http://www.sestsenat.org.br/unidade/eunapolis-auto-posto-cabral
http://www.sestsenat.org.br/unidade/feira-de-santana
http://www.sestsenat.org.br/unidade/itabuna-ba
http://www.sestsenat.org.br/unidade/salvador
http://www.sestsenat.org.br/unidade/simoes-filho
http://www.sestsenat.org.br/unidade/vitoria-da-conquista-posto-pe-da-serra
http://www.sestsenat.org.br/unidade/aracaju
http://www.sestsenat.org.br/unidade/itabaiana
http://www.sestsenat.org.br/unidade/arapiraca-posto-jota-pinto
http://www.sestsenat.org.br/unidade/maceio
http://www.sestsenat.org.br/unidade/teotonio-vilela
http://www.sestsenat.org.br/unidade/cabo-de-santo-agostinho-pe
http://www.sestsenat.org.br/unidade/caruaru-pe
http://www.sestsenat.org.br/unidade/petrolina
http://www.sestsenat.org.br/unidade/recife
http://www.sestsenat.org.br/unidade/campina-grande
http://www.sestsenat.org.br/unidade/mossoro
http://www.sestsenat.org.br/unidade/natal
http://www.sestsenat.org.br/unidade/picos
http://www.sestsenat.org.br/unidade/teresina
http://www.sestsenat.org.br/unidade/imperatriz-ma
http://www.sestsenat.org.br/unidade/sao-luis
http://www.sestsenat.org.br/unidade/belem
http://www.sestsenat.org.br/unidade/maraba-pa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/Paragominas-PA
http://www.sestsenat.org.br/unidade/santarem-pa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/macapa
http://www.sestsenat.org.br/unidade/boa-vista
http://www.sestsenat.org.br/unidade/manaus
http://www.sestsenat.org.br/unidade/rio-branco
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o custo de treinamento atual, seria irrelevante.  

O tempo para deslocamento seria reduzido, consequentemente, a 

escala reduzida seria mais esporádica. 

O fator humano passa a ser um diferencial importante, pois o funcionário 

que fará o treinamento não terá o desgaste da viagem e não estará ausente 

do seu ambiente familiar. Assim, tanto a fadiga deste funcionário como as dos 

que permanecem na base seria reduzida. 

Segue na Figura 4 o framework que ilustra a situação atual, a proposta 

e dimensionamento do resultado esperado com este modelo de parceria. 

Figura 4 – Framework – Modelo de parceria para treinamentos regulatórios 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O Modelo proposto considera três grandes agentes para que a parceria 

funcione, são estes: as Empresas aéreas, o SESTE SENAT e a ABEAR. 

Dentro deste cenário, as empresas aéreas seriam as demandantes dos 

serviços de treinamentos, onde entrariam com as pessoas a serem treinadas, 

fariam os controles de vencimento de treinamento, informariam a demanda de 

treinamento necessária anual para o SEST SENAT, e também fariam o papel 

de auditores de qualidade dos treinamentos que seriam ministrados pelo SEST 

SENAT. Algumas resistências iniciais na aceitação destes serviços poderiam 

ser enfrentadas por algumas empresas aéreas que hoje já contam com seus 
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próprios centros de treinamentos. Além disso, pode haver receio em misturar 

funcionários de diversas empresas, bem como alguns não aceitarem por 

adicionarem particularidades no treinamento. Porém, como um dos focos 

principais das empresas aéreas é a redução de custo, com o tempo mudariam 

o ponto de vista, onde essa proposta seria um benefício extra, e aceitariam 

transferir seus cursos mandatórios para o SEST SENAT, e poderiam expandir 

demandas estratégicas nos seus centros de treinamentos. Além disso, em 

alinhamento com o SEST SENAT, poderia ter salas dedicadas para cada 

empresa, além de acréscimo de conteúdo com particularidades.     

A ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas tem um papel 

importante de facilitador deste processo, ou seja, irá intermediar a parceria 

entre as empresas aéreas e o SEST SENAT. Desta maneira as empresas 

demandantes se resguardam em uma associação idônea e imparcial, onde 

certamente deseja o sucesso e o desenvolvimento do setor aéreo e das 

empresas que o compõem.   

O SEST SENAT teria o papel de oferecer a infraestrutura necessária 

para execução dos treinamentos em suas unidades. Para isto necessitaria 

preparar seus instrutores e regulamenta-los junto aos órgãos competentes. Os 

contratempos que podem enfrentar são as burocracias para regulamentar seus 

instrutores e algum tipo de resistência na liberação das licenças por haver 

interesses de empresas terceirizadas que atualmente já prestam o mesmo tipo 

treinamento e não irão querem essa fatia do mercado. 

Neste formato, o engajamento entre as empresas aéreas, ABEAR e o 

SEST SENAT geraria um ciclo de treinamentos que seria benéfico para todas 

as partes, pois as empresas aéreas teriam o papel de liberar os funcionários 

para serem qualificados, a ABEAR fortaleceria a parceria entre as empresas 

aéreas e o SEST SENAT, e este por sua vez forneceria a infraestrutura para 

os treinamentos. Isso tudo fortaleceria a entrada definitiva das empresas 

aéreas em seu sistema de benefícios que hoje é muito pouco utilizado. 

 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA O MODELO 

 

Este capítulo consiste na elaboração da análise e perspectivas do SEST 
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SENAT, empresas aéreas e ABEAR com relação a viabilidade do modelo. O 

SEST SENAT tem a missão de “promover a melhoria da qualidade de vida e 

desenvolvimento profissional dos trabalhadores do setor de transporte e dos 

seus dependentes com responsabilidade socioambiental”. As empresas 

aéreas precisam atender aos requisitos dos órgãos reguladores, relacionados 

à segurança e melhores práticas da indústria, através de treinamentos 

mandatórios destinados a determinados cargos operacionais. A ABEAR, 

representante das empresas aéreas perante as negociações com o SEST 

SENAT, demonstra interesse em homologar tais treinamentos obrigatórios 

com o objetivo de reduzir os custos das empresas aéreas, melhorar a 

qualidade de vida dos profissionais da indústria aérea e estreitar o 

relacionamento com o SEST SENAT. 

Será analisada a viabilidade para o modelo proposto em quatro 

dimensões, sendo elas: técnica, operacional, estratégica e financeira. 

 

5.2.1 Viabilidade técnica 

   

O SEST SENAT possui toda a estrutura física, presente nos 26 estados 

e Distrito Federal, e estrutura tecnológica, necessária para viabilização do 

projeto. Para as empresas aéreas, esta estrutura permitirá ganhos financeiro 

e de eficiência no deslocamento de seus funcionários e consequente redução 

no tempo que ficam ausentes da operação. A ABEAR sinalizou interesse em 

homologar o SEST SENAT para ministrar treinamentos a seus associados. A 

adequação técnica do SEST SENAT relacionado as exigências da ANAC, deve 

ser considerado no momento da implementação do projeto. 

 

5.2.2 Viabilidade operacional  

 

O SEST SENAT já possui os equipamentos levantados pelas empresas 

aéreas como mandatórios (data show, telas de projeção, flip chart, mesas e 

cadeiras), porém, do ponto de vista das empresas aéreas e ABEAR, é 

necessária a contratação de profissionais certificados e especializados para 

ministrar os treinamentos, além da adequação dos recursos instrucionais 
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homologados no MPCI – Manual de Procedimento de Centro de Instrução. 

Algumas empresas aéreas manifestaram a preocupação com relação ao 

conteúdo apresentado, que em alguns casos deverá ser aderente a cultura e 

ideais das diferentes empresas. Haverá a necessidade de um alinhamento 

entre os líderes de cada empresa para definir como serão ministrados os 

treinamentos compartilhados. 

 

5.2.3 Viabilidade estratégica 

  

Considerando que o SEST SENAT já tem a vocação e a ABEAR 

demonstrou alto interesse no modelo apresentado, o projeto torna-se viável na 

perspectiva estratégica. As empresas buscam gerar desempenho para o bem 

das pessoas através da qualificação de seus funcionários. Quando esta pode 

ser disponibilizada por parcerias estratégicas com objetivos comuns, o 

resultado é positivo para todos os envolvidos. Em um primeiro momento, pode 

ser que a adesão seja baixa e algumas empresas aéreas não vejam valor 

agregado no projeto, pois já possuem sua estrutura de treinamentos. No 

entanto, como o investimento dos parceiros é mínimo, se o modelo for efetivo 

e apresentar a qualidade esperada, torna-se atrativo, principalmente pelos 

altos custos envolvidos no atual cenário. 

 

5.2.4 Viabilidade financeira 

 

Os recursos financeiros para viabilizar o projeto dependem do 

estreitamento das relações políticas entre SEST SENAT e ABEAR. Outros 

acordos já foram firmados para que parte da arrecadação do sistema S fosse 

destinado a capacitação dos funcionários de empresas aéreas. Desta forma, o 

desembolso do projeto é factível pois já houve manifesto de intensificar o 

relacionamento para disponibilização do recurso, faltando apenas a 

formalização da parceria para os cursos propostos. Na tabela 13 está 

apresentada a média e o total das economias, considerando a adesão das 

quatro empresas aéreas estudadas: Avianca, Azul, Gol e LATAM. 
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Tabela 13 – Total e Média Anual de Economia das Empresas Aéreas  

Un Custo TOTAL 
MÉDIA/ 

EMPRESA 

*Deslocamento Funcionários R$ 8.240.666 R$ 2.060.167 

Instrutor terceirizado R$ 264.000 R$ 66.000 

Instrutor Próprio R$ 4.838.440 R$ 1.209.610 

Aluguel de sala R$ 18.400 R$ 4.600 

Custo Anual Treinamentos AVSEC e DGR R$ 13.361.506 R$ 3.340.376 

*Deslocamento corresponde a despesa de transporte, hospedagem e alimentação 

Fonte: própria, através de pesquisa 

 

Neste estudo, não foram contabilizados os gastos que algumas 

empresas possuem com a manutenção das estruturas de Centros de 

Treinamentos próprios, ou seja, além dos números apresentados, existe uma 

oportunidade ainda maior de redução de custos, caso as empresas 

intensifiquem a parceria com SEST SENAT para aplicação de treinamentos. 

 A tabela 14 é uma sugestão de Cronograma de Implementação do 

modelo proposto. 

Tabela 14 – Cronograma de Implementação do Modelo Proposto 

 
Fonte: própria 

  

As análises e avaliações das quatro dimensões permitiu identificar a 

viabilidade na construção de parcerias para a realização de cursos obrigatórios 

no setor aéreo, com o objetivo de gerar uma significativa economia às 

empresas aéreas e parceiros envolvidos no projeto. 

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O resultado do estudo de parceria para aplicação de 

cursos regulatórios do setor aéreo é viável, ou seja, mostrou eficaz para 



80 

 
suportar o plano de treinamentos regulatórios das empresas aéreas, de 

acordo com a estrutura disponível do SEST SENAT bem como 

suporte estratégico da ABEAR.          

O estudo identificou os potenciais parceiros, ABEAR e SEST SENAT, 

com proposito de absorver os cursos e estrategicamente fomentar a parceria, 

igualmente as empresas aéreas participantes ativas do setor de aviação, 

Avianca, Azul, Gol e LATAM, principais impactadas pelo estudo. Foram 

realizadas entrevistas e articulação com todos envolvidos. 

O benchmarking focou em casos de sucessos de parcerias estratégicas e com 

cursos atualmente disponíveis entre SEST SENAT e Empresas aéreas. 

Foco do estudo de parceria foi os treinamentos regulatórios de Artigos 

Perigosos e AVSEC, conforme já detalhado, que compõem a matriz de 

treinamentos de operações de aeroportos e cargas, considerando um número 

expressivo de colaboradores treinados, ou seja, alta demanda e alta 

complexidade de execução devido descentralização da mesma demanda 

versus execução centralizada pelas empresas aéreas. 

Resultado das entrevistas e benchmarking, também conforme 

detalhado anteriormente, relatou interesse dos parceiros e 

empresas aéreas com ressalvas importantes relacionadas a:  regulamentação 

dos treinamentos a particularidade da cultura de cada empresa aéreas. Tanto 

os parceiros ABEAR e SEST SENAT quanto as Empresas Aéreas, 

mencionaram a aprovação da ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil) que 

precisa homologar os centros de treinamentos, instrutores e 

material didático e especifico para empresas aéreas, o treinamento, quando 

desenvolvido, deverá resguardar particularidades de cada empresa nos 

treinamentos. Nenhum dos dois pontos apresentados são considerados 

empecilhos, porem caminho crítico do projeto da parceria. 

O resultado da análise de viabilidade também se mostrou favorável em 

todos os aspectos para efetivação, ou seja, viabilidade técnica, 

operacional, estratégica e financeira. Essa última representaria apenas ganho 

financeiro para empresas aéreas sem gerar custo adicional, uma vez que o 

SEST SENAT teria investimento inicial mínimo devido toda estrutura 

já disponível. 
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O SEST SENAT mostrou grande interesse, além do aspecto social de 

empregabilidade, há interesse em incrementar a parceria no setor do 

modal aéreo, atualmente mais distante das empresas de transportes em 

utilizar instalações, cursos e benefícios do SEST SENAT. Por outro lado, a 

ABEAR, associação que visa unificar interesses de empresas aéreas, 

vislumbra redução de custos para as associadas e estrategicamente uma nova 

forma de Gestão de Treinamentos, que futuramente poderá ser estendido para 

outros cursos, regulamentados ou não. 

Para as empresas aéreas, apesar de algumas como Azul e LATAM já 

contarem com Centros de Treinamentos, há interesse em fomentar a parceria 

com o SEST SENAT, com impacto financeiro e social. 

O estudo limitou-se aos seguintes cursos regulatórios: 

 AVSEC – Aviation Security (Segurança contra atos de interferência 

Ilícita) de acordo com RBAC 110; 

 Artigos perigosos, (DGR – Dangerous Goods Regulation) de acordo 

com RBAC 175. 

Especifico para o público de aeroportos, área mais expressiva nas 

empresas aéreas. Vale ressaltar que subgrupos do curso do AVSEC, 

considerou-se o seguinte curso: Curso Formação em AVSEC para 

Atendimento ao Passageiro. 

De acordo com a viabilidade da parceria, recomenda-se seguir a 

proposta de implementação com foco no âmbito desse estudo, ou seja, cursos 

e públicos, bem como estender a parceria para outros cursos regulatórios e 

outras áreas das empresas aéreas. 

Resumindo, estudo de parceria mostrou-se atrativo para 

cursos regulatórios, ou seja, utilização de instalações do SEST SENAT por 

todo pais para ministrar os treinamentos para atender demanda das 

empresas aéreas, uma vez que investimento inicial é mínimo e 

estrategicamente a parceria é importante para os envolvidos. 

Durante o desenvolvimento do estudo, o grupo revisitou processos de 

treinamentos complexos, com controles robustos que demonstrou 

a importância dos cursos para empresas aéreas e para agencia reguladora do 

setor aéreo. Foi construída relação próxima aos parceiros para acessar 
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informações e detalhes relevantes ao projeto aplicativo, experiência nos 

permitiu desenvolver observação, influencia e capacidade analítica.  
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