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A Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) apresenta este trabalho,
desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), a partir da realização de estudos voltados às necessidades de
formação e capacitação de recursos humanos no setor de aviação civil.
O material apresentado conta com resultados inéditos obtidos a partir da
aplicação de um questionário on-line destinado a 383 instituições de ensino
homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 10 companhias
aéreas e 70 operadores aeroportuários. A pesquisa incluiu questões
sobre o perfil da mão de obra do setor de aviação civil, bem como sobre
a infraestrutura dos centros de treinamentos, os cursos de capacitação e
aperfeiçoamento ofertados e suas características.
Além do questionário on-line, o trabalho apresenta estudos específicos
sobre aspectos normativos da capacitação profissional do setor em âmbito
nacional e uma análise que utilizou o método do direito comparado
para verificar a conformidade da legislação brasileira com os dispositivos
internacionais. Também são apresentadas as conclusões da análise de
benchmarking internacional acerca da oferta de formação e capacitação de
recursos humanos na aviação civil.
Ainda, é apresentada uma projeção de demanda de recursos humanos no
setor até 2040, considerando as especificidades das categorias de trabalho
e das regiões brasileiras. Adicionalmente, foram elaboradas estimativas dos
impactos dos avanços tecnológicos sobre o emprego. Assim, a partir do
levantamento das lacunas e das demandas para formação e qualificação
de recursos humanos, este trabalho apresenta ferramentas que auxiliam no
planejamento e no direcionamento de investimentos para a promoção do
desenvolvimento sustentável do setor aéreo brasileiro.
É intenção do Ministério da Infraestrutura (MInfra) que seja amplo o
conhecimento das informações aqui divulgadas, de forma a aprimorar
e inspirar a todos para um novo patamar de planejamento no Brasil.
Independentemente do contexto, este trabalho nasceu do entendimento
de que é essencial que o setor público e a iniciativa privada tenham
conhecimento do mercado para planejar, investir ou operar com
segurança, eficiência e qualidade, de forma a permitir um crescimento
economicamente sustentável e que a beneficiada seja, ao fim, a população
brasileira.

Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura (SAC/MInfra)
Florianópolis, abril de 2021.
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O setor de aviação civil tem como premissa a prestação de serviços de transporte seguros e eficientes, de modo a atender de maneira satisfatória os clientes, sejam eles passageiros, ou outros segmentos, como no caso do transporte
aéreo de cargas. Nesse contexto, salienta-se que o setor de aviação civil conta
com a participação de diversos atores, destacando-se entre eles os operadores
aeroportuários e aéreos, os quais estão mais diretamente envolvidos com o
ambiente operacional do setor.
Não obstante os avanços em termos tecnológicos, os quais produzem efeitos
positivos sobre a produtividade do setor e sobre a segurança das operações,
os recursos humanos continuam sendo imprescindíveis para o devido
funcionamento da aviação civil. Dessa maneira, diversas profissões existem
para suprir ramos determinados da complexa cadeia de processos rotineiros
que compõem a operação do setor aéreo.
É intrínseca à aviação civil a necessidade de assegurar a segurança e eficiência de
suas atividades. Sendo assim, a maior parte dos profissionais que atuam no setor
são submetidos a processos de capacitação específicos, os quais, em sua maioria,
seguem rigoroso regramentos estabelecidos pelas autoridades responsáveis.
Com base nesse contexto, foi desenvolvido um estudo sobre as oportunidades
de formação dos recursos humanos voltados à aviação civil, bem como a
capacidade de absorção do mercado de trabalho do setor. Nesse sentido,
foram realizadas pesquisas com o objetivo de examinar as particularidades que
envolvem, por um lado, a oferta de cursos profissionais e de capacitação e, por
outro, a demanda atual e futura do mercado por profissionais da aviação civil
no País.
Para tanto, os resultados deste trabalho, no que se refere à oferta de cursos,
se fundamentaram de forma ampla na aplicação de questionários on-line
direcionados aos operadores aéreos, aos operadores aeroportuários e às
instituições de ensino (Figura 1). De modo suplementar, foram consultados
e analisados o arcabouço regulatório brasileiro pertinente, as práticas
internacionais recomendadas por organizações do setor, bem como o
funcionamento da área em países de referência, por meio de benchmarking.

Figura 1 – Estrutura do questionário
aplicado para a coleta de dados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Em relação ao escopo da demanda por pessoal na aviação civil, foram
consultadas as bases de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e o Cadastro Brasileiro de Ocupação (CBO). A RAIS reúne informações
relativas ao controle da atividade trabalhista no Brasil, tendo como um de seus
objetivos prover dados que auxiliem em estudos sobre o mercado de trabalho
(BRASIL, 1975). Por sua vez, o CBO:
[...] descreve e ordena as ocupações dentro de uma estrutura
hierarquizada que permite agregar as informações referentes à força
de trabalho, segundo características ocupacionais que dizem respeito à
natureza da força de trabalho (funções, tarefas e obrigações que tipificam
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a ocupação) e ao conteúdo do trabalho (conjunto de conhecimentos,
habilidades, atributos pessoais e outros requisitos exigidos para o
exercício da ocupação) (IBGE, c2021, não paginado).

Foi efetuado um estudo de projeção de demanda para apresentar as
perspectivas futuras de absorção de profissionais da aviação civil no mercado
de trabalho. Além disso, buscou-se também expor o impacto das inovações
tecnológicas na demanda futura por pessoal.
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Foi realizado, ainda, diagnóstico da oferta e da demanda, de maneira a prover
aos atores do setor um cenário analítico e prospectivo de planejamento que
possa ser utilizado para embasar estratégias que procurem solucionar as
principais questões examinadas.
As informações e conclusões dispostas neste documento fazem parte de um
conjunto de cinco relatórios entregues à SAC/MInfra, entre os anos de 2018
e 2021. Este Sumário Executivo congrega e sintetiza os princípios resultados
do trabalho realizado ao longo desse período, sendo dividido, além desta
introdução, nos seguintes capítulos:
ٟ

Diagnóstico da oferta de cursos

ٟ

Diagnóstico da demanda de mão de obra

ٟ

Análise entre oferta e demanda

ٟ

Considerações finais.
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De modo a compreender e obter o panorama das características relativas à oferta de cursos profissionais e de capacitação da mão de obra a ser empregada no
meio aeroviário, foram conduzidos estudos específicos que buscaram levantar
e delinear os principais organismos regulatórios no Brasil e no exterior. O objetivo, desse modo, é analisar os aspectos relativos ao esquema de regramento de
cursos, centros de treinamento e instituições de ensino, assim como pretende-se avaliar se o arcabouço regulatório brasileiro está adequado ao internacional
disposto pela International Civil Aviation Organization (ICAO).
Em seguida, apresentam-se os principais resultados do estudo de benchmarking,
organizado a partir de setores de trabalho para facilitar a análise de comparação
entre as práticas nacionais e internacionais referentes ao setor. Optou-se,
também, por realizar uma análise SWOT (do inglês – Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats), de modo a sintetizar as principais conclusões
obtidas por esse estudo.
Como desfecho do capítulo, é provido o panorama atual da oferta de cursos,
fazendo-se o uso de infográficos como ferramenta didática de apresentação dos
dados e informações obtidos por meio da pesquisa conduzida pela aplicação
dos questionários on-line.

2.1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS
Foi realizado o levantamento e análise do arcabouço regulatório que disciplina a
oferta de cursos de capacitação na área de aviação civil. Para tanto, foi necessário,
em primeiro lugar, identificar os principais organismos em nível nacional e
internacional que são responsáveis pela regulamentação da área, bem como
pelas disposições acerca da formação profissional, dos cursos e dos centros de
treinamento voltados ao setor de aviação civil no Brasil e no exterior.
Dessa maneira, o presente subcapítulo inicia com a apresentação do
arcabouço nacional de regulamentação dos recursos humanos da aviação
civil, apresentando os principais órgãos e suas atribuições em relação à
regulamentação dos segmentos profissionais.
Em seguida expõe-se o cenário internacional, em que estão presentes os
principais organismos internacionais e regionais responsáveis por promover
normas e recomendações gerais com o intuito de harmonizar o entendimento
e a regulamentação do setor de aviação civil internacional entre os diferentes
países. Ainda nesta seção, apresentam-se os organismos de regulação nacional
da aviação civil de cada País pré-selecionado: EUA, Reino Unido, França,
Singapura, Chile e Colômbia.
Por fim, é realizada uma análise de adequação regulatória, objetivandose examinar se o arcabouço brasileiro está de acordo com as disposições
internacionais. Essa comparação é feita em relação ao sistema de normas e
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recomendações da ICAO, sob a fundamentação da Convenção de Chicago.
2.1.1. ÓRGÃOS PÚBLICOS NACIONAIS
Ao se considerar que o setor de aviação civil possui como maiores princípios
o zelo pela segurança e a busca de níveis elevados de eficiência operacional,
é necessário que a área esteja amparada por estruturas institucionais, legais e
regulatórias capazes de subsidiar esses princípios.
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No Brasil, essa estrutura é composta por órgãos civis e militares, uma vez que a
legislação brasileira reserva aos militares a competência de controlar e gerenciar
o espaço e o tráfego aéreo no País. Os organismos nacionais que estabelecem
regras e coordenam o setor e, mais especificamente, os recursos humanos da
aviação civil são apresentados na Figura 2.

Figura 2 – Principais órgãos reguladores e que coordenam o setor em âmbito nacional
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

O principal órgão regulador da aviação civil no Brasil é a Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC. O órgão federal, instituído por meio da Lei nº 11.182/2005
(ANAC, 2005), é o responsável por elaborar as normativas das áreas que abrangem
o setor aéreo, além de representar o Brasil em âmbito internacional, sobretudo na
ICAO. Dessa forma, a ANAC é encarregada de incluir as normas e recomendações
internacionais, celebrados pelo País, ao ordenamento jurídico brasileiro. O
art. 8º da lei supracitada determina, ainda, o dever da ANAC na formação e no
treinamento do pessoal envolvido na aviação civil, atuando na expedição de
habilitações, licenças e certificados, exames de proficiência, regulação dos
centros de treinamento e escolas de aviação, especificação de manuais de cursos
e ministração de cursos, principalmente relacionados à segurança.
Outra entidade de destaque é a SAC, que possui um caráter estratégico
de planejamento e promoção das políticas públicas direcionadas ao setor.
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A SAC faz parte da estrutura institucional do MInfra e tem como atribuições as
dispostas pelo Decreto nº 10.368, de 22 de maio de 2020 (BRASIL, 2020b). De
acordo com o referido dispositivo, a SAC deve “[...] propor, coordenar e acompanhar
a execução de políticas e de projetos de pesquisa, formação e capacitação de
recursos humanos para a aviação civil” (BRASIL, 2020b, não paginado), além de
acompanhar a implementação da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC). A
Secretaria é responsável, também, por destinar a infraestrutura aeroportuária
a ser administrada e explorada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), que deve, por sua vez, estimular a formação, o
treinamento e o aperfeiçoamento do pessoal especializado e necessário para a
execução de suas atividades (BRASIL, 1972).
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Já com relação ao controle e gerenciamento do espaço aéreo, bem como ao
controle do tráfego aéreo, a responsabilidade é do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo (DECEA), órgão subordinado ao Comando da Aeronáutica
(COMAER). Assim, o órgão militar é encarregado dos sistemas, protocolos e
pessoal envolvidos no controle de tráfego aéreo (BRASIL, 2009). Outro órgão
que compõe o COMAER é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
aeronáuticos (CENIPA). Entre outros, ele estrutura os programas de formação e
capacitação dos recursos humanos do Sistema de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), que é estabelecido na Norma do Sistema do
Comando da Aeronáutica (NSCA) 3-10 (BRASIL, 2017a).
As atividades relacionadas aos recursos humanos na aviação civil também são
amplamente regulamentadas. Nesse aspecto, a Constituição Federal, lei máxima
brasileira, determina que a legislação do Direito Aeronáutico é competência
da União, ou seja, do Poder Executivo Federal (BRASIL, 1988). Há, igualmente,
o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), principal dispositivo da legislação
brasileira sobre matéria aeronáutica. Em suma, ele determina a necessidade de
posse de habilitação, licença e certificados de capacidade física e teórica a toda
a tripulação de voo (BRASIL, 1986). Em âmbito regulamentar, existem o Decreto
nº 1.232/1962, que regulamenta a profissão de aeroviário, e a Lei nº 13.475/2017,
conhecida como nova Lei do Aeronauta. Ambas as normas determinam a
necessidade de posse de licenças e certificados de habilitação técnica para as
profissões que regulamentam (BRASIL, 1962, 2017b).
A especificação dos requisitos para as licenças e certificados aos profissionais
e aos centros de ensino da aviação civil é dada por meio dos Regulamentos
Brasileiros de Aviação Civil (RBACs), considerados normas de “caráter geral
e abstrato com efeito externo ou externo e interno, visando estabelecer
requisitos destinados à aviação civil brasileira” (ANAC, 2008, não paginado).
Além de incorporar as normas internacionais, os RBACs vêm substituindo,
gradualmente, os Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica
(RBHAs). Ressalta-se, ainda, a Instrução Suplementar (IS), que complementa
e detalha os procedimentos e requisitos previstos nos RBACs. Já no que diz
respeito às normas relativas à formação e ao treinamento dos profissionais que
atuam na navegação aérea, o detalhamento é emitido por meio das normativas
do COMAER.
O Quadro 1 expõe os principais regulamentos nacionais no que tange aos
recursos humanos no setor da aviação civil.
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Regulamentos

Descrição

Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988

A Constituição Federal é a lei máxima do direito brasileiro.

CBA/ Lei nº 7.565/86

Principal normativa sobre a matéria de direito aeronáutico da legislação
brasileira. O código dispõe sobre diversos aspectos da aviação civil,
estabelecendo princípios e normas gerais que servem de base para a
regulamentação da matéria pelos órgãos competentes.

Lei nº 13.475/2017 – Nova Lei do
Aeronauta

Regulamenta o exercício da profissão, dá outras providências e revoga a
Lei nº 7.183/1984.

Decreto nº 1.232/1962 –
Regulamenta a profissão de
aeroviário

Regulamenta a profissão de aeroviário, considerando como tal o
trabalhador que exerce função remunerada nos serviços terrestres nas
empresas de transportes aéreos, aeroclubes, escolas de aviação civil, bem
como os que prestam serviço de conservação, manutenção e despacho
de aeronaves.

Normativas do COMAER

Estabelecem os detalhamentos acerca da oferta de formação em
prevenção de acidentes aeronáuticos e dos requisitos de licenciamento,
certificação e treinamento de profissionais da navegação aérea.

RBACs

Estabelecem os regramentos e procedimentos relativos à
regulamentação de todo o escopo de competência da ANAC. Inserem-se
os detalhamentos sobre licenças, certificação, capacitação e treinamento
de pessoal da aviação civil.
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Quadro 1 – Organização da legislação brasileira e sistemática regulatória
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

2.1.2. ÓRGÃOS REGULADORES INTERNACIONAIS
As duas guerras mundiais ocorridas no início do século 20 promoveram um
grande avanço do setor aéreo mundial, fazendo surgir a necessidade de
consolidação de uma legislação internacional da aviação civil. Nesse sentido, a
Convenção sobre Aviação Civil Internacional, ou apenas Convenção de Chicago,
assinada em 1944, é um dos marcos mais relevantes, normatizando o sistema
de aviação civil mundial e instituindo a ICAO. Ademais, a convenção determina
diretrizes para o trabalho da ICAO no desenvolvimento da regulamentação
específica para a capacitação dos profissionais envolvidos nas operações de
aviação civil (ICAO, 2006).
A Convenção de Chicago contém 19 anexos e o mais importante, com relação
à capacitação profissional, é o Anexo 1, intitulado de Personnel Licensing, que
apresenta as Normas e Práticas recomendadas (SARP, do inglês – Standard
and Recommended Practices) para o licenciamento de membros da tripulação
de voo (pilotos, engenheiros de voo e navegadores de voo), de controladores
de tráfego aéreo, de operadores de estação aeronáutica, de técnicos de
manutenção e de despachantes de voo. Complementares ao anexo, há os
manuais de treinamento que contemplam, ainda, profissionais das equipes
de emergência de aeródromos, oficiais de operações de voo, operadores de
rádio e outras atividades relacionadas (ICAO, 2012).
A sistemática regulatória é complexa e deve se adequar às especificidades das
diferentes regiões do mundo. Para tanto, a ICAO trabalha diretamente com
outras estruturas regulatórias. A Figura 3 expõe as estruturas internacionais e
regionais identificadas durante a pesquisa realizada.
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Figura 3 – Organismos reguladores internacionais e regionais identificados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Para conseguir equiparar o desenvolvimento dos padrões de segurança da
aviação nos diversos estados integrantes da ICAO, a organização estabeleceu,
após uma série de conferências e fóruns, as Organizações Regionais de
Supervisão da Segurança (RSOO, do inglês – Regional Safety Oversight
Organizations) (SCHLUMBERGER; VIJAYAKUMAR, 2014). Existem 17 RSOOs,
entre as quais se destacam a European Aviation Safety Agency (EASA), o
Escritório de Segurança de Aviação do Pacífico (PASO, do inglês – Pacific
Aviation Safety Office), a Comissão Africana de Aviação Civil (AFCAC, do
inglês – African Civil Aviation Commission) e a Comissão Latino-americana
de Aviação Civil (CLAC, do espanhol – Comisión Latinoamericana de Aviación
Civil). Também é válido citar a Conferência Europeia da Aviação Civil (ECAC, do
inglês – European Civil Aviation Conference).
Além da ICAO e dos organismos regionais citados, cada país costuma criar
órgãos reguladores nacionais, como é o caso da ANAC, no Brasil. Dessa forma,
foi feito um levantamento dos organismos de seis países escolhidos: Estados
Unidos, Reino Unido, França, Chile, Colômbia e Singapura. Ressalta-se que
todos os países fazem parte da Convenção de Chicago e devem, portanto,
seguir as SARPs da ICAO. Na Figura 4 é possível observar as autoridades
regulatórias dos países pesquisados.
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Figura 4 – Organismos estrangeiros com jurisdição nacional estudados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

A Federal Aviation Administration (FAA), dos Estados Unidos, foi criada no final dos anos 1950, a partir da Lei Federal de Aviação e foi inicialmente chamada de Agência Federal de Aviação (FAA, 2017). Esse órgão é responsável por
regular as atividades de aviação civil, visando segurança, confiabilidade e produtividade no setor aéreo, além de buscar inovações tecnológicas e fornecer
treinamentos através da FAA Academy.
No Reino Unido, o órgão regulador é a Civil Aviation Authority (CAA), estabelecida
pelo parlamento em 1972. Entre suas prioridades estão: manter os mais altos
padrões de segurança, garantir os direitos dos consumidores e ocupar o espaço
aéreo eficientemente, diminuindo os impactos ambientais (CAA, 2015). Na França,
o órgão regulador é a Direction générale de l’aviation civile (DGAC), que tem
como missão a garantia de segurança e de proteção, a redução dos impactos
ecológicos da aviação, o desenvolvimento da navegação aérea e o treinamento
dos profissionais (MINISTÉRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 2021).
Em Singapura, foi fundada a Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS),
responsável por desenvolver o transporte aéreo, promover a segurança, os
serviços de navegação aérea e estabelecer um centro de excelência para
treinamentos (CAAS, 2019).
A chilena Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), criada ainda nos anos
1930, tem como objetivos estratégicos manter altos padrões de segurança
e de qualidade, além de fornecer desenvolvimento humano (DGAC, 2017).
Ainda na América Latina, o órgão colombiano, responsável por regulamentar
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e definir os planos políticos no setor da aviação civil é a Aeronáutica Civil
Unidad Administrativa Especial (Aerocivil), criada em 1992, a partir da fusão
do Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil e do Fundo Nacional de
Aeronáutica (AEROCIVIL, 2016).
O Quadro 2 lista os dispositivos de regulamentação da ICAO identificados
como pertinentes para a área de recursos humanos.

Anexos da Convenção
Internacional de Aviação Civil

Descrição

Anexo 1

Licenças de Pessoal

Anexo 6

Operação de Aeronaves

Anexo 11

Serviços de Tráfego Aéreo

Anexo 14

Aeródromos

Anexo 17

Segurança: Proteção da Aviação Civil Internacional
Contra Atos de Interferência Ilícita

Anexo 18

Transporte de Mercadorias Perigosas

Anexo 19

Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional
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Quadro 2 – Anexos da Convenção Internacional de Aviação Civil analisados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

2.1.3. ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO REGULATÓRIA
O Brasil é um dos países integrantes da ICAO, pois celebrou a Convenção de
Chicago, sendo, portanto, relevante a análise da adequação de sua legislação
aos dispositivos internacionais. Para isso, foi utilizada a metodologia de
direito comparado, que consiste em “[…] um processo de busca e constatação
de pontos comuns ou divergentes, entre distintos sistemas jurídicos, a ser
utilizado pelo intérprete como um recurso a mais para aprimorar o trabalho
hermenêutico” (COELHO, 2004, p. 11).
Dessa forma, foram selecionados os seguintes Elementos Objeto de
Comparação (EOCs), a partir das principais normas e legislações acerca do
tema estudado, como mostra a Figura 5.
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EOC1

voltar ao sumário
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EOC2
Centro de Instrução
de Aviação Civil

Instrutor de Voo

Comissário de Voo

Navegação Aérea

Mecânico de
Manutenção
Aeronáutica

Controlador de
Tráfego Aéreo

Piloto Privado
Revalidação

Formação

Centro de
Instrução

Formação

Revalidação

EOC3

EOC4
Aviation Security
(AVSEC)

Revalidação

Meteorologista

Formação

Centro de
Instrução

EOC5
Manuseio de
Cargas Perigosas

Revalidação

Formação

Centro de
Instrução

Serviço de Salvamento
e Combate a Incêndio

Revalidação

Formação

Centro de
Instrução

Figura 5 – Processo de análise de conformidade regulatória de acordo com os EOCs identificados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

A partir desses elementos, foram analisados diversos tópicos referentes às ações de
capacitação constantes nos normativos nacionais e interacionais: pré-requisitos,
disciplinas, avaliações, validade dos certificados, entre outros. Posteriormente, foi
feita a comparação entre as normas e a classificação de cada assunto.
Com base nas análises, o Infográfico 1 contém um resumo dos resultados
encontrados, e apresenta as porcentagens de cada grau de conformidade dos
elementos objeto de comparação.
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INSTRUTOR DE VOO - FORMAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

17,5%

100%

66,7%

81%

0%

0%

0%

1,5%

0%

33,3%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

PORCENTAGEM

INSTRUTOR DE VOO REVALIDAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
AERONÁUTICA - FORMAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
AERONÁUTICA - REVALIDAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

66,7%

36,4%

100%

0%

0%

45,4%

0%

0%

33,3%

18,2%

0%

42,9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

CENTRO DE INSTRUÇÃO - AVSEC
PORCENTAGEM

CONTROLADOR DE
TRÁFEGO AÉREO - FORMAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

CENTRO DE INSTRUÇÃO METEOROLOGISTA
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

METEOROLOGISTA - FORMAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

61,5%

87,5%

64,4%

41,6%

23,1%

0%

7,1%

25%

15,4%

0%

21,4%

16,7%

0%

0%

0%

0%

0%

12,5%

7,1%

16,7%

CONTROLADOR DE TRÁFEGO
AÉREO - REVALIDAÇÃO
CONFORMIDADE

CONFORMIDADE

COMISSÁRIO DE VOO REVALIDAÇÃO

85%

57,1%

CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

PILOTO PRIVADO REVALIDAÇÃO

10%

INSTRUTOR DE VOO - FORMAÇÃO
CONFORMIDADE

PILOTO PRIVADO FORMAÇÃO

PORCENTAGEM

CENTRO DE INSTRUÇÃO –
CARGAS PERIGOSAS
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

CARGAS PERIGOSAS - FORMAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

voltar ao sumário

sumário executivo

MANUSEIO DE CARGAS
PERIGOSAS - REVALIDAÇÃO
CONFORMIDADE

PORCENTAGEM

33,33%

64,3%

50%

33,33%

33,33%

0%

25%

0%

33,33%

35,7%

25%

66,66%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

LEG E N DA
A LEGISLAÇÃO NACIONAL É MAIS COMPLETA

INCONCLUSIVO OU NÃO SE APLICA

AS LEGISLAÇÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE

A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL É MAIS COMPLETA

A LEGISLAÇÃO NACIONAL NÃO CONTEMPLA A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

Infográfico 1 – Análise de adequação regulatória
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Nota-se que as regras brasileiras estão em concordância ou são mais completas
que as internacionais na maior parte dos tópicos analisados. Entretanto, vale
ressaltar alguns pontos de incongruência. No caso dos centros de aviação civil,
o Anexo 1 da Convenção de Chicago (ICAO, 2011) destaca a necessidade de um
treinamento em conhecimentos e habilidades relacionados ao desempenho
humano. Porém, não foi encontrado nenhum dispositivo da ANAC que
estabeleça tal requisito quanto à capacitação para o desempenho humano,
especificamente.
Outro ponto a ser ressaltado refere-se à formação de instrutores de voo. O Anexo 1
da Convenção de Chicago estabelece alguns requisitos de conhecimento
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prévio, técnicas e experiência que não estão descritos na norma interna, o que
não significa, no entanto, que os mesmos não estejam sendo contemplados
nos cursos desenvolvidos pelos centros de instrução.
Ainda, com relação ao controlador de tráfego aéreo, a comparação realizada
não foi com a ANAC, mas com o DECEA, responsável pelas áreas de navegação
aérea. Nesse aspecto, as legislações não estão em concordância quanto à
idade mínima para controladores de tráfego aéreo. A ICAO determina 21
anos, enquanto o DECEA estabelece 18 anos (ICAO, 2011; DECEA, 2017). Já na
análise da ocupação de meteorologista, em âmbito internacional, também
foram investigados os dispositivos da Organização Meteorológica Mundial
(OMM/WMO). Nesse caso, nas normas da OMM, está definido que o centro
regional de treinamento (no Brasil, o Centro Virtual de Ensino e Treinamento
em Meteorologia) “deve possuir processos para medir a eficácia e a qualidade
do serviço de aprendizagem, incluindo a obtenção de feedback das partes
interessadas” (WMO, 2019, p. 48, tradução nossa). Não foi identificada nenhuma
norma nacional correspondente a esse tópico.

voltar ao sumário

sumário executivo

2.2. BENCHMARKING
A análise de benchmarking da oferta de formação e capacitação de recursos
humanos na aviação civil consiste na comparação da capacidade instalada
das instituições de ensino brasileiras e estrangeiras. Desse modo, foram
realizados levantamentos das ofertas de capacitação no Brasil e nos países préselecionados, de maneira a apresentar a atual conjuntura em que se encontram
a formação e o treinamento dos recursos humanos que compõem o setor.
Nessa perspectiva, foi realizada em um primeiro instante uma pesquisa sobre
os setores de trabalho envolvidos na aviação civil, de forma a tornar possível
a comparação entre a formação de profissionais no Brasil e no exterior. Logo
depois, passou-se à realização do diagnóstico da oferta em nível nacional e, em
seguida, no nível internacional, alicerçado na análise da estrutura de cursos
oferecidos por alguns centros de treinamento.
Ao final são expostas as principais conclusões sobre o benchmarking, seguindo
a segmentação por setor de trabalho, além de uma Matriz SWOT, fruto dessa
análise.
2.2.1. SETORES DE TRABALHO
Antes da análise, foi feito um levantamento dos profissionais atuantes no
setor a partir da consulta aos dados públicos da RAIS, considerando a CBO e a
Classificação de Atividades Econômicas (CNAE). Foram encontradas mais de
500 ocupações vinculadas ao transporte aéreo de passageiros, ao transporte
aéreo de carga e a atividades auxiliares dos transportes aéreos. Essas ocupações
foram divididas em nove setores de trabalho, que agrupam profissionais com
atividades semelhantes. Os setores selecionados são apresentados na Figura 6
e descritos na Figura 7.
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GESTÃO AEROPORTUÁRIA

NAVEGAÇÃO AÉREA

SEGURANÇA E RESPOSTA
À EMERGÊNCIA AEROPORTUÁRIA

INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA

OPERAÇÃO DE PÁTIO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE AERONAVES

APOIO TERMINAL DE CARGA
AÉREA (TECA)

ÓRGÃOS
INTERVENIENTES

APOIO TERMINAL DE
PASSAGEIROS (TPS)

voltar ao sumário
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Figura 6 – Setores de trabalho analisados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
Manutenção das condições e exigências de
mercado e de infraestrutura (YOUNG;WELLS, 2011).
Controle de tráfego aéreo, acompanhamento e orientação
das aeronaves desde a decolagem até o pouso (PINTO, 2008).
Prevenção e eliminação de acidentes e incidentes aeroportuários.
Prestação de serviços que asseguram uma estrutura
aeroportuária segura, funcional e acessível (AARONS, 2016).
Realização de atividades no pátio de aeronaves, como o
abastecimento de aeronaves e condução de veículos auxiliares.
Garantia da operação eﬁciente da aeronave, de modo a garantir níveis de
segurança e conﬁabilidade (CIMM, c2019; KINNISON, 2004 apud CORREIA, 2012).
Atendimento, funcionamento e manutenção da instalação que
leva o passageiro do Lado Terra para o Lado Ar e vice-versa.
Manuseio, armazenamento e despacho aduaneiro de carga.
Controle e ﬁscalização das atividades desenvolvidas no aeroporto.
Compreende órgãos como a ANAC, PF, RFB, ANVISA e MAPA/Vigiagro.
Figura 7 – Descrição das atribuições de cada setor de trabalho
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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2.2.2. DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL
Neste tópico, foi realizado um levantamento das instituições de ensino, bem
como dos centros de treinamento internacionais, além da análise dos setores
supracitados para os seis países selecionados (Reino Unido, Estados Unidos,
França, Singapura, Colômbia e Chile).

voltar ao sumário
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Com relação às iniciativas internacionais, a ICAO implementou, em 2014, o Global Aviation Training Office (GAT), com o objetivo de desenvolver os profissionais da aviação. Dentre os documentos constantes na política de treinamento
da ICAO, foi criado o TRAINAIR PLUS Programme (TPP), que fornece apoio para
os centros de treinamento da aviação civil aos Estados-Membros da organização (ICAO, 2018). Atualmente, o TPP atende instituições de cerca de 70 países.
A IATA também se preocupa com o desenvolvimento de recursos humanos na
aviação e desenvolve programas de treinamento por meio de parcerias com
instituições de ensino e uma rede de parceiros de treinamento (mais 450 instituições parceiras em aproximadamente 90 países). Ademais destes, o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI, do inglês – Airports Council International) também desenvolve programas e cursos para os profissionais da aviação
civil. Já a Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) possui programas para a melhoria do desempenho no gerenciamento de tráfego aéreo.
Também foram pesquisados e analisados alguns centros de treinamento de
referência mundial, com base nos países selecionados. A Figura 8 relaciona os
centros de treinamento que foram examinados.

Figura 8 – Centros de treinamento internacionais pesquisados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

A FAA, dos Estados Unidos, criou a FAA Academy, o centro de treinamento
vinculado ao órgão regulador americano. A organização oferece treinamento
para o desenvolvimento técnico e gerencial, tanto para profissionais da própria FAA como da comunidade da aviação, atendendo outros 172 países. Nos
Estados Unidos também se localiza a Embry-Riddle Aeronautical University
(ERAU), que foi fundada em 1925 como uma escola para formação de pilotos
e mecânicos de aeronaves e hoje é uma das instituições aeroespaciais e de
aviação mais importantes do mundo (ERAU, 2019).
No continente europeu, a EASA desenvolveu uma academia virtual para a formação, sobretudo, das autoridades nacionais da aviação. Na França foi criada
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a École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), que possui parcerias com a ICAO
e atua em cooperação com universidades de referência.
Na América Latina, a Colômbia possui um Centro de Estudios Aeronáuticos
(CEA), que prepara os estudantes em aéreas de navegação aérea, conforme
exigências da Espanha e de outros países (CEA, 2016). No Chile, foi fundada a
Escuela Tecnica Aeronáutica (ETA), que pertence à Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC) do país e, além de treinar os profissionais, investe em pesquisa e extensão para divulgar conhecimento sobre o modal aéreo.
Por fim, vale destacar o centro de treinamento da autoridade civil de Singapura,
o Singapore Aviation Academy (SAA), que abrange quatro escolas especializadas e oferece programas de treinamento que abrangem desde áreas de liderança e gestão até treinamentos especializados e operacionais, além de programas de pós-graduação, obtidos por meio de parcerias (SAA, c2018; CAAS, 2019).
2.2.3. DIAGNÓSTICO NACIONAL
Para a análise da oferta de capacitação em nível nacional, foram identificados
requisitos para a qualificação dos profissionais, bem como os cursos e as principais instituições de ensino. Nesse aspecto, é possível destacar algumas iniciativas de entidades públicas e privadas para o desenvolvimento dos recursos
humanos no setor.
No âmbito do Poder Público, uma das principais iniciativas da SAC/MInfra é
o Programa de Treinamento para Profissionais de Aeroportos (TREINAR), que
desde 2013 capacita, em diversas áreas do conhecimento, os trabalhadores de
aeródromos civis públicos de pequeno e médio porte. Por outro lado, no âmbito das parcerias, destaca-se o Prêmio Aviação, uma parceria entre a SAC/
MInfra em parceria com a Escola Nacional de Administração Fazendária Pública (ENAP), que tem por finalidade fomentar a pesquisa na área da aviação
civil, além de reconhecer, valorizar e disseminar a implantação de boas práticas na operação e gestão dos aeroportos brasileiros. A SAC/MInfra também é
parceira do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) na criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) intitulado “Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea”, para fomentar pesquisas
sobre o uso de uma tecnologia moderna, segura e econômica na prestação de
serviços de navegação aérea, bem como fomenta as atividades da ANAC para
viabilizar a atualização da base de itens das provas e a melhoria da sistemática
de certificação dos recursos humanos da aviação civil brasileira.(BRASIL, 2018).
Com relação aos centros de treinamento brasileiros, o presente estudo realizou um levantamento de quase 500 instituições de ensino, que podem ser
divididas conforme a Figura 9.

ESCOLAS DE AVIAÇÃO CIVIL
Ofertam cursos para pilotos,
comissários, despachantes
operacionais de voo, mecânicos
de manutenção aeronáutica e
instrutores de voo, bem como
cursos de voo por instrumentos.

CENTRO DE INSTRUÇÃO
AVSEC
Fornecem cursos aos proﬁssionais
que desempenham atividades de
AVSEC.

ENTIDADES DE ENSINO
DE ARTIGOS PERIGOSOS
Disponibilizam cursos a quaisquer
proﬁssionais envolvidos com
carga aérea, preconizando os
procedimentos realizados com
artigos perigosos.

OE-SESCINC
Organizações responsáveis
pela capacitação de recursos
humanos do SESCINC.

Figura 9 – Categorias dos centros de ensino
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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Além dessas categorias, também foram considerados universidades, centros
de instrução para navegação aérea e a Associação Brasileira das Empresas
de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo (ABESATA), que oferta cursos de
ground handling. No total, essas instituições ofertam 2.139 cursos, dos quais
54,4% são para a formação de pilotos, 11,5% para instrutores de voo e 10,7% para
Aviation Security (AVSEC). Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa mais
aprofundada sobre alguns centros de treinamento em destaque. A Figura 10
mostra as instituições e empresas cujos centros de treinamento foram examinados no estudo.

voltar ao sumário

sumário executivo

Figura 10 – Centros de treinamento nacionais pesquisados
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), localizado em São José dos Campos (SP), é um centro sob jurisdição do COMAER (BRASIL, 2011). Nele são oferecidos cursos de graduação em engenharia aeronáutica, eletrônica, mecânica-aeronáutica, civil-aeronáutica, de computação e aeroespacial, fora os cursos
de mestrado e doutorado (ITA, [201-]). Também em São José dos Campos se localiza o Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), subordinado ao DECEA,
e que oferece treinamento nas áreas de controle de tráfego aéreo, eletrônica e
comunicações, informação aeronáutica, informática, meteorologia e inspeção
em voo (ICEA, 2019).
O Centro de Treinamento (CT) da ANAC fica localizado no Aeroporto Internacional de Brasília e oferece capacitações em infraestrutura aeroportuária, aeronavegabilidade, transporte aéreo, meio ambiente, segurança de voo, fatores
humanos, segurança contra atos de interferência ilícita, administração, regulação, fiscalização e educação. As capacitações são oferecidas para estudantes
nacionais e internacionais, na forma de cursos presenciais, a distância, semipresenciais, seminários, workshops e palestras (ANAC, [201-]).
Já o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (SEST/SENAT) se destaca por disponibilizar a Certificação Internacional Aviation Management, ministrada pela ERAU (SEST/SENAT, 2019a).
Também são oferecidos cursos na categoria de manutenção e mecânica do
transporte aéreo, na modalidade EaD (SEST/SENAT, 2019b). Outro centro de
ensino relevante é a EJ Escola de Aeronáutica Civil, que oferece o curso superior em Pilotagem Profissional de Aeronaves (EJ ESCOLA SUPERIOR DE AVIAÇÃO CIVIL, 2018).
Além dessas instituições, as companhias aéreas também costumam fornecer
treinamentos aos seus profissionais. Assim sendo, a Azul inaugurou, em 2013,
a Universidade da Azul Linhas Aéreas (UniAzul), que conta, inclusive, com um
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centro de treinamento da Airbus, o Airbus Training Centre (ABCT) (CAMPINAS,
2017). Também a Gol e a Latam desenvolveram centros de treinamento próprios, ambos localizados perto do Aeroporto de Congonhas (SP).
No que tange às normativas que regulam as carreiras e a oferta de programas
de treinamento e cursos de aviação civil nacionais, a Figura 11 apresenta os
principais resultados encontrados, conforme a divisão por setores de trabalho.
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GESTÃO AEROPORTUÁRIA
A oferta de capacitação aos gestores que atuam na área ocorre com maior ênfase no
âmbito regional (programa TREINAR)

SEGURANÇA E RESPOSTA À EMERGÊNCIA AEROPORTUÁRIA
A formação é oferecida por instituições de ensino AVSEC e Organizações de Ensino
Especializadas na Capacitação de Recursos Humanos para o Serviço de Salvamento e
Combate a Incêndio (OE-SESCINC), ambas autorizadas pela ANAC

APOIO AO TPS E AO TECA
Não foram identiﬁcadas normativas que indiquem necessidade de formação ou capacitação
para proﬁssionais de apoio ao TPS; quanto aos que atuam nos TECA's, identiﬁcou-se a
importância da capacitação em manuseio de cargas, principalmente, perigosas

OPERAÇÃO DE PÁTIO
Os treinamentos devem ser estruturados em um Programa de Instrução de Segurança
Operacional de Aeródromo (PISOA).

NAVEGAÇÃO AÉREA
Centralização dos cursos de formação em órgãos subordinados ao DECEA.

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
O mercado carece de proﬁssionais, o que leva as empresas a internalizarem a capacitação
destes.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AERONAVES
Instrução teórica e prática oferecida por Centros de Instrução da Aviação Civil (CIAC's),
homologados pela ANAC.
Figura 11 – Diagnóstico dos setores em âmbito interno
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

2.2.4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Os principais resultados encontrados por meio da análise de benchmarking
internacional por setores de trabalho estão descritos na Figura 12. De maneira
geral, é possível observar que a maior parte dos setores de trabalho possuem
carreiras profissionais reguladas, além da existência de diversas iniciativas
voltadas à formação e à qualificação dos trabalhadores.
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Tendência para a oferta de cursos de
liderança de equipe pelas entidades
internacionais e pelos países com maior grau
de desenvolvimento do setor de aviação civil.
Gerenciamento da segurança operacional é a
área de maior evidência, principalmente, pela
criação do Anexo 19 (Gerenciamento da
Segurança, em inglês – Safety Management)
pela ICAO em 2013.
Nos países em desenvolvimento os
proﬁssionais atuantes em níveis gerenciais
não possuem formação em áreas como
gestão aeroportuária ou mesmo
administração empresarial.
Todos os países analisados buscam atender
às diretrizes da ICAO.
Órgãos reguladores no Brasil, Reino Unido e
EUA autorizam diversas instituições a ministrarem os cursos. Em Singapura a própria SAA
oferece uma ampla gama de cursos. Já o
Chile, a Colômbia e a França apresentam um
mercado mais fechado.
Despachante operacional de voo: a maioria
dos países pesquisados apenas menciona os
cursos e indica que, para atuar na área, é
necessário possuir licença para tal.
Fiscal de pátio: não foi encontrada regulamentação especíﬁca por país para exercer a
proﬁssão, apenas cursos oferecidos por
centros de treinamento e pela IATA. No
entanto, no Brasil essa área é regulamentada
de acordo com o RBAC 153.
Para as proﬁssões de operador de abastecimento de combustível, motorista de furgão e
operador de rebocador de aeronaves, não
foram encontradas regulamentações especíﬁcas nos países pesquisados, tampouco
cursos de capacitação. No Brasil há a regulamentação estabelecida pelo RBAC 153.

Figura 12 – Principais resultados da análise internacional por setores de trabalho
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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Os países seguem e/ou formulam regras para
a navegação aérea baseadas nas normas
estabelecidas na Convenção de Chicago.
O mercado brasileiro e de outros países
analisados é fechado para a participação de
empresas privadas no fornecimento de
cursos sobre navegação aérea.
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A automação é uma questão constante na
área de controle de tráfego aéreo, em que as
novas ferramentas possibilitam mais
segurança e aumento da eﬁciência
A regulamentação para pilotos e mecânicos,
em cada país, é bastante desenvolvida e, de
modo geral, segue normas e recomendações
internacionais da ICAO.
O comissário de bordo precisa participar de
cursos que sejam homologados pelo órgão
regulamentador do país.
Os países demonstram a importância de
manter programas de manutenção da
infraestrutura aeroportuária a ﬁm de garantir
a segurança, regularidade e eﬁciência das
operações aéreas.

Apesar de possuírem normas que determinam
o cumprimento das regulamentações internacionais sobre a manutenção da infraestrutura
aeroportuária, alguns países não possuem
diretrizes sobre a qualiﬁcação proﬁssional
necessária para o desempenho dessa função.
As questões que envolvem o treinamento
para o transporte de artigos perigosos por via
aérea são regulamentadas pela ICAO.
Todos os países analisados são signatários da
Convenção de Chicago, seguindo desta
maneira as disposições da ICAO, o que torna a
legislação desses países semelhante.
Necessidade de maior integração entre esses
organismos intervenientes e os players da
aviação civil no comprometimento para
manter uma operação eﬁciente e segura nos
aeroportos.
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De forma suplementar aos resultados apresentados na Figura 11, foi elaborada
uma análise por Matriz SWOT específica para segregar os pontos positivos, negativos, as oportunidades de melhorias e as questões que devem ser observadas com atenção da perspectiva externa. O Quadro 3 apresenta a análise SWOT.
Forças

Fraquezas

voltar ao sumário

sumário executivo

ٟ Centros de treinamento nacionais considerados como referência
pelo setor.
ٟ Capacitação de profissionais de aeroportos públicos de pequeno e
médio porte por meio do Programa TREINAR, do Programa Bolsa
Piloto, do PDPA e outras iniciativas governamentais de incentivo à
qualificação dos recursos humanos da aviação civil.
ٟ Regulamentação internacional e nacional robustas em relação
ao treinamento de profissionais atuantes no segmento de apoio
ao Terminal de Cargas Aéreas (TECA) para manuseio de cargas
perigosas.
ٟ Regulamentação robusta sobre os requisitos mínimos de
operação e manutenção aeroportuária e os cargos que devem ser
designados pelo operador aeroportuário.

ٟ Ausência de normatizações específicas que indiquem a necessidade
de treinamento dos gestores da área comercial, de administração e
finanças, de operações aeroportuárias e de manutenção aeroportuária.
Por outro lado, a área de segurança da aviação é regida por
regulamentação nacional específica.
ٟ Oferta insuficiente de capacitação para profissionais especializados em
infraestrutura aeroportuária.

ٟ Tendência de aumento da capacitação baseada em competências.
ٟ Existência de parcerias brasileiras com instituições internacionais
de treinamento.

Oportunidades
ٟ Fortalecimento de parcerias com entidades internacionais
(ICAO, IATA, ACI) para absorção de iniciativas de treinamento e
capacitação.
ٟ Tendência internacional para a oferta de cursos voltados ao
desenvolvimento de lideranças e aos fatores humanos para a
garantia de segurança.
ٟ Abertura do setor aéreo nacional ao capital estrangeiro
pode incentivar o aprimoramento de técnicas gerenciais e a
incorporação de novas tecnologias no processo de gestão das
empresas.

Ameaças

ٟ Capacitação de profissionais do setor de navegação aérea
concentrada em duas instituições.
ٟ Capacitação de profissionais atuantes no SESCINC concentrada em
três instituições.
ٟ Carência de cursos especificamente relacionados ao setor
de aviação civil destinados a alguns profissionais de órgãos
intervenientes.

Quadro 3 – Matriz SWOT resultante da análise de benchmarking
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

2.3. PERFIL DA OFERTA DE CURSOS
A partir do questionário on-line, bem como das demais pesquisas realizadas,
buscou-se a identificação da oferta de capacitação, dos cursos e suas respectivas características. No total, foram identificadas 485 instituições de ensino,
2.139 cursos profissionalizantes e 713 cursos de capacitação. Ressalta-se que
os cursos profissionalizantes são aqueles que preparam o aluno para exercer
determinada função, enquanto os cursos de capacitação têm por objetivo a
atualização e o aperfeiçoamento dos profissionais das companhias aéreas e
operadores aeroportuários.
2.3.1. CURSOS PROFISSIONALIZANTES
O Infográfico 2 apresenta a distribuição dos 2.139 cursos profissionalizantes,
além da ocupação das instituições de ensino e do percentual de alunos que já
atuavam no setor.
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voltar ao sumário

sumário executivo
INTITUIÇÕES DE ENSINO
DISTRIBUIÇÃO POR UF

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO REGIONAL
485 instituições de ensino

8

7

3

2

4
6

1

2
9

62

6

6%
3

7%

34%

2

10%

13

13

16

5

3% 4%

166

14%

7

21%

49

35

Legenda:

23
43

São Paulo

Centro-oeste, exceto DF

Sul

Nordeste

Sudeste, exceto SP e RJ

Norte

Rio de Janeiro

Distrito Federal

CURSOS PROFISSIONALIZANTES
2.139 CURSOS
Piloto de avião: 689
Instrutor de voo aeronave: 247
AVSEC: 229
Piloto de helicóptero: 226
Mecânico de manutenção de aeronaves: 167
Piloto de avião/helicóptero: 158

Comissário: 136
Piloto (exceto avião/helicóptero): 91
Instrutor de voo helicóptero: 71
Navegação aérea: 36
Manuseio e armazenagem de carga: 31
Instrutor de voo (exceto avião/helicóptero): 22

OCUPAÇÃO DA CAPACIDADE DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
8%

Piloto helicóptero (Amostra = 9)

9%

Instrutor de voo avião (Amostra = 15)

10%

Instrutor de voo (exceto avião e helicóptero) (Amostra = 1)

12%

Piloto avião; Piloto helicópetro (Amostra = 7)

17%

AVSEC (Amostra = 26)

23%

Piloto (exceto avião e helicóptero) (Amostra = 10)

30%

Manuseio e armazenagem de carga (Amostra = 4)

33%

Piloto avião (Amostra = 42)

34%

Comissário (Amostra = 12)

60%
71%

Bombeiro de aeródromo (Amostra = 4)
Mecânico de manutenção de aeronaves (Amostra = 13)

Engenharia aeronáutica: 14
Bombeiro de aeródromo: 12
Despachante operacional de voo: 5
Ground Handling: 2
Outros: 3

PERCENTUAL DE ALUNOS QUE JÁ ATUAVAM
NO SETOR AO AÉREO AO INGRESSAR NO CURSO
Bombeiro de aeródromo (Amostra = 4)
Mecânico de manutenção de aeronaves
Amostra = 11)
Manuseio e armazenagem de carga
(Amostra = 6)
AVSEC (Amostra = 27)

100%
15%

85%

70%

30%

45%

55%

Comissário (Amostra = 6)

9%

91%

Piloto avião; Piloto helicópetro (Amostra = 3)

7%

93%
100%

Piloto (exceto avião e helicóptero) (Amostra = 2)
Piloto helicóptero (Amostra = 5)

16%

84%

Piloto avião (Amostra = 20)

13%

87%

Instrutor de voo avião (Amostra = 7)

6%

94%
Total (Amostra - 91)

Número de alunos que já atuavam no setor aéreo ao ingressar no curso em 2018
Número de alunos que não atuavam no setor aéreo ao ingressar no curso em 2018

Infográfico 2 – Distribuição das instituições de ensino e cursos profissionalizantes ofertados.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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As regiões Norte e Nordeste possuem menor participação relativa. Quanto à
capacidade dos cursos dessa amostra, áreas como AVSEC e manuseio de carga são as com maior capacidade de formação (mais de 500 alunos por ano),
ao passo que cursos como de piloto são capazes de formar de 1 a 150 alunos
anualmente. Ressalta-se, ainda, que a maioria dos alunos de cursos profissionalizantes ainda não atuava no setor.
O Infográfico 3 mostra os resultados encontrados acerca do preço dos cursos
e sua forma de pagamento.

Observou-se que os cursos se
localizam predominantemente
no estado de São Paulo e
que há ociosidade de vagas
em praticamente todas as
áreas profissionais dos cursos
analisados.

voltar ao sumário

sumário executivo

CUSTO MÉDIO DOS CURSOS E FINANCIAMENTO DE MATRÍCULAS
TIPOS DE CURSOS POR FAIXA DE CUSTO MÉDIO

ORIGEM DOS FINANCIAMENTOS E BOLSAS
DE ESTUDO (N° DE CITAÇÕES)
Empresa contratante

20

Própria instituição

12

�
�

Piloto de avião (74%)
Instrutor de voo avião (64%)

R$10.000

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

R$5.000

R$1.000

�
�
�
�

R$500

0

Piloto de avião (2%)
Instrutor de voo avião (20%)
Mecânico de manutenção de aeronaves (19%)

Comissário de voo (94%)
Mecânico e manutenção de aeronaves (75%)
Bombeiro de aeródromo (100%)
Despachante operacional de voo (100%)
Gestão e Administração (100%)
AVSEC (3%)
Piloto de avião (23%)
Instrutor de voo avião (16%)
AVSEC (14%)
Piloto de avião (2%)
Mecânico de manutenção de aeronaves (6%)
Manuseio e armazenagem de carga (20%)

(100%)
� Ground Handling
de aeronaves (100%)
� Limpeza
Manuseio
e
armazenagem
de carga (80%)
�
� AVSEC (83%)

QUANTO AO MODO DE PAGAMENTO DOS CURSOS*

8

FIES*

8

Bancos e ﬁnanceiras

5

Operador aeroportuário

5

Programa Universidade para Todos (PROUNI)

5

Operador aéreo
Recursos do comando da aeronáutica

4
3

Escola pública

3

Operador aéreo

3

SEST/SENAT**

2

MEC

2

Empresas de táxi aéreo

2

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP)

1

Sindicato de trabalhadores

1

Bolsas da ANAC

1

Associação de empregados

1

Comando da aeronáutica

1

CredIES

1

PRAVALER

1

Exército

1

Programa Municipal de Bolsas de estudo (PROMUBE)

*Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
**Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

CUSTO MÉDIO DOS CURSOS
1%

1%
Exclusivamente por recursos
próprios do aluno

8%

Exclusivamente por meio
de ﬁnanciamento

12%
Total (Amostra - 91)

Parcialmente por meio de
ﬁnanciamento e/ou bolsa de estudo

28%

35%

R$ 1 - R$ 500

*A soma ultrapassa os 100% porque
os valores foram arredondados

R$ 500 - R$ 1.000

Amostra - 253 cursos

R$ 1.000 - R$ 5.000

Exclusivamente por meio
de bolsa de estudo

79%

> R$ 10.000

6%

R$ 5.000 - R$ 10.000
Gratuitos

4%
26%

Infográfico 3 – Custos e formas de financiamento dos cursos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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Da amostra analisada, a disponibilidade de financiamento e de bolsas de estudo existe em aproximadamente 20% dos cursos e a maioria é disponibilizada pela empresa contratante ou pela própria instituição de ensino. É possível
destacar, também, que 86% desses cursos são oferecidos em modalidade presencial.

A maioria dos cursos são pagos
e 35% exigem um investimento
maior que R$ 10.000,00.

voltar ao sumário

sumário executivo

2.3.2. CURSOS DE CAPACITAÇÃO
No que tange aos cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento, as três principais companhias aéreas brasileiras (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Gol Linhas Aéreas e LATAM Airlines Brasil) possuem centros
de treinamento próprios ou espaços terceirizados para a oferta de cursos.
A maior parte dos operadores aeroportuários da amostra também oferta cursos, sendo 58% em centro de treinamento próprio e 27% em espaços
terceirizados. Além disso, a pesquisa identificou 713 cursos, dos quais 545
são oferecidos pelas companhias aéreas, 168 pelos operadores aeroportuários e 12 pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (sede).
O Infográfico 4 apresenta os principais resultados encontrados na pesquisa.
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Todas as companhias
aéreas oferecem cursos de
formação e/ou capacitação
para os instrutores de seu
centro de treinamento,
possuindo planejamento
anual de capacitação de seus
profissionais.
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voltar ao sumário

sumário executivo
CURSOS DE CAPACITAÇÃO
CATEGORIAS DE OFERTANTES DE
CURSOS DE CAPACITAÇÃO

ÁREAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO,
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Piloto

2%

Mecânico de voo, MMA e aﬁns
Segurança operacional
AVSEC
Manuseio e armazenagem de carga

23%

Gestão e administração
Despachante operacional de voo
Agente de aeroporto / ground handling
Comissario de voo
Segurança e resposta à emergência - não AVSEC
Instrutor de voo
Atendimento ao cliente / passageiro

75%

Segurança e saúde do trabalhador
SESCINC
Operador aéreo - formação básica
Operador aeroportuário - formação básica
Navegação aérea

Companhias aéreas

Limpeza de aeronaves

Operadores aeroportuários
Infraero (sede)

Operadores aeroportuários

50

100

150

200

250

Companhias aéreas

CENTROS DE TREINAMENTO
COMPANHIAS AÉREAS

OPERADORES AEROPORTUÁRIOS

N° da amostra: 3

N° da amostra: 21

19%
33%
52%

67%

29%

Possui centro de treinamento próprio
Possui centro de treinamento próprio

Faz uso de espaços terceirizados sob demanda

Possui centro de treinamento próprio e faz
uso de espaços terceirizados sob demanda

Operador não oferta qualquer tipo de
formação/capacitação a seus colaboradores

Infográfico 4 – Cursos de capacitação e centros de treinamento
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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DIAGNÓSTICO DA DEMANDA DE MÃO DE OBRA

3

voltar ao sumário

sumário executivo

Foi realizado o diagnóstico da demanda de mão de obra para o setor de aviação
civil, considerando que há uma crescente preocupação com a formação desses
profissionais para atender a necessidade de trabalhadores do setor. Dessa forma,
no item 3.1 apresenta-se o perfil dos trabalhadores, com base na análise de dados
da RAIS e de dados obtidos a partir do questionário on-line. No item 3.2 demonstrase a estimativa da demanda de mão de obra do setor no cenário tendencial. Já no
item 3.3 aborda-se um cenário alternativo, que considera impactos dos avanços
tecnológicos sobre a demanda.

3.1. PERFIL DA MÃO DE OBRA
Foi elaborado, a partir dos dados da RAIS, o estudo do perfil da mão de obra do
setor de aviação civil. Para isso, foram selecionadas todas as CBOs exclusivas do
setor, que totalizam 90.800 profissionais, bem como os trabalhadores que não são
exclusivos do setor, mas realizam atividades econômicas relacionadas à aviação civil,
que totalizam 56.952 profissionais. Os Infográficos 5 e 6 demonstram os principais
resultados encontrados.

Formação e Capacitação de Recursos Humanos no Setor de Aviação Civil

26

voltar ao sumário

sumário executivo
SELEÇÃO POR CNAE E POR CBO
9 CNAE

34 CBOS

Atividades econômicas
compondo o setor de
transporte aéreo

147.752

Das 76 levantadas
são exclusivas do setor

CNAE
30415 Fabricação de aeronaves
30423 Fabricação de turbinas, motores e

Trabalhadores no
setor em 2019

CBO

outros componentes e peças para
aeronaves

33163 Manutenção e reparação de aeronaves
51111 Transporte aéreo regular de passageiros
51129 Transporte aéreo não regular de passageiros
51200 Transporte aéreo de carga
51307 Transporte espacial
52401 Atividades auxiliares dos transportes aéreos
7719502 Locação de aeronaves sem tripulação

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Operador de atendimento aeroviário
Comissário de voo
Carregador (aeronaves)
Piloto de aeronaves
Mecânico de manutenção de aeronaves, em geral
Agente de proteção de aviação civil
Técnico mecânico (aeronaves)
Engenheiro aeronáutico
Agente de proteção de aeroporto
Controlador de trafego aéreo
Gerente da administração de aeroportos
Montador de estruturas de aeronaves
Despachante operacional de voo
Bombeiro de aeródromo
Chapeador de aeronaves
Piloto agrícola
Eletricista de instalações (aeronaves)
Supervisor de empresa aérea em aeroportos
Supervisor da administração de aeroportos

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Piloto comercial (exceto linhas aéreas)
Operador de abastecimento de combustível de
aeronave
Mecânico montador de motores de aeronaves
Inspetor de aviação civil
Piloto comercial de helicóptero (exceto linhas
aéreas)
Instrutor de voo
Mecânico de manutenção de sistema hidráulico
de aeronaves (serviços de pista e hangar)
Fiscal de aviação civil (FAC)
Mecânico de voo
Gerente de empresa aérea em aeroportos
Engenheiro civil (aeroportos)
Piloto de ensaios em voo
Desenhista técnico aeronáutico
Montador de sistemas de combustível de
aeronaves
Instalador de tubulações (aeronaves)

PERFIL DO TRABALHADOR DO SETOR
PRINCIPAIS OCUPAÇÕES - 2017

ESCOLARIDADE - 2019
30%

Superior completo

10%

Superior incompleto

10%
44%

8%
7%

FAIXA ETÁRIA - 2019
Até 17

9%

18 a 24

57%

Médio completo

0%
9%
52%

25 a 39

Médio incompleto

2%

Fundamental completo

2%

40 a 64

Fundamental incompleto

1%

65 ou mais

37%
1%

5%
4%

5%

2% 2% 3%

NÚMERO DE TRABALHADORES
DA AVIAÇÃO CIVIL (2010-2019)

Mecânico de manutenção de
aeronaves, em geral
Operador de atendimento aeroviário
Agente de proteção de aviação civil

157.035

Auxiliar de excritório, em geral

Outros

156.023

155.654

Piloto de aeronave
Carregador (aeronave)

161.242
157.702

147.403

144.881
143.041

Assistente administrativo

SEXO - 2017

147.752
144.053

30%

70%

Agente de proteção de aeroporto
Comissário de voo
Técnico mecânico (aeronaves)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Infográfico 5 – CNAE e CBOs selecionadas e perfil geral do trabalhador
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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voltar ao sumário

sumário executivo
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL E PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS

REGIÃO NORTE

4%

54% Atividades auxiliares dos transportes aéreos
27% Transporte aéreo de passageiros regular
8% Transporte aéreo de passageiros não-regular
7
2% Transporte aéreo de carga
Comércio
varejista
de
combustíveis
para
2%

REGIÃO NORDESTE

veículos automotores

43%
39%
3%
2%
1%
12%

8% Outros

REGIÃO CENTRO-OESTE

Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Transporte aéreo de passageiros não-regular
Transporte aéreo de carga
Limpeza em prédios e em domicílios
Outros

12%

49% Atividades auxiliares dos transportes aéreos
30% Transporte aéreo de passageiros regular
3% Manutenção e reparação de aeronaves
2% Transporte aéreo de passageiros não-regular
2% Regulação das atividades econômicas
13% Outros

REGIÃO SUL
41%
32%
6%
4%
3%
14%

10%

Transporte aéreo de passageiros regular

REGIÃO SUDESTE
41%
25%
10%
9%
4%
11%

7%

Transporte aéreo de passageiros regular

67%

Transporte aéreo de passageiros regular
Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Fabricação de aeronaves
Manutenção e reparação de aeronaves
Transporte aéreo de passageiros
não regular
Outros

Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Transporte aéreo de passageiros não-regular
Transporte aéreo de carga
Manutenção e reparação de aeronaves
Outros

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO SETOR

1%
2%

1%
8%

Transporte aéreo de passageiros regular

4%

Atividades auxiliares dos transportes aéreos

7%

40%

Outros
Fabricação de aeronaves
Manutenção e reparação de aeronaves

7%

8%

Transporte aéreo de passageiros não regular
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves
Transporte aéreo de carga
Atividades de apoio à agricultura

31%
Infográfico 6 – Distribuição regional e participação das atividades econômicas no setor
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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voltar ao sumário

sumário executivo
É possível notar um pico no número de trabalhadores em 2012 e uma
subsequente queda até o patamar de 2017. Já nos anos de 2018 e 2019, verificase a retomada no número de trabalhadores. Dessa forma, entre 2010 e 2019, o
número de empregados do setor se manteve estável, aumentando em 0,2%.
Destaca-se que a maioria dos profissionais é do sexo masculino, e a quantidade
de trabalhadores do sexo feminino supera a do sexo masculino somente nas
categorias de comissário de bordo (66%) e agente de proteção da aviação civil
(59%). A maioria dos empregados é considerada jovem e tem entre 18 e 39 anos
(62%). Ainda, grande parte dos trabalhadores possui ensino médio completo
(57%) ou ensino superior completo (30%), indicando ser um setor que emprega
mão de obra qualificada.
Foi elaborado o perfil das principais categorias do setor, bem como das principais
atividades econômicas e, a partir disso, foram identificados alguns pontos que
merecem destaque. Um tópico importante é a substituição de agentes de proteção
de aeroporto por agentes de proteção da aviação civil, conforme se observa no
Gráfico 1. A mudança se deu em virtude da implementação do Programa Nacional
de Segurança da Aviação Civil (PNAVSEC).

8.661

A maioria dos trabalhadores é do
sexo masculino, jovem e possui o
ensino médio completo.

9.297

9.024
8.291

7.892

Milhares de toneladas

6.271
5.081

5.388

5.518

3.132
2.879

2.653

2.732

2016

2017

2018

463
0

0

0

2010

2011

2012

6.146

2.963

212
2013

2014

Agente de proteção de aeroporto

2015

2019

Agente de proteção da aviação cívil

Gráfico 1 – Número de trabalhadores das categorias APAC e agente de proteção de aeroporto (2010-2019)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Em contrapartida, pode-se apontar para o surgimento de uma nova categoria de
trabalho, o operador de abastecimento de combustível de aeronave, reconhecida
pelo Ministério do Trabalho em 2016 (BRASIL, 2016). O número de profissionais
empregados nessa categoria pode ser visualizado no Gráfico 2.
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1.034
958
755
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254
0

0

0

0

2012

2013
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Gráfico 2 – Número de trabalhadores da categoria operador de abastecimento de combustível de aeronave (2012-2019)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Quanto à evolução do número de agentes de viagem empregados no setor da
aviação civil, demonstrada no Gráfico 3, observa-se uma queda acentuada a partir
de 2011. É possível afirmar que a queda se deu em virtude dos avanços tecnológicos
e do aumento da abrangência do uso da internet, visto que cada vez mais o
consumidor tem acesso direto à compra de serviços de turismo, sem o intermédio
de um agente de viagem.
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Gráfico 3 – Número de trabalhadores da categoria agente de viagens empregados nas
atividades econômicas relacionadas ao setor de aviação civil (2008-2019)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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Observa-se um crescimento expressivo do número de operadores de atendimento
aeroviário. É possível notar a relação da evolução de trabalhadores dessa categoria
com o aumento na movimentação de passageiros processados no mesmo período,
conforme o Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Número de operadores de atendimento aeroviário empregados e passageiros processados (2010-2019)
Fonte: Brasil (2019b, 2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Entre as categorias administrativas, pode-se notar a queda acentuada de 89,7% no
número de gerentes da administração de aeroportos, entre 2010 e 2019 (Gráfico 5).
No mesmo período, mais da metade dos trabalhadores (51,8%) estava na faixa
etária dos 40 aos 64 anos, indicando que há um número expressivo de profissionais
próximos da idade de aposentadoria.
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Gráfico 5 – Número de gerentes da administração de aeroportos
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Formação e Capacitação de Recursos Humanos no Setor de Aviação Civil

31

voltar ao sumário

sumário executivo
Com relação ao número de pilotos de helicóptero, nota-se uma queda expressiva
em 2017 (Gráfico 6). Destaca-se que, de acordo com a ANAC (2020), entre 2012 e
2014 houve um crescimento das licenças de piloto comercial de helicóptero (PCH)
emitidas anualmente, de 495 para 615. A partir de então, o número de licenças
emitidas apresentou uma queda de 27% em média ao ano, até 2019, quando foram
emitidas 110 licenças.
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Gráfico 6 – Número de pilotos comerciais de helicóptero, exceto linhas aéreas (2010-2019)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

No que tange às categorias de construção, reparo e manutenção de aeronaves,
evidenciam-se os seguintes pontos: carência no número de especialistas na área
de recuperação de aeronaves, principalmente chapeadores (Gráfico 7); queda no
número de empregados de todas as categorias, exceto técnico mecânico (Quadro 4);
e redução no número de licenças para mecânicos de manutenção aeronáutica.
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Gráfico 7 – Número de chapeadores de aeronaves empregados (2010-2019)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Formação e Capacitação de Recursos Humanos no Setor de Aviação Civil

32

CBO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Técnico mecânico (aeronaves)

2.284

4.266

2.595

2.326

2.332

3.534

3.487

4.484

4.605

4.648

Mecânico de voo

337

325

376

332

314

281

260

240

176

178

Instalador de tubulações (aeronaves)

117

48

47

38

32

31

22

24

18

16

Chapeador de aeronaves

3.210

3.078

2.264

2.573

2.553

2.595

1.469

1.389

1.608

816

Mecânico montador de motores de
aeronaves

354

328

311

314

308

238

200

566

564

650

Montador de estruturas de aeronaves

3.393

1.600

2.165

1.992

1.862

1.818

1.873

1.716

1.667

1.411

Mecânico de manutenção de aeronaves,
em geral

8.795

9.071

10.824

11.626

12.036

10.771

9.600

8.039

7.401

7.706

Mecânico de manutenção de sistema
hidráulico de aeronaves (serviço de pista
e hangar)

395

365

361

378

402

398

359

309

290

310

Eletricista de instalações (aeronaves)

1.051

1.061

1.109

1.116

1.052

1.025

1.004

902

857

550

Total

19.936

20.142

20.052

20.695

20.891

20.691

18.274

17.669

17.186

16.285
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Quadro 4 – Número de trabalhadores empregados na área de construção, reparo e manutenção de aeronaves (2010 a 2019)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Os Infográficos 7, 8 e 9 demonstram o perfil da mão de obra dos trabalhadores das companhias aéreas, dos operadores aeroportuários e das empresas
administradas pela Infraero, respectivamente. Essa análise foi feita com base
nas respostas ao questionário on-line. Ressalta-se que, na amostra, são 43.850
trabalhadores de companhias aéreas, 5.809 de operadores e 4.892 da Infraero.
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PERFIL DO TRABALHADOR
COMPANHIAS AÉREAS
ESCOLARIDADE - 2019

SEXO
Feminino
39%

Doutorado

0%

Mestrado

0%
20%

Ensino superior completo

16%

Ensino superior incompleto

62%

Ensino médio completo
Ensino médio incompleto

1%

Ensino fundamental completo

1%

Ensino fundamental incompleto

0%

Masculino
61%

TEMPO DE SERVIÇO

FAIXA ETÁRIA

FORMA DE CONTRATAÇÃO

59%

31%
25%

Outros (especiﬁcar)

0%

Terceirização (sim ou não)

0%

Processo seletivo externo

0%

22%
17%

29%

12%

5%

1%

0%
0a1
ano

2a4
anos

5a8
anos

9 a 15
anos

16 a 25
anos

26 ou
mais

18 a 24
anos

100%

Processo seletivo interno
Concurso

0%

25 a 39 40 a 64 65 anos
anos
anos ou mais

Infográfico 7 – Perfil do trabalhador – companhias aéreas
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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PERFIL DO TRABALHADOR
OPERADORES AEROPORTUÁRIOS
NÍVEL DE ESCOLARIDADE

SEXO

Doutorado

Feminino
33%

Mestrado

0%
3%
33%

Ensino superior completo

7%

Ensino superior incompleto

54%

Ensino médio completo
Ensino médio incompleto

1%

Ensino fundamental completo

1%

Ensino fundamental incompleto

0%

Masculino
67%

TEMPO DE SERVIÇO
38%

FAIXA ETÁRIA

37%

FORMA DE CONTRATAÇÃO

56%
Outros (especiﬁcar)

36%

22%

0%
29%

Terceirização (sim ou não)

53%

Processo seletivo externo

17%

Processo seletivo interno

3%
0a1
ano

2a4
anos

5a8
anos

9 a 15
anos

8%
1%

0%

16 a 25
anos

26 ou
mais

1%
18 a 24
anos

Concurso

0%

25 a 39 40 a 64 65 anos
anos
anos ou mais

Infográfico 8 – Perfil do trabalhador – operadores aeroportuários
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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PERFIL DO TRABALHADOR
INFRAERO
ESCOLARIDADE - 2019

SEXO
Feminino
24%

61%

Ensino superior completo
Ensino superior incompleto

6%
30%

Ensino médio completo
Ensino médio incompleto

1%

Ensino Fundamental completo

1%

Ensino Fundamental incompleto

0%

Masculino
76%

TEMPO DE SERVIÇO

FAIXA ETÁRIA

FORMA DE CONTRATAÇÃO

74%

35%

Outros (especiﬁcar)

0%

Terceirização (sim ou não)

0%

Processo seletivo externo

0%

Processo seletivo interno

0%

29%
21%
13%

0%
0a1
ano

25%

2%
2a4
anos

2%
5a8
anos

9 a 15
anos

16 a 25
anos

26 ou
mais

Concurso

100%

25 a 39 40 a 64 65 anos
anos
anos ou mais

Infográfico 9 – Perfil do trabalhador – Infraero
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

No geral, as características estão de acordo com o perfil geral. Cabe destacar
que os colaboradores de empresas administradas pela Infraero apresentam
faixa etária mais avançada, com 74% dos trabalhadores no intervalo de 40
a 54 anos. O tempo de serviço desses profissionais também é superior e o
nível de escolaridade é maior. Esses achados podem ser explicados, em parte,
pelo fato de os profissionais da Infraero serem concursados e terem, portanto,
mais estabilidade do que funcionários contratados de companhias aéreas e
operadores aeroportuários.
Com relação ao perfil dos profissionais, os respondentes também apontaram
quais as lacunas de formação encontradas durante a contratação. Entre as
companhias aéreas, o problema mais recorrente é a falta de capacitação técnica,
ou seja, os trabalhadores que buscam o emprego não possuem os cursos
específicos e capacitações requisitados para os cargos, além da ausência de
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experiência e de habilidades pessoais. A falta de capacitação técnica também
foi o maior problema encontrado pelos operadores aeroportuários, além da
ausência de habilidades pessoais. Em menor medida, alguns operadores
apontaram a falta de experiência dos candidatos.
Ainda, buscou-se mapear as competências técnicas e pessoais necessárias para
cada categoria profissional do questionário on-line. A partir da análise das respostas
é possível averiguar que são exigidas dos profissionais com mais contato com
o público (comércio e serviços gerais, atendimento ao passageiros e tripulação
de voo e cabine) maiores habilidades pessoais. Competências vinculadas ao
relacionamento interpessoal e à comunicação são essenciais, sendo necessários,
portanto, mecanismos de desenvolvimentos dessas habilidades.
Além disso, as categorias que exigem mais competências pessoais são
ocupadas por mais profissionais do sexo feminino em comparação com
a média do setor. Com relação aos operadores aeroportuários, 43% dos
trabalhadores de atendimento ao passageiro e 47% de comércio e serviços
gerais são mulheres, enquanto que apenas 33% dos colaboradores totais do
setor são do sexo feminino. O mesmo ocorre nas companhias aéreas, em
que trabalhadoras representam 50% da tripulação de voo e cabine, 44% de
atendimento ao passageiro e 52% de comércio e serviços gerais. O total de
profissionais do sexo feminino nessas companhias é 39%.
O Infográfico 10 apresenta o diagnóstico do tempo de emprego, vínculo
trabalhista e remuneração média dos trabalhadores do setor.

PERFIL DO TRABALHADOR (2019)

TEMPO DE EMPREGO

TIPO DE VÍNCULO
23%

24%

80%

Até 1 salário mínimo

19%

2%

1,01 a 3 salários mínimos

14%
9%

Até 1
ano

REMUNERAÇÃO MÉDIA
(EM SALÁRIOS MÍNIMOS)

11%

De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 10 anos
anos ou mais
anos
anos
anos

14%

3,01 a 5 salários mínimos

18%
1% 0%
CLT U/PJ Indeterminado
Aprendiz
CLT U/PJ Determinado
Outros

22%

5,01 a 10 salários mínimos
10,01 a 15 salários mínimos

7%

Mais de 15 salários mínimos

8%

Não classiﬁcado

6%

Infográfico 10 – Perfil do trabalhador (2019)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

3.2. PROJEÇÃO DE DEMANDA
A realização de um estudo de projeção de demanda tem como objetivo
principal apresentar a expectativa de comportamento da demanda econômica
no médio e no longo prazos para o setor examinado. O resultado obtido pode
auxiliar a performance do planejamento a ser elaborado e executado no setor,
com vistas a aumentar a assertividade da alocação dos recursos necessários
para a ampliação da oferta, bem como da realização das intervenções que se
mostrarem imperativas em segmentos relacionados.
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Os procedimentos demandados para condução desse tipo de estudo envolvem o
levantamento e a investigação das variáveis que impactam a geração de demanda
no setor econômico objeto de análise. Em seguida, com base em metodologia
e testes estatísticos e na adoção de um modelo econométrico, procede-se à
realização da projeção de demanda para determinado período temporal.
No caso da área de recursos humanos da aviação civil, diversas variáveis
impactam a demanda desse segmento, como o volume de passageiros, nível
de emprego local, crescimento da demanda, aumentos salariais, entre outros.
Para a estimação e projeção da demanda por mão de obra, essas variáveis foram
estudadas conforme divisão regional e por CBO, como mostra a Figura 13.
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Nível de demanda
por mão de obra

Característica
do CBO

Característica
da região

Remuneração média
(RAIS)

PIB
regional

Volume
movimentado (ANAC)

ESTIMAÇÃO + PROJEÇÃO
Figura 13 – Variáveis utilizadas no modelo de projeção de demanda
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Como os dados de número de empregados e remuneração média são
provenientes da RAIS, cujas informações mais recentes são relativas a 2019, a
projeção foi realizada para os anos de 2020 a 2040. Já os dados de movimentação
do setor aéreo, como número de passageiros, número de decolagens e volume
da carga transportada, são oficiais da ANAC.
O impacto da pandemia da covid-19 foi incorporado como variável endógena
e estimado a partir da queda prevista do Produto Interno Bruto (PIB). Nesse
contexto, considerando as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI)
para os anos de 2020 a 2021 e do Banco Central do Brasil (BCB) para o período
de 2022 a 2023, espera-se que a recuperação do PIB aos valores registrados
antes da crise ocorra entre 2022 e 2023.
Para elaboração da projeção, também foi necessário estimar o crescimento
das variáveis de influência. Assim, as projeções de decolagens, carga paga e
movimentação de passageiros foram estimadas tendo como base o Plano
Aeroviário Nacional (PAN) 2018, com ajustes de curto prazo para inserir o impacto
da covid-19. Já a projeção do PIB, estimado para cada Unidade Federativa (UF)
do País, foi elaborada conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) e do Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de 2020. Por fim, o valor
estimado de remuneração média para cada ocupação foi calculado por meio de
uma projeção própria, elaborada através de um modelo autorregressivo AR(1),
com base em dados obtidos na RAIS.
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Ressalta-se que foram selecionados os CBOs exclusivos do setor de aviação civil;
os não exclusivos, porém com representatividade individual acima de 0,5%; e os
CBOs que, embora com menor representatividade, são relevantes para a análise
de formação e capacitação. Essas ocupações foram agrupadas em setores de
trabalho. Ainda, a análise foi feita a partir de cada região brasileira. Porém, as
regiões Sudeste e Centro-Oeste e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Distrito Federal foram individualizadas por possuírem maior representatividade
de mão de obra no setor.
Dessa forma, o Gráfico 8 apresenta a projeção de demanda de mão de obra para
as ocupações selecionadas, no período de 2020 a 2040, bem como os valores
observados no período de 2006 a 2019.
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Gráfico 8 – Projeção de demanda de mão de obra do setor de aviação civil (2020-2040)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

O Infográfico 11 resume as principais análises feitas com base nessa projeção.
Observa-se que entre 2020 e 2040 é esperada uma expansão mais acentuada na
demanda no Nordeste e no Distrito Federal. Já as menores taxas de crescimento
calculadas foram da Região Sudeste, além dos estados do Rio de Janeiro e de
São Paulo. Ressalta-se que a Região Sudeste, como um todo, é a que mais
emprega profissionais do setor no País. Ainda, a Região Norte apresenta a maior
queda no volume da mão de obra na projeção de 2020 em comparação com
o observado em 2019 (-37%). Nas demais regiões, a queda nesse período, em
consequência da crise da covid-19, varia de -27% a -31%.
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obra do período pré-pandemia
devem ser alcançados em 2023.
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DISTRIBUIÇÃO REGIONAL E PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS
TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO (2020-2040) E
CRESCIMENTO TOTAL (2019-2040) POR GRUPO REGIONAL
NORTE

Média: 2,0% a.a.
Total: 9,5%

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS
REGIONAIS NA CRIAÇÃO DE
EMPREGOS
2019
6%

NORDESTE

8%

8%

3%

Média: 2,4% a.a.
Total: 28%

10%
5%

2040

13%

CENTRO-OESTE
(EXCETO DF)

SUDESTE
(EXCETO SP E RJ)

Média: 2,1% a.a.
Total: 25,3%

6%

47%

7%

3%

9%
10%
4%

Média: 1,9% a.a.
Total: 18,6%

DF

Média: 2,4% a.a.
Total: 40%

13%

48%

RJ

Média: 1,8% a.a.
Total: 21,3%

SUL

Média: 2,1% a.a.
Total: 23,2%

SP

Média: 2,0% a.a.
Total: 29,8%

São Paulo

Centro-oeste, exceto DF

Sul

Nordeste

Sudeste, exceto SP e RJ

Norte

Rio de Janeiro

Distrito Federal

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO SETOR
27%

2,1%

Média de crescimento
total da demanda
2019 - 2040

COMPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS CATEGORIASDE
TRABALHO NO SETOR ENTRE O OBSERVADO (2019) E O
ESTIMADO (2040)

2019
5%

9%
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20%

7%

5%

9%

20%

12%
15%
Atividades administrativas e de gestão

PROJEÇÃO DE DEMANDA EM ANOS SELECIONADOS
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A MÉDIA DO SETOR ATÉ 2040*
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18%
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8%
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+37 MIL
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*Considerando as proﬁssões com mais de 2000 trabalhadores em 2019

Infográfico 11 – Projeção de demanda
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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A partir da análise dos dados, é possível notar uma discrepância entre as
taxas de crescimento de demanda para cada uma das ocupações. A taxa
média de crescimento anual (2020-2040) do setor foi de 2,1%. Nesse contexto,
a categoria de atendimento ao passageiro foi a com maior perspectiva
de crescimento, aproximadamente 3,8% ao ano.
Em contrapartida, as
ocupações das categorias de construção e manutenção de aeronaves,
controle aduaneiro de carga e navegação aérea não ultrapassaram 1,0%
em sua taxa de crescimento anual. O Gráfico 9 mostra as ocupações com
taxas de crescimento anual acima das do setor, enquanto o Gráfico 10
apresenta as ocupações com crescimento estimado abaixo da média.
Balanceiro
Emissor de passagens
Operador de atendimento aeroviário
Serviços gerais
Agente de proteção de aeroporto
Bombeiro de aeródromo
Proﬁssionais de segurança em geral (não AVSEC)
Agente de proteção de aviação civil
Engenheiro civil (aeroportos)
Outros cargos - construção e manutenção de aeroportos
Inspetor de aviação civil
Carregador (aeronaves)
Operador de empilhadeira
Afretador
Almoxarife
Armazenista
Fiscal de aviação civil (FAC)
Despachante operacional de voo
Operador de abastecimento de combustível de aeronave
Supervisor de carga e descarga
Conferente de carga e descarga
Total - Setor de aviação civil

voltar ao sumário

sumário executivo

4,8%
4,6%
4,1%
3,5%
3,2%
3,1%
3,1%
3,0%
3,0%
3,0%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,8%
2,7%
2,7%
2,6%
2,3%
2,3%
2,1%

Gráfico 9 – Taxa de crescimento anual da demanda das principais categorias de trabalho do
setor de aviação civil – acima da média do setor (2020-2040)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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2,1%
1,8%
1,7%
1,5%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
4,7%
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sumário executivo

0,0%

Gráfico 10 – Taxas de crescimento anual da demanda das principais categorias profissionais do
setor de aviação civil – abaixo da média do setor (2020-2040)
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Por fim, é possível notar uma estimativa de recuperação do setor perante a
crise decorrente da pandemia da covid-19, visto que se espera um crescimento
acelerado do nível de emprego nos primeiros anos projetados. Entre 2020 e
2030 a taxa de crescimento anual é de 3,9% ano. Já entre 2031 e 2040, observase maior estabilidade no setor, com projeção de crescimento médio anual de
1,1%. Ao final do período projetado, estima-se um aumento de 27% no número
de trabalhadores em relação a 2019. Além disso, pode-se apontar para uma
integração relativamente eficiente desse mercado de trabalho, considerandose que não há muita discrepância entre as taxas de crescimento dos diferentes
grupos regionais.

Formação e Capacitação de Recursos Humanos no Setor de Aviação Civil

42

voltar ao sumário

sumário executivo
3.3. IMPACTO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
O nível de emprego é influenciado por diversos fatores e, entre eles, incluemse as inovações tecnológicas, que geralmente têm um efeito poupador de
mão de obra. As novas técnicas tendem a ser intensivas no uso do capital
físico (máquinas e equipamentos) e capital humano (conhecimento), mas
empregam diretamente menos pessoas.
Nesse contexto, com base no estudo de Albuquerque et al. (2019), buscouse quantificar o impacto da automação no nível de emprego da aviação civil.
O autor estimou a probabilidade de substituição por inovações tecnológicas
em diversas ocupações, inclusive muitas ligadas ao setor aéreo. Desse modo,
a tendência de desemprego projetada por Albuquerque et al. (2019) foi
incorporada às categorias da projeção de demanda da presente análise.
Em termos estatísticos, procede-se a um ajuste no valor do emprego na data final da
projeção, e interpolam-se os valores intermediários (entre 2020 e 2040) respeitando
a curvatura (isto é, as variações percentuais) da equação original projetada.
O Gráfico 11 expressa o resultado agregado do emprego observado entre 2006-2019
e estimado para 2020-2040, de acordo com o efeito do avanço tecnológico.

Milhares de empregados
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20000

Impacto do avanço tecnológico

Gráfico 11 – Emprego observado entre 2006-2019 e estimado para 2020-2040 no cenário
tendencial e no cenário com efeito do avanço tecnológico
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Observa-se que a redução de empregos do setor da aviação civil, tendo em
vista a probabilidade máxima de automação das ocupações, pode chegar até
67%. Espera-se que o nível de emprego do setor permaneça entre o cenário
tendencial (ver tópico 3.2) e o cenário com a automação das ocupações.
Além disso, na análise do impacto para cada categoria especifica, é possível notar
uma tendência maior de automação nas ocupações que exercem atividades
operacionais e que exigem, em geral, menos qualificação e investimento
em capital humano. Em contrapartida, ocupações que necessitam de maior
conhecimento técnico e capacidade de gestão são menos impactadas.
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O Quadro 5 expõe o impacto em cada categoria de trabalho ao final do período
projetado (2040).
Categorias de trabalho

Possibilidade de redução

Radiotelegrafista

0%

Agente de proteção de aviação civil

-8%

Gerente de empresa aérea em aeroportos

-15%

Administrador

-29%

Supervisor administrativo

-36%

Fiscal de aviação civil (FAC)

-51%

Auxiliar de escritório, em geral

-52%

Supervisor de empresa aérea em aeroportos

-54%

Técnico mecânico (aeronaves)

-54%

Piloto

-56%

Outros cargos - atividades administrativas e de gestão

-56%

Técnico em radiologia e imagenologia

-58%

Despachante operacional de voo

-59%

Técnico de meteorologia

-59%

Afretador

-68%

Meteorologista

-69%

Almoxarife

-71%

Mecânico montador de motores de aeronaves

-73%

Despachante documentalista

-74%

Instrutor de voo

-75%

Setor de aviação civil

-75%

Chapeador de aeronaves

-76%

Agente de proteção de aeroporto

-76%

Emissor de passagens

-77%

Supervisor de carga e descarga

-77%

Ajudante de despachante aduaneiro

-77%

Bombeiro de aeródromo

-77%

Controlador de tráfego aéreo

-77%

Carregador (armazém)

-77%

Assistente administrativo

-77%

Comissário de voo

-79%

Outros cargos - serviços gerais

-79%

Engenheiro civil (aeroportos)

-79%

Inspetor de aviação civil

-80%

Outros cargos - construção e manutenção de aeroportos

-83%

Mecânico de voo

-85%

Outros cargos - construção e manutenção de aeronaves

-86%

Conferente de carga e descarga

-86%

Operador de abastecimento de combustível de aeronave

-88%

Operador de empilhadeira

-89%

Engenheiro aeronáutico

-91%

Desenhista técnico aeronáutico

-92%

Montador de sistemas de combustível de aeronaves

-93%
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Categorias de trabalho

Possibilidade de redução

Supervisor da administração de aeroportos

-94%

Eletricista de instalações (aeronaves)

-95%

Inspetor de qualidade

-96%

Outros cargos - profissionais em geral (não AVSEC)

-98%

Operador de atendimento aeroviário

-98%

Gerente da administração de aeroportos

-99%

Armazenista

-99%

Carregador (aeronaves)

-100%

Mecânico de manutenção de sistema hidráulico de aeronaves
(serviços de pista e hangar)

-100%

Mecânico de manutenção de aeronaves, em geral

-100%

Despachante aduaneiro

-100%

Balanceiro

-100%

Montador de estruturas de aeronaves

-100%

Instalador de tubulações (aeronaves)

-100%
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Quadro 5 – Relação entre a demanda projetada no cenário com efeito do avanço tecnológico e
no cenário tendencial em 2040
Fonte: Brasil (2020a) e LAMFO (2018). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Além disso, também se buscou, por meio do questionário on-line, entender
quais as percepções dos operadores aeroportuários, das companhias aéreas
e das instituições de ensino sobre o impacto das inovações tecnológicas na
capacitação e demanda por profissionais do setor. Foram obtidas 21 respostas
de operadores aeroportuários e companhias aéreas e todos afirmaram que
realizam algum tipo de ação no sentido de se adaptarem às novas tecnologias.
Entre as respostas, também foi ressaltado o impacto das inovações na extinção
de postos de trabalho, sobretudo em atividades repetitivas e operacionais,
como as áreas de check-in, despacho e emissão de passagens. Nesse contexto,
o Quadro 6 expõe os principais pontos positivos e desafios da inovação
tecnológica identificados a partir das respostas ao questionário. O Quadro 7
contém os desafios específicos das instituições de ensino.
PONTOS POSITIVOS
Otimização de processos e aumento da produtividade, podendo
levar à redução de custos das empresas;
Criação de novos postos de trabalho e funções com maior
especialização e conhecimento tecnológico;
Aumento da segurança aérea e eﬁciência na navegação.

DESAFIOS
Necessidade de capacitação e adaptação rápidas e constantes;
Adequação aos novos arranjos de trabalhos;
Baixa capacidade dos proﬁcionais na incorporação de
conhecimento tecnológico;
As inovações tecnológicas demandam uma mudança na
maneira de gerenciar as atividades impactadas por elas;
Embora a tecnologia aumente a segurança aérea, por outro
lado, corre-se o risco da supressão de determinadas manobras
ou procedimentos tradicionais, o que poderá aumentar o
perigo quando da falha de equipamentos tecnológicos.

Quadro 6 – Pontos positivos e negativos da inovação tecnológica
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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DESAFIOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Necessidade de adequação e atualização constantes dos planos de ensino, de forma que
os proﬁssionais sejam qualiﬁcados de acordo com as inovações tecnológicas;
Necessidade da mão de obra brasileira acompanhar a nova indústria, que tem como
pilares, dentre outros, a utilização de tecnologias como Big Data, IA e machine learning;
As instituições reguladas devem responder às mudanças na legislação, que são lentas
em comparação com a velocidade das inovações;
Necessidade de planejamento na implementação de novas tecnologias, devido ao alto
custo para as instituições;
Necessidade de investimentos e o aumento dos custos podem inviabilizar a operação
de instituições de ensino de pequeno porte e alguns aeroclubes, prejudicando a oferta
de capacitação. No caso de regiões onde a oferta já é restrita, essa questão é
especialmente agravante;
Disponibilidade de proﬁssional de ensino devidamente qualiﬁcado. Assim, as inovações
exigem especialização e treinamento do efetivo;
Mudanças na forma de ensino: adequação às tecnologias utilizadas como apoio ao ensino
presencial e a modalidade de ensino a distância (EAD).
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Quadro 7 – Desafios das inovações tecnológicas para as instituições de ensino
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Portanto, ressalta-se novamente a relevância das inovações tecnológicas
como forma de aumentar a produtividade e a eficiência do setor. No entanto,
concomitantemente, ocorrerá a extinção e a adaptação dos postos de trabalho,
exigindo planejamento e alterações na qualificação dos profissionais. Além
disso, as dificuldades de atualização da legislação brasileira, conforme as novas
tendências tecnológicas, bem como o alto custo dos equipamentos para as
instituições de ensino, podem ser um problema nesse processo. Destaca-se,
ainda, aumento da modalidade EaD, que possibilita uma redução de custos
e a oferta de formação em regiões mais remotas. Porém, o desenvolvimento
de habilidades relacionadas à convivência e comunicação é relativamente
inviabilizado nessa modalidade de ensino, bem como os cursos que precisam
de experiência prática, como piloto.
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ANÁLISE ENTRE OFERTA E DEMANDA

4

voltar ao sumário

sumário executivo

A partir do cruzamento dos dados entre oferta e demanda e do estudo da
literatura especializada, buscou-se o levantamento de informação que podem
auxiliar na tomada de decisão dos órgãos governamentais e empresas
envolvidas no setor. Nesse contexto, no item 4.1 apresentam-se as lacunas
entre oferta e demanda, ou seja, condições que podem contribuir para a
demanda por profissionais na aviação civil exceder a oferta de capacitação.
Já no item 4.2, os principais problemas estão identificados e classificados,
conforme sua gravidade, urgência e tendência, de modo a avaliar quais devem
ser priorizados. Por fim, no item 4.3 relacionam-se as tendências do setor, por
meio da identificação dos pontos positivos, pontos negativos, oportunidades
e fraquezas.

4.1. LACUNAS ENTRE OFERTA E DEMANDA
Para Nichol (2018), três fatores podem contribuir para as lacunas entre
oferta de capacitação e demanda de profissionais da aviação. O primeiro é
a competição com outras indústrias por trabalhadores qualificados. Nesse
contexto, ao escolher uma carreira, os indivíduos costumam considerar os
benefícios da profissão e o investimento necessário, além de fatores subjetivos,
como vocação e gostos pessoais.
Entre as profissões que não são exclusivas do setor, através dos dados da RAIS
(BRASIL, 2020a), observou-se que, no geral, o setor da aviação civil apresenta
remuneração superior à média das demais atividades econômicas. No que
tange às categorias exclusivas do setor, como piloto, comissário de voo e
mecânico de manutenção aeronáutica, nota-se que as profissões exigem um
alto nível de capacitação, com a necessidade de um investimento financeiro
considerável, além do tempo dispendido em formação. Como os salários
dessas profissões são relativamente altos, o retorno do investimento pode se
dar em pouco tempo, porém nem sempre é possível ingressar no mercado
de trabalho já com boa remuneração. Ademais, as profissões de piloto e de
comissário de voo também exigem preparo físico e psicológico, tendo em vista
a pressão e as longas jornadas de trabalho que esses profissionais enfrentam.
Outro fator apontado por Nichol (2018) é o número de aposentadorias na
geração atual de especialistas em aviação. Nesse contexto, foi avaliada a
porcentagem de profissionais, por categoria, com idade superior a 50 anos,
conforme o Quadro 8. Destaca-se que a idade mínima de aposentadoria, de
acordo com as regras atuais do Governo Federal, é de 62 anos para mulheres e
65 anos para homens (BRASIL, 2019a).
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Masculino
Categorias profissionais

Feminino

Total de trabalhadores

Nº de
trabalhadores

%

Nº de
trabalhadores

%

Nº de
trabalhadores

%

Operador de atendimento aeroviário

7.538

14%

6.318

27%

13.856

18%

Comissário de voo

4.763

9%

9.391

40%

14.154

18%

Carregador (aeronaves)

9.291

17%

164

1%

9.455

12%

Piloto (CBO: piloto de aeronaves)

8.854

16%

286

1%

9.140

12%

Mecânico de manutenção de aeronaves, em geral

5.991

11%

185

1%

6.176

8%

Agente de proteção de aviação civil

2.520

5%

3.621

15%

6.141

8%

Técnico mecânico (aeronaves)

4.272

8%

179

1%

4.451

6%

Engenheiro aeronáutico

2.008

4%

305

1%

2.313

3%

Agente de proteção de aeroporto

1.145

2%

1.444

6%

2.589

3%

Controlador de tráfego aéreo

1.402

3%

509

2%

1.911

2%

Gerente da administração de aeroportos

160

0%

28

0%

188

0%

Despachante operacional de voo

1.201

2%

316

1%

1.517

2%

Montador de estruturas de aeronaves

1.210

2%

98

0%

1.308

2%

Chapeador de aeronaves

763

1%

40

0%

803

1%

Bombeiro de aeródromo

280

1%

2

0%

282

0%

Piloto (CBO: piloto agrícola)

15

0%

0

0%

15

0%

Supervisor de empresa aérea em aeroportos

552

1%

464

2%

1.016

1%

Operador de abastecimento de combustível de aeronave

44

0%

0

0%

44

0%

Eletricista de instalações (aeronaves)

366

1%

53

0%

419

1%

Piloto (CBO: piloto comercial (exceto linhas aéreas)

201

0%

1

0%

202

0%

Supervisor da administração de aeroportos

453

1%

144

1%

597

1%

Inspetor de aviação civil

81

0%

17

0%

98

0%

Mecânico montador de motores de aeronaves

466

1%

56

0%

522

1%

Piloto (CBO: piloto comercial de helicóptero (exceto linhas aéreas)

360

1%

12

0%

372

0%

Instrutor de voo

20

0%

0

0%

20

0%

Fiscal de aviação civil (FAC)

287

1%

10

0%

297

0%

Mecânico de manutenção de sistema hidráulico de aeronaves
(serviços de pista e hangar)

89

0%

4

0%

93

0%

Gerente de empresa aérea em aeroportos

100

0%

69

0%

169

0%

Mecânico de voo

79

0%

2

0%

81

0%

Engenheiro civil (aeroportos)

30

0%

5

0%

35

0%

Piloto (CBO: piloto de ensaios em voo)

37

0%

0

0%

37

0%

Montador de sistemas de combustível de aeronaves

1

0%

0

0%

1

0%

Desenhista técnico aeronáutico

6

0%

0

0%

6

0%

Instalador de tubulações (aeronaves)

5

0%

0

0%

5

0%

Setor de aviação civil

54.590

100%

23.723

100%

78.313

100%
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Quadro 8 – Percentual de profissionais das categorias exclusivas do setor de aviação civil com
faixa etária igual ou maior do que 50 anos – por sexo
Fonte: Brasil (2020a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

Por fim, Nichol (2018) menciona a capacidade insuficiente de capacitação
em quantidade equivalente à demanda do setor. Assim sendo, foi realizado
um cruzamento de dados entre a demanda de mão de obra, expressa pela
quantidade de profissionais em 2019, e a oferta de cursos profissionalizantes
correspondente ao número de instituições de ensino e de cursos.
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Os dados demonstraram que, na maioria dos casos, o número de cursos e
instituições de ensino coincidem com a porcentagem de profissionais nos
grupos regionais. Uma exceção é relativa à categoria de comissário de voo,
em que, 62% dos trabalhadores encontram-se no estado de São Paulo, que
oferta apenas 32% dos cursos. Já na categoria de controlador de tráfego aéreo,
a formação ocorre somente no estado de São Paulo, em duas instituições,
no ICEA e na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR). Ainda, as
especializações em meteorologia aeronáutica são ofertadas apenas no
estado de São Paulo pelo ICEA e pela Rede de Meteorologia do Comando da
Aeronáutica (REDEMET).

voltar ao sumário

sumário executivo

As instituições de ensino também citaram, no questionário on-line, que o
principal gargalo que impacta a oferta de formação e capacitação do setor
aéreo é financeiro, em virtude dos altos custos dos equipamentos necessários
(aeronaves, simuladores, licenças de softwares e quadro de instrutores).
A maioria dos equipamentos precisa ser importada, pois não há produção
nacional e faltam programas de fomento e apoio às entidades de formação
elementar e avançada.

4.2. PRIORIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
Os principais problemas identificados foram elencados e analisados a partir
da Matriz GUT, que classifica os empecilhos a partir da sua pontuação em
Gravidade, Urgência e Tendência. Ressalta-se que quanto mais alta a pontuação,
maior a seriedade do problema. Nessa análise, foi utilizada uma escala de um
a três. Os resultados encontrados são expostos no Quadro 9. Além disso, o
Quadro 10 demonstra uma segunda versão da Matriz GUT, considerando o
impacto das inovações tecnológicas.
Problema

G

U

T

GxUxT

Concentração da oferta de capacitação para bombeiro de aeródromo
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

3

3

3

27

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro de aeródromo no
Sudeste (exceto RJ e SP)

3

3

2

18

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro de aeródromo no
Distrito Federal

3

3

2

18

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro de aeródromo no
Nordeste

3

3

2

18

Desbalanceamento regional entre oferta de capacitação e demanda de
mão de obra de profissionais AVSEC

3

3

2

18

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro em regiões (CentroOeste – exceto DF – e regiões Norte e Sul) com menores participações na
demanda

2

3

2

12

Desbalanceamento entre oferta de capacitação e demanda de mão de
obra de mecânico de manutenção no estado do Rio de Janeiro

3

2

2

12

Falta de conhecimento prévio dos alunos sobre o setor aéreo

2

3

2

12

Formação de meteorologistas e técnicos em meteorologia concentrada
no estado de São Paulo

2

3

2

12

Carência de equipamentos nacionais (aeronaves, peças e insumos)

2

2

2

8

Crescimento da demanda de pilotos superior à oferta de capacitação
nos últimos anos no Distrito Federal

2

2

2

8

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo na Região Nordeste

2

2

2

8
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Problema

G

U

T

GxUxT

Baixa disponibilidade de financiamento para cursos de formação
especializada do setor de aviação civil

2

2

2

8

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo no Rio de Janeiro

2

2

2

8

Possível desbalanceamento de demanda de mão de obra e oferta de
capacitação para pilotos no estado de São Paulo

1

2

2

4

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo no Sudeste (exceto RJ e SP)

1

2

2

4

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo no Centro-Oeste (exceto DF)

1

2

2

4

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo na Região Norte

1

2

2

4

Falta de divulgação positiva de carreiras e oportunidades de trabalho no
setor de aviação no Brasil

2

2

1

4

Desbalanceamento regional da demanda de mão de obra de comissário
de voo

2

1

2

4

Problema

G

U

T

GxUxT

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro de aeródromo no
Sudeste (exceto RJ e SP)

3

3

2

18

Desbalanceamento regional entre oferta de capacitação e demanda de
mão de obra de profissionais AVSEC

3

3

2

18

Falta de conhecimento prévio dos alunos sobre o setor aéreo

2

3

2

12

Concentração da oferta de capacitação para bombeiro de aeródromo
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

3

3

1

9

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro de aeródromo no
Distrito Federal

3

3

1

9

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro de aeródromo no
Nordeste

3

3

1

9

Carência de equipamentos nacionais (aeronaves, peças e insumos)

2

2

2

8

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo na Região Nordeste

2

2

2

8

Baixa disponibilidade de financiamento para cursos de formação
especializada do setor de aviação civil

2

2

2

8

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo no Rio de Janeiro

2

2

2

8

Ausência de cursos de capacitação para bombeiro em regiões (CentroOeste – exceto DF – e regiões Norte e Sul) com menores participações na
demanda

2

3

1

6

Desbalanceamento entre oferta de capacitação e demanda de mão de
obra de mecânico de manutenção no estado do Rio de Janeiro

3

2

1

6

Formação de meteorologistas e técnicos em meteorologia concentrada
no estado de São Paulo

2

3

1

6

Crescimento da demanda de pilotos superior à oferta de capacitação
nos últimos anos no Distrito Federal

2

2

1

4

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo no Sudeste (exceto RJ e SP)

1

2

2

4

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo no Centro-Oeste (exceto DF)

1

2

2

4

Ausência de cursos de capacitação para despachante operacional de
voo na Região Norte

1

2

2

4

voltar ao sumário

sumário executivo

Quadro 9 – Pontuações da Matriz GUT
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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Problema

G

U

T

GxUxT

Falta de divulgação positiva de carreiras e oportunidades de trabalho no
setor de aviação no Brasil

2

2

1

4

Possível desbalanceamento de demanda de mão de obra e oferta de
capacitação para pilotos no estado de São Paulo

1

2

1

2

Desbalanceamento regional da demanda de mão de obra de comissário
de voo

2

1

1

2

voltar ao sumário

sumário executivo

Quadro 10 – Pontuações da Matriz GUT: cenário com impactos tecnológicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)

4.3. IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS
A partir do estudo de demanda e oferta de capacitação e considerando as
análises de benchmarking e perfil de mão de obra, foram identificadas as
tendências do setor, na forma de oportunidades, ameaças, pontos fortes e
pontos fracos relacionados à formação e capacitação de profissionais do setor
de aviação civil. A Figura 14 expõe os principais resultados encontrados.
PONTOS FORTES
Alta remuneração no setor de aviação civil
em comparação com outras indústrias.
Disponibilidade de vagas nos cursos
proﬁssionalizantes.

OPORTUNIDADES
Ampliação da oferta de cursos voltados ao
desenvolvimento de lideranças e aos fatores
humanos
Ampliação da oferta de cursos a distância

PONTOS FRACOS
Falta de conhecimento prévio dos
alunos sobre o setor aéreo.
Baixa disponibilidade de bolsa de
estudos e ﬁnanciamento
Capacitação de controladores de
tráfego aéreo concentrada em duas
instituições.
Capacitação de proﬁssionais atuantes
no SESCINC concentrada em três
instituições.
Formação de meteorologistas e
técnicos em meteorologia
concentrada no estado de São Paulo

AMEAÇAS
Maior crescimento da demanda nas
regiões onde há menor concentração
de instituições de ensino.
Alterações na demanda de mão de
obra devido ao avanço tecnológico
Extinção de cursos de formação de
mecânico de voo
Carência de equipamentos nacionais
(aeronaves, peças e insumos).

Figura 14 – Análise SWOT
Elaboração: LabTrans/UFSC (2021)
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considerações finais

5

voltar ao sumário

sumário executivo

Este trabalho apresentou os principais resultados do estudo conduzido com
o objetivo de prover o diagnóstico da oferta de cursos profissionais e de capacitação e da demanda de mão de obra no setor da aviação civil brasileira.
Os atores interessados e a SAC/MInfra dispõem agora de extenso material informacional e analítico para embasar a tomada de decisões relacionadas ao
planejamento da área de recursos humanos da aviação civil.
No que diz respeito à regulação do setor, é possível aferir que o Brasil está
em conformidade com a legislação internacional sobre recursos humanos. No
entanto, notam-se lacunas na esfera nacional no que se refere à regulamentação de algumas categorias profissionais, ainda que essas sejam questões
particulares e não gerais sobre o estado atual do sistema regulatório brasileiro,
considerado satisfatório.
Observou-se que há ociosidade quanto às vagas ofertadas nos cursos levantados demonstrando que o setor ainda apresenta relativa folga para receber novos
alunos e formar novos profissionais capacitados no segmento. Em contrapartida,
evidenciou-se que algumas categorias de trabalho do setor apresentam restrições à entrada de capital humano, especialmente no que se refere ao contexto
financeiro, uma vez que são cursos com preços relativamente altos e as políticas
de assistência e crédito ainda estão pouco disponíveis.
No âmbito da demanda de mão de obra, as perspectivas são geralmente positivas para o período pós-pandemia da covid-19. Não obstante, o setor deve
ficar atento às novas necessidades sanitárias a serem impostas, uma vez que
a pandemia deve instaurar uma nova realidade que deve impactar os procedimentos rotineiros da aviação civil.
A digitalização e a automação como resultados dos avanços em matéria tecnológica também devem impactar a empregabilidade do setor, extinguindo
algumas profissões e exigindo maior capacitação em outros setores de trabalho, além da criação de novas profissões diretamente ligadas ao gerenciamento dessas tecnologias. Ainda nesse sentido, a pandemia da covid-19 deve
servir como catalisadora desse processo de incorporação da tecnologia nos
processos da aviação civil, dada a importância das soluções tecnológicas para
a segurança sanitária.
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