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RESUMO

Este trabalho aborda a utilização do treinamento LOFT no programa CRM para elevação
dos níveis de segurança de voo da Aviação do Exército. Tal abordagem se justifica sob a ótica da
segurança de voo, pois os resultados poderão auxiliar no aperfeiçoamento do escopo do programa
de  CRM,  orientando  o  Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  no
provimento  de um produto  que  satisfaça  a  demanda operacional  do Comando de  Operações
Terrestre por meio do emprego dos recursos disponíveis, e pela otimização dos meios para a
realização da tarefa alocada. O objetivo deste trabalho visa estabelecer argumentos nos quais
pode-se evidenciar o aumento dos níveis de Segurança de Voo da Aviação do Exército através da
utilização do treinamento LOFT no programa CRM, trabalhando assim os Fatores Contribuintes
ligados ao desempenho dos tripulantes e presentes nas ocorrências aeronáuticas da Aviação do
Exército, considerando a realidade do Exército Brasileiro, no que se refere ao nível de instrução e
de especialização do pessoal. Este intento será conseguido através de pesquisa bibliográfica na
literatura nacional e internacional existente sobre o assunto, estando baseado em manuais, artigos
e dissertações e na experiência profissional do autor. A pesquisa demonstra que os resultados do
treinamento  LOFT ultrapassam uma simples  padronização  de  procedimentos  e  melhoria  nos
processos  decisórios,  melhoram consideravelmente  o  comportamento  humano e  desenvolvem
atributos  comportamentais  em  todos  os  elos  da  tripulação  como  também  nos  aplicadores,
incidindo positivamente nos níveis de segurança de voo.
Palavras-chave: Prevenção  de  acidentes  aeronáuticos.  Segurança  de  voo.  Gerenciamento.
Aviação do Exército. 

 
1 INTRODUÇÃO

Do início da aviação até seu emprego atual, inúmeros foram os avanços tecnológicos e

aperfeiçoamentos nos equipamentos e no modo de operação das aeronaves. No entanto, como

destaca Moreira (2001), todos esses avanços, que proporcionaram maior segurança na atividade

1LOFT – Line Oriented Flight Training.
2 CRM – Corpore Resource Management.
3Militar, oficial no posto de Major, formado pela Academia das Agulhas Negras em novembro de 1997, bacharel em
Ciências Militares. Piloto militar e Oficial de Segurança de Voo e facilitador de CRM, credenciado pelo Centro de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA. E-mail: lsmpiloto@gmail.com
4Doutor em Educação pela UNIMEP. Professor do Centro Universitário  do Sul de Minas -  UNIS/MG. E-mail:
gsilva@unis.edu.br.
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aérea, não foram capazes de, sozinhos, eliminar ou reduzir o acidente aeronáutico, tendo o fator

Humano como seu principal contribuinte.

Diante desta constatação, obtida após o estudo de vários acidentes aeronáuticos, foi se

criando estratégias de se lidar, minimizar ou evitar o erro humano em operações aéreas. Uma

dessas  estratégias  foi  a  criação  de  treinamentos  específicos,  como  o  Treinamento  de

Gerenciamento  de  Recursos  Humanos  da  Tripulação,  cuja  nomenclatura  mais  conhecida  é

Treinamento de CRM, por sua origem no termo em inglês “Crew Resource Management”.

Este trabalho visa estabelecer argumentos nos quais pode-se evidenciar o aumento dos

níveis de Segurança de Voo da Aviação do Exército através da utilização do treinamento LOFT

no programa CRM,  trabalhando  assim  os  Fatores  Contribuintes  ligados  ao  desempenho  dos

tripulantes e presentes nas ocorrências aeronáuticas da Aviação do Exército (AvEx), considerando

a realidade do Exército Brasileiro (EB), no que se refere ao nível de instrução e de especialização

do pessoal.

A necessidade de se abordar este assunto se justifica pelo fato de que se pode perceber

que,  entre  a  ação  do piloto  e  a  mudança  do  estado  da  aeronave,  tem-se  uma complexidade

crescente de mecanismos e sistemas, entretanto a automação não eliminou o erro humano, mas

mudou sua natureza (REASON, 1990).

É importante ressaltar também a importância deste trabalho sob a ótica da segurança de

voo, pois os resultados poderão auxiliar no aperfeiçoamento do escopo do programa de CRM,

orientando  o  Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  (SIPAER)  no

provimento  de um produto  que  satisfaça  a  demanda operacional  do Comando de  Operações

Terrestre (COTER) por meio do emprego dos recursos disponíveis, e pela otimização dos meios

para a realização da tarefa alocada.

O  trabalho  foi  desenvolvido  e  fundamentado  em  pesquisa  bibliográfica  na  literatura

nacional  e  internacional  existente  sobre  o  assunto,  estando  baseado  em  manuais,  artigos  e

dissertações e na experiência profissional do autor. Houve a análise reflexiva das legislações e

normas que norteiam a empregabilidade do programa de treinamento de CRM, e buscou-se um

enfoque para aplicação no Exército Brasileiro.

A despeito da tentativa de verificação de indicadores em um processo de mensuração

objetiva  da  eficácia  do  treinamento  LOFT  implementado,  a  instrumentação  qualitativa  da

pesquisa se dará pela coleta de dados na pesquisa bibliográfica acerca dos conteúdos do programa
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CRM, correlatos com os Fatores Contribuintes dos acidentes, incidentes e ocorrências de solo.

Tendo em vista que os conhecimentos relativos ao objeto da pesquisa, traduzem uma aplicação

prática  na  área  da  Segurança  de  Voo,  atuando  nas  atividades  interpessoais  no  meio  aéreo  a

pesquisa torna-se,  quanto a  natureza,  de característica  aplicada envolvendo assim verdades  e

interesses organizacionais  para a Aviação do Exército.

2 OS FATORES HUMANOS NAS OCORRÊNCIAS AERONÁUTICAS

A Federal Aviation Association – FAA (1993) define fatores humanos como um esforço

multidisciplinar para gerar e compilar informações sobre as capacidades e limitações humanas,

aplicando  essa  informação  aos  equipamentos,  sistemas,  procedimentos,  tarefas,  ambiente,

treinamento,  equipe  e  gerentes,  tudo  com  objetivo  de  alcançar  um  desempenho  seguro,

confortável e efetivo.

Os fatores humanos envolvem, portanto, os diversos elementos do sistema da aviação,

como  por  exemplo:  o  comportamento  humano;  a  tomada  de  decisão  e  outros  processos

cognitivos; projeto dos controles e telas; a cabine de voo e o seu layout; a comunicação e os

aspectos  de  software  dos  computadores;  mapas,  cartas  e  documentação;  bem  como,  o

refinamento  da  seleção  de  pessoal  e  treinamento.  Cada  um  desses  aspectos  exigem  um

desempenho humano efetivo e hábil e pode influenciar no comportamento quando da execução

do trabalho, podendo afetar a saúde e a segurança.

Sob a ótica da segurança de voo, os fatores humanos na segurança de voo referem-se ao

ser  humano enquanto  um complexo biológico,  compreendendo três  grandes  áreas:  o  aspecto

fisiológico,  relacionado  a  influência  de  variáveis  médicas  e  fisiológicas  no  desempenho,  o

aspecto   psicológico,  relacionado  com  a  influência  de  variáveis  psicológicas  –  individuais,

psicossociais  ou  organizacionais  –  no  desempenho  e  o  aspecto  operacional,  relacionado  ao

desempenho humano nas atividades diretamente ligadas ao voo (BRASIL, 2012).

Segundo Lopes (2007, p. 45-46):

O  fator  humano,  na  década  de  90,  foi  responsável  por  25,77%  das  ocorrências  de
acidentes  aeronáuticos  no Brasil,  segundo a Divisão de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos – DIPAA da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Nas
investigações,  o  fator  humano  era  detectado  como  um  dos  fatores  contribuintes,
erroneamente  considerado  e  aceito  como  acidente  de  percurso,  sendo  admitido
rapidamente que os pilotos, por serem humanos, são passíveis de falhas e suscetíveis a
cometer erros.
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De acordo com Helmreich (apud Martins et al, 2005, p.203):

Do ponto de vista dos fatores humanos, não existe a possibilidade de uma operação livre
de erros humanos. Por ser a falibilidade humana um fato inegável, diversas teorias foram
desenvolvidas  para explicar  as razões dos diferentes  tipos de erro,  pois  alguns deles
podem ser causados por simples incompatibilidade física, enquanto outros podem ser
causados por complexos fatores psicológicos ou por certos tipos de estressores como
fadiga e limites de tempos rígidos.

Segundo a  Organização da Aviação Civil  Internacional  (OACI),  o  erro  humano é,  de

longe, a causa mais difundida de acidentes e incidentes aéreos envolvendo aviões comerciais,

onde em 65% dos casos foram atribuídos a erros dos pilotos. Também indica que durante as

aproximações para pouso e o pouso propriamente dito, o que representa 4% do tempo total de

voo, em 49% de todos os acidentes, o erro dos pilotos é citado como causa em 80% (CAA, 2002).

A atuação multidisciplinar dos fatores humanos na aviação brasileira tem auxiliado no

entendimento  acerca  da  interação  do  homem  junto  ao  meio  e  à  máquina,  consolidando

ferramentas,  técnicas,  instrumentos  e  medidas  que  contribuem  para  maximizar  a  segurança

(BRASIL,  2012).  Com  esta  atuação  busca-se  elevar  a  eficiência,  a  assertividade,  a

operacionalidade e os níveis de segurança de voo nas atividades aéreas.

2.1 PRINCIPAIS MODELOS DE FATORES HUMANOS

Existem dois principais modelos de compreensão dos fatores humanos que são adotados,

internacionalmente, para explicar o desempenho humano em sistemas complexos como o Sistema

Aviação: Modelo SHELL e Modelo Reason.

2.1.1 Modelo SHELL

O modelo SHELL foi desenvolvido pelo professor E. Edwards em 1972, sendo útil para

auxiliar na compreensão dos fatores humanos. Utiliza-se de um diagrama, o qual foi adaptado por

Hawkins em 1975, que utiliza blocos para representar  os diferentes  componentes  dos fatores

humanos. O modelo pode ser construído um bloco de cada vez, como uma impressão pictórica

sendo necessário a combinar os componentes (CAA, 2002).
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Nessa  interação,  os  blocos  devem  estar  ajustados/encaixados  perfeitamente.  Quando

ocorrem desgastes nesses ajustes (inadaptações) é que se criam as oportunidades de ocorrência de

erros, as condições de risco.

Figura 1 – Modelo Shell modificado por Hawkins.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do original da CAA (2002, p.3).

2.1.1.1 Interface Liveware x Liveware (Elemento Humano x Elemento Humano)

Esta  interface,  LL,  refere-se aos  relacionamentos  interpessoais  que  se estabelecem no

ambiente de trabalho. Considerando-se que tanto os tripulantes, como controladores de tráfego,

mecânicos de manutenção e outros com funções operacionais sempre trabalham em grupo, é

importante reconhecer que a comunicação e habilidades interpessoais, tanto quanto a dinâmica do

grupo  desempenham  um  papel  importante  na  performance  humana  (ICAO,  2013).  É  nessa

interface onde o treinamento de CRM mais trouxe contribuições.

2.1.1.2 Interface Liveware x Hardware (Elemento Humano x Equipamento)

A interface LH refere-se à interface entre o homem e a máquina. Ou seja, é a adequação

entre as características físicas da máquina (aeronave,  cabine de voo ou equipamento) com as

características humanas durante o desempenho ou tarefa a ser executada (ICAO, 2013).
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2.1.1.3 Interface Liveware x Software (Elemento Humano x Programas de Suporte Lógico)

Esta interface (LS) reflete a relação entre o indivíduo e os sistemas de apoio disponíveis

no ambiente de trabalho (ICAO, 2013).  Incluem-se nesta  interface regulamentos,  manuais da

aeronave e de manobras, procedimentos de checklists, publicações, procedimentos operacionais

padrões, normas (qualificação, certificação e habilitação),  projeto de software de computador,

simbologias, instruções e outros.

2.1.1.4 Interface Liveware x Environment (Elemento Humano x Ambiente)

Esta interface envolve o relacionamento entre o indivíduo e os ambientes onde os demais

componentes do bloco estão inseridos; tanto internos (cabine de voo), onde as coisas acontecem

com dinamismo e complexidade, podendo afetar a rotina de voo (passageiro passando mal, luz de

alarme  de  algum  sistema),  como  externos  (meteorologia  degradada,  circuito  de  tráfego

congestionado, limitações aeroportuárias e outros). É o contexto no qual tanto a aeronave como

os  sistemas  de  aviação  (hardware,  liveware  e  software)  operam (ICAO,  2013).  Inclui  tanto

aspectos  físicos,  como temperatura,  ruído,  visibilidade  e  etc.,  como aspectos  organizacionais

(cultura organizacional), regulatórios, políticos e etc.

Assim,  através  do  modelo  SHELL,  consegue-se  analisar  o  nível  de  integração  do

elemento humano com as outras interfaces da atividade, permitindo um diagnóstico acurado do

nível de interação no ambiente operacional.

2.1.2 Modelo Reason de acidente organizacional: o Modelo de “Queijo Suíço”

O termo acidente  organizacional  foi  proposto  por  James  Reason,  psicólogo cognitivo

estudioso dos modelos explicativos para a ocorrência de acidentes e do erro humano, ganhando

destaque os estudos associados aos acidentes ocorridos na aviação.

A essência da teoria  de James Reason para os acidentes organizacionais,  ou seja,  seu

modelo  explicativo  para  os  acidentes  aeronáuticos,  assenta-se no “Modelo  do  Queijo  Suíço”

(Figura 2), razão pela qual sua teoria ficou conhecida por esse termo.
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Esse modelo ilustra que os acidentes envolvem brechas sucessivas em diversos sistemas

de defesa da organização. Essas brechas nas defesas de segurança, podem ser consequências de

decisões feitas em altos níveis gerenciais do sistema e que podem permanecer dormentes até que

seus efeitos ou dano potencial sejam ativados por circunstâncias operacionais específicas, nas

quais as falhas humanas (falhas latentes) ocorrerão (ICAO, 2013).

A perspectiva  de  acidentes  organizacionais  supõe  que  se  identifique  e  mitigue  tais

condições latentes, mais do que focar esforços em minimizar as falhas ativas.

Reason (1990) considera que erros e violações são as falhas ativas que ocorreram a partir

das falhas latentes, ou seja, os acidentes são uma combinação das falhas ativas com as falhas

latentes.

As  falhas  ativas  são  as  ações  ou  omissões,  incluindo erros  e  violações,  que  tem um

impacto direto e  imediato adverso.  São os  atos inseguros.  São geralmente associados com o

pessoal da linha de frente (pilotos, controladores, mecânicos de manutenção ou de voo, etc.) e

podem resultar em resultados danosos. Por exemplo, o piloto ter uma desorientação espacial por

percepção incorreta sobre a atitude da aeronave, levando a colisão com o solo.

As falhas latentes, como o próprio nome diz, são condições que estão adormecidas na

organização  e  existem  no  sistema  muito  antes  do  dano  ser  causado.  As  consequências  das

condições  latentes podem ficar  adormecidas por um longo tempo.  Geralmente são condições

criadas  por  pessoas  que  estão  afastadas  da  linha  de  frente  e,  suas  consequências  não  são

percebidas como perigosas no início. Como exemplo temos: cultura organizacional de segurança

deficiente, decisões gerenciais inadequadas, metas organizacionais conflituosas e etc.

No desenho da figura 2, os “buracos no queijo” relacionam-se às falhas (ativas e latentes)

e a seta à trajetória do acidente.  As camadas representadas deveriam estar íntegras formando

defesas, barreiras ou salvaguarda ao acidente. As três primeiras camadas representam as falhas

latentes, respectivamente: as falhas em nível gerencial político (organizacionais), as supervisões

inseguras e as condições prévias para atos inseguros. A última camada são as falhas ativas, os

atos inseguros propriamente ditos, e que, quando associados com as falhas latentes, sem que os

mecanismos  de  defesa  e  salvaguarda  da  organização  funcionem,  criam  uma  trajetória  de

oportunidades de acidentes.
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Figura 2 – Modelo do queijo suíço de James Reason: trajetória do acidente organizacional.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do original de Reason (1990).

É interessante salientar, que em cenários de situações críticas, os profissionais envolvidos

não agem isoladamente. Seus comportamentos são moldados pelas circunstâncias, a exemplo dos

erros e violações. A probabilidade de um ato inseguro ser cometido está diretamente sugestionado

pelas condições de trabalho e pelo tipo de atividade que está se realizando.

Essa abordagem ao erro supõe que o erro humano vai ocorrer em algum momento,  a

despeito de todo o treinamento, tecnologia ou procedimentos envolvidos para evitá-los (ICAO,

2013). Portanto, a organização deve envidar esforços para realizar o controle/gerenciamento do

erro. Essa abordagem do controle do erro está intimamente ligada com os objetivos do programa

de treinamento de CRM.

3 TEORIAS DA APRENDIZAGEM APLICADAS AO TREINAMENTO DE CRM

3.1 CONCEITUAÇÃO

3.1.1 Os treinamentos nas organizações

Marras  (2009,  p.145)  define treinamento como um processo de assimilação cultural  a

curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionadas

diretamente a execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho. Segundo Reginatto (2004), o

treinamento  ajuda  as  pessoas  a  serem mais  eficientes,  evitando erros,  melhorando atitudes  e
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alcançando maior produtividade, pois, por meio dele, podia-se aprender fazendo, reavaliando e

mudando comportamentos.

O treinamento  organizacional  possui  três  objetivos  gerais:  1)  preparar  o  pessoal  para

execução de diversas tarefas, 2) proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento

pessoal (para o cargo atual e futuros) e 3) mudar a atitude da pessoa, com várias finalidades a

serem buscadas.

Salas  et  al  (2012)  afirmam  que  o  primeiro  passo  para  o  desenvolvimento  de  um

treinamento  adequado é  fazer  uma análise  de  necessidades,  ou  seja,  um diagnóstico  do  que

precisa ser treinado, para quem e dentro de que tipo de sistema organizacional. Também deve ser

considerado a análise de pessoas, ou seja, identificar quem mais precisa do treinamento e o que

eles precisam que seja treinado.

3.1.2 Definição de Treinamento de CRM

O treinamento de CRM é um tipo de treinamento organizacional. De acordo com o Centro

de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), pode ser definido como:

O Gerenciamento de  Recursos  de  Tripulação  (CRM –  Crew Resource  Management)
refere-se  ao  uso  eficaz  de  todos  os  recursos  para  obter  segurança  e  eficiência  nas
operações de voo. O treinamento de CRM concentra-se nas atitudes e no comportamento
dos membros  da tripulação, bem como em suas repercussões em matéria de segurança.
O  CRM  oferece  às  pessoas  oportunidade  de  examinarem  seu  comportamento  e  de
adaptarem  decisões  individuais  para  melhorar  o  trabalho  de  equipe  na  cabine  de
pilotagem. (CENIPA, 2000, p.03)

Os recursos disponíveis para serem eficazmente usados na operação referem-se: ao piloto

automático e outros sistemas aviônicos5; manuais de operação; às pessoas, incluindo tripulantes,

controladores de tráfego e quaisquer outros envolvidos no sistema (FAA, 1993).

Conforme Wood (2003), nesse tipo de treinamento são abordados aspectos relativos ao

trabalho  em  equipe,  melhoria  da  comunicação  interpessoal,  processo  decisório  e  alerta

situacional, aperfeiçoando, ainda, as características de liderança, a distribuição racional da carga

de trabalho,  a  detecção e  o gerenciamento  do erro e  suas  consequências.  Como treinamento

direcionado aos fatores  humanos,  o propósito,  de uma maneira  geral,  é  criar  uma equipe de

5Modalidade  que  envolve  todos os  componentes  elétricos  e  eletrônicos  de  aeronave,  incluindo instrumentos  de
navegação e de posicionamento global, rádio-navegação e rádio-comunicação e de radar.
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trabalho  mais  eficiente  no  desempenho  de  suas  tarefas,  reduzindo,  consequentemente,  os

acidentes cujos Fatores Contribuintes estejam ligados ao desempenho do homem.

Ao  longo  do  tempo,  a  indústria  aeronáutica  testemunhou  a  incorporação  de  novos

conceitos à ideia original do CRM. Cada nova tendência incorporada que recebesse o aval dos

teóricos passou a ser cunhada como “uma nova geração do CRM”, conforme o quadro abaixo

demonstrado:

Quadro 1 – Evolução dos conceitos CRM.

GERAÇÃO CRM CONCEITO BASE

1ª geração (1979) Treinamento de liderança

2ª geração (1986) Expansão dos conceitos focados na cabine de voo para a tripulação (crew)

3ª geração (1990)
Adequação do treinamento teórico com o prático, observando as características da cultura

organizacional e nacional (simuladores de voo passaram a ser empregados como ferramentas
de auxílio ao treinamento)

4ª geração

Implantação do programa de Qualificação Avançada (Advanced Qualification Program –
AQP) regulamento pela autoridade aeronáutica americana (Federal Aviation Administration –
FAA), determinação das habilidades (skills) necessárias às exigências de treinamento de cada
organização e, ainda, introdução do treinamento prático ou Treinamento Orientado para Linha

de Voo (Line Oriented Flight Training – LOFT).

5ª geração Gerenciamento do erro e ameaças

6ª geração
Expansão de ferramenta a todas as pessoas de uma organização (Corporate Resource

Management), além de um processo de auditoria para avaliar diversos aspectos da
performance e atividades operacionais dos tripulantes (LOSA – line operating Safety Audit)

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de MACLEOD (2005).

Em cada uma das gerações, os teóricos de fatores humanos introduziram diversos temas

no programa de treinamento os quais se refletiram na forma de operação das empresas, em um

esforço para garantir  um ambiente mais seguro,  contrapondo-se às ameaças  desvendadas  por

meio das investigações dos acidentes aeronáuticos e do reflexo evolutivo do próprio treinamento.

3.1.3 Os objetivos do treinamento de CRM

O  objetivo  final  do  CRM  é  aumentar  a  segurança  nas  operações  envolvidas  com  a

atividade aérea, minimizando as limitações humanas. Para tanto, promoverá conhecimentos, com

o objetivo de desenvolver habilidades e atitudes que melhorem o gerenciamento das equipes nas

operações.
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Algumas tarefas que poderão ser aperfeiçoadas com o treinamento de CRM são: processo

de tomada de decisão em situações críticas ou rotineiras, resolução de problemas em situação de

emergência,  reestruturação  do  planejamento  inicial  de  voo  a  partir  de  situações  novas

apresentadas,  coordenação  de  cabine,  monitoramento  do  voo,  manutenção,  supervisão  da

manutenção, comunicação entre tripulantes e com o controle de tráfego aéreo, etc.

Um dos principais objetivos do treinamento de CRM é o aperfeiçoamento do processo

decisório,  seja  em  situações  críticas  ou  em  situações  rotineiras  que  são  colocadas  para  os

membros da equipe durante a atividade aérea. Para isso, o máximo de informações (recursos) tem

que ser compartilhadas, estar disponíveis para que todos possam conduzir suas ações e propor

soluções de forma mais coerente.

Assim,  o  CRM busca  melhorar  as  habilidades  de  comunicação entre  os  tripulantes  e

facilitar esse compartilhamento de informações, bem com melhorar as habilidades interpessoais

de trabalho em equipe necessárias para a atividade aérea, de modo que a equipe consiga conduzir

processos decisórios mais eficientes.

3.2 PRINCIPAIS ETAPAS E ASSUNTOS ABORDADOS EM UM TREINAMENTO DE CRM

O treinamento de CRM divide-se,basicamente, em três fases:

- 1a Fase: Conscientização (fase teórica)

É uma fase importante porque padroniza os conceitos sobre o CRM e permite que os

tripulantes  comecem  a  pensar  sobre  coordenação  de  tripulação  e  como  a  falta  dela  tem

contribuído para acidentes. Uma forma útil de começar a fase de conscientização é apresentando

as necessidades do CRM relacionadas com comunicação, percepção situacional,  resolução de

problemas e formação de tripulação.

A conscientização  promove  a  credibilidade  e  ajuda  a  mudar  atitudes.  Entretanto,  é

importante  reconhecer  que  é  apenas  o  primeiro  passo.  Alguns  programas  apoiam-se

exclusivamente nesta fase de treinamento, mas apenas a instrução em sala de aula não vai alterar

significativamente as atitudes e comportamento dos tripulantes por muito tempo.

- 2a Fase: Exercitação e feedback (fase prática)

Alguns  programas  usam exercícios  para  fornecer  prática  de  trabalho de  grupo,  assim

como questionários de medição de personalidade e  de comportamento como meio de prover
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indicações  aos  indivíduos  de  suas  próprias  personalidades,  ou  aspectos  que  eles  não  tinham

percebido anteriormente. Estes lampejos sobre personalidade permitem ao indivíduo reconhecer

seus pontos fortes e suas fraquezas. Dramatizações ou exercícios de grupo podem proporcionar

prática muito útil em áreas como processo decisório e outros aspectos discutidos na primeira fase.

A apresentação de videoteipes com exemplos bons e ruins sobre desempenho em grupo, tanto em

situações com alta carga de trabalho como em baixa, também é uma boa técnica.

O treinamento orientado para linha de voo (LOFT – Line oriented Flight Trainning) é um

método comprovado de proporcionar treinamento e feedback à tripulação sobre coordenação de

cabine.  O LOFT é  um exercício  de  treinamento  de  desempenho.  Coloca-se  a  tripulação  em

situações que exijam a exercitação dos princípios do CRM. Os cenários de LOFT bem projetados

são os que exigem esforços coordenados de todos os tripulantes para o sucesso da missão. O

LOFT parece ser mais eficiente quando é usado em conjunto com videoteipe e autocrítica.

- 3a Fase: Treinamento periódico (fase da reciclagem)

A terceira fase é o reforço. Independentemente da efetividade que tiveram as aulas em

sala, os exercícios interpessoais, os exercícios de LOFT e as técnicas de  feedback, uma única

exposição não será suficiente. As atitudes indesejáveis e as normas que contribuem para uma

coordenação ineficiente de cabine se solidificaram ao longo de toda a vida do tripulante. Seria

fora da realidade achar que um curto treinamento pudesse sobrepor um hábito de vida. Para obter

o máximo de efeito, o  CRM deve ser inserido ao longo de todo o programa de treinamento, deve

ser continuamente reforçado, e deve tornar-se parte inseparável da cultura da organização. O

último fator  é  normalmente menosprezado.  Entretanto,  é  claro  que um treinamento  de CRM

eficiente precisa do apoio dos mais altos níveis da organização.

O  treinamento  de  CRM  deve  ser  instituído  como  parte  normal  dos  treinamentos

periódicos, e deve incluir um currículo de reciclagem e exercícios de prática e feedback, como o

LOFT ou um substituto compatível, empregando a crítica com vídeo.

4 O TREINAMENTO LOFT – LINE ORIENTED FLIGHT TRAINING

Numa aproximação ao português, a Linha de Treinamento em Voo Orientado (LOFT) é a

aplicação prática da filosofia e conceitos de CRM. É um treinamento de gerenciamento de voo

em tempo real, praticado em simulador ou na própria aeronave (Hora de Nacele – voo mental
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dentro da aeronave), e orientado para a atividade aérea. Conforme Vidal et al (2005, p. 2504) este

treinamento é concebido para que a tripulação, mediada pelo Facilitador6, tenha a oportunidade

de autoanalisar o comportamento adotado com relação à gestão dos recursos para a operação de

voo. Para a ICAO (Circular 217-AN/132 – Human Factors Digest N° 2):

“LOFT refere-se  ao  treinamento de  tripulação  aérea  que  envolve  uma simulação  de
missão completa de situações que são representantes de operações de linha, com ênfase
especial em situações que envolvem comunicações, gestão e liderança. Em suma, LOFT
significa treinamento realista ‘em tempo real’ de missão.” (ICAO, 1989, p.34, tradução
nossa)

Com  o  surgimento  do  CRM,  anterior  a  1996,  a  comunidade  aeronáutica  fazia  seus

primeiros  movimentos  em relação  a  esta  ferramenta,  incorporando  as  sessões  de  LOFT aos

programas  de  treinamento  de  simulador,  porém acabaram sendo  substituídas  por  sessões  de

revisão de manobras de emergência em preparação para os voos de cheque. Ficou claro, então,

que  se  as  instituições  quisessem  sessões  de  LOFT,  que  fossem  atingidos  efetivamente  os

objetivos  propostos,  as  mesmas  teriam  que  ter  coerência  com  o  atual  curso  de  CRM  e,

principalmente,  os  facilitadores  envolvidos  nesta  atividade,  deveriam  ser  adequadamente

treinados.

4.1 PADRÃO DE TREINAMENTO DO LOFT

As diferentes posturas e métodos empregados pelos Facilitadores, inclusive numa mesma

instituição,  refletem a necessidade do estabelecimento de padrões do treinamento LOFT e do

treinamento dos facilitadores para que possam absorver e aplicar os conceitos de CRM enquanto

conduzem o exercício simulado.

Segundo Masculo et al (2011, p.513) os cenários LOFT desenvolvidos dizem respeito a

um voo simulado, similar ao que ocorre na realidade, com as suas ocorrências dentro de situações

de normalidade e anormalidade, representadas pela composição de panes técnicas, gerenciais e

comportamentais,  que  induzem  a  tripulação  técnica  a  gerenciá-las,  recorrendo  aos  recursos

internos e externos ao voo, e se auxiliando da documentação de voo, documentação da aeronave e

das informações fornecias pelos sistemas técnicos da aeronave (simulador).

6Profissional qualificado na condução e mediação do Treinamento LOFT que tenha participado do Programa de
Formação  de  Facilitadores  de  LOFT,  cujas  especificações  encontram-se  no  Capítulo  8  (A  Capacitação  dos
Facilitadores) da IAC 060-1002A.
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O LOFT é conduzido e mediado pelos facilitadores à medida que os conceitos de CRM

são  praticados:  comunicação,  gerenciamento  do  erro,  formação  e  manutenção  da  equipe,

gerenciamento da carga de trabalho, proficiência técnica, automação, estresse e fadiga, etc. Sendo

assim, o propósito maior do treinamento LOFT é a prática dos conceitos outrora ensinados na

fase conceitual do CRM,  incluindo a coordenação da tripulação, julgamento, tomada de decisão

e habilidades de comunicação.

Para Vidal et al (2005, p. 2508) este treinamento tem uma periodicidade anual e duração

total de três horas distribuídas nas seguintes etapas:

-  Briefing –  é  a  primeira  parte  da  sessão  LOFT,  previsto  para  estabelecer  os
procedimentos a serem adotados durante o voo, realizar a revisão breve dos conceitos
CRM e para o facilitador expor a natureza e objetivos do treinamento – que não é de
cheque – e seu papel no treinamento. Tem a duração prevista de uma hora;
- Voo LOFT – é a fase do treinamento em simulador, onde os treinandos gerenciam um
cenário  simulado,  que  visa  reproduzir  uma  situação  real  de  voo  (administrativo,  de
manutenção ou operacional). Esta fase é filmada e tem a duração prevista de uma hora.
- Debriefing – tem a duração de uma hora. É a parte do treinamento que sucede o voo,
onde os treinandos, auxiliados pela projeção da filmagem e pelas anotações constantes
na Ficha de Análise do Treinamento, exercem a autoanálise e são analisados pela equipe
de facilitadores (Piloto e Psicólogo – ambos com o curso de facilitador).

No  briefing, o facilitador explicita para os tripulantes os objetivos e a metodologia do

LOFT, bem como as questões éticas e de sigilo, a fim de que os tripulantes possam se sentir à

vontade, agindo e reagindo como se estivessem numa situação real. Segundo Vidal et al (2002),

consiste em fornecer elementos a respeito do grupo – no âmbito pessoal, social e profissional,

tornando as interações mais simétricas no campo relacional.

Durante  o  voo  no  simulador,  o  facilitador  entre  outras  coisas,  assume  a  função  de

observador,  fazendo  anotações  das  ações/comportamentos/comunicações  dos  tripulantes

relacionados ao gerenciamento do voo, que deverão ser objeto de debate no debriefing. A posição

do(s)  analista(s)  não  apresenta  diferenças  essenciais  com relação  a  uma situação de  análise,

podendo ter suas interferências autorizadas (representação de papéis do restante da tripulação)

tornadas como análogas às interpelações que se fazem no decorrer de uma ação conversacional.

O  debriefing,  que tem como objetivo a  autoanálise  e  a  análise  do comportamento da equipe

durante o treinamento, auxiliado pela projeção da filmagem do voo simulado, é semelhante a

autoconfrontação, em que o operador é confrontado com as suas atividades.

O feedback através de vídeo é bastante eficiente porque é a perspectiva de uma terceira

pessoa criando um nível de percepção que não é possível com as outras técnicas. Esta perspectiva
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provoca  a  autocrítica,  que  parece  ser  um  forte  estimulante  para  mudança  de  atitude  e  de

comportamento.  É  praticamente  impossível  negar  a  presença  de  um  estilo  ineficaz  de

gerenciamento  ou  de  relacionamento  quando  a  pessoa  se  vê  no  vídeo.  Além do mais,  estes

exercícios de feedback em vídeo proporcionam a oportunidade para crítica pelos pares. Há ampla

evidência da eficiência do exercício  com técnica de feedback pelo vídeo, que deve ser usada

sempre que possível pelo facilitador, auxiliado ainda pelas anotações das observações, resultando

em um debate/discussão orientado pelos fatos.

Mesmo  conservando  uma  relação  estreita  com  os  comportamentos  observados,  o

debate/discussão orientado pelos fatos no  debriefing poderá incitar a discussão de causas mais

distantes ou externas ao voo para as anomalias da situação (VIDAL et al,  2005, p. 2508). A

coleção  dos  dados  referente  aos  problemas  de  gerenciamento,  serve  de  subsídios  para  os

próximos exercícios e para as correções comportamentais dos tripulantes gerando decisões mais

assertivas as diversas situações a serem inseridas no programa CRM.

Em síntese o LOFT é concebido para que a tripulação, mediada pelo Facilitador, tenha

oportunidade  de autoanalisar  o  comportamento  adotado em relação a  gestão dos  recursos  da

operação  aérea,  proporcionando  treinamento  e  feedback à  tripulação  sobre  coordenação  de

cabine.

Seus resultados ultrapassam uma simples padronização de procedimentos e melhoria nos

processos  decisórios,  melhoram consideravelmente  o  comportamento  humano e  desenvolvem

atributos  comportamentais  em  todos  os  elos  da  tripulação  como  também  nos  aplicadores,

incidindo positivamente nos níveis de segurança de voo. Tornou-se uma ferramenta de grande

importância para as equipes da AvEx.

5 ASPECTOS RELACIONADOS A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

Com a modernização do Exército Brasileiro iniciada na década de 1980, o Comando do

Exército recriou sua Aviação em 1986, sendo que a primeira aeronave foi recebida em abril de

1989 pelo 1º Batalhão de Aviação do Exército (1º BAvEx). Tal fato deu início as atividades de

voo realizadas pela Força Terrestre. Inicialmente o Exército passou a operar aeronaves francesas

Esquilo (AS-350) e Pantera (AS-365). Após a participação do Exército Brasileiro na missão de

observadores militares Peru-Equador (MOMEP), foram adquiridas aeronaves americanas S70-A
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(Black Hawk) que em 1997 passaram a fazer parte da Aviação do Exército. Com o passar dos

anos o  cenário  aeronáutico  foi  se  modernizando e a  Aviação do Exército  acompanhando tal

evolução, adquiriu novas aeronaves da família PUMA, no caso as aeronaves Cougar (AS-532) e

mais recentemente as aeronaves Caracal (AS-725).

A partir desse novo cenário, a Aviação do Exército tomou forma e adquiriu a expertise de

voar, tornando o Exército Brasileiro apto a atuar na terceira dimensão.

Atualmente  a  Aviação  do  Exército  é  uma  grande  organização  constituída  por  um

Comando, quatro Batalhões de Aviação (unidades operacionais), um Batalhão de Manutenção e

Suprimento (unidade logística), uma Base de Aviação (unidade administrativa), um Centro de

Instrução (unidade de ensino) e uma Diretoria de Aviação (unidade gestora do material). Esta

organização possui uma frota de mais de oitenta helicópteros e, da mesma forma que as maiores

empresas de aviação do país, enfrenta inúmeros desafios para se manter com elevado nível de

eficiência,  operacionalidade e segurança.

5.1 A SEGURANÇA DE VOO NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

Conforme Wood (2003), a Segurança de Voo ocupa lugar de destaque no ambiente da

aviação,  pois  tem  como  meta  propiciar  a  salvaguarda  dos  recursos  humanos  e  materiais

empenhados em tal atividade. Ações voltadas à prevenção de acidentes, com intuito de eliminar,

reduzir,  ou  ao  menos  controlar  os  riscos  existentes,  estão  inclusos  nos  planos  gerenciais  de

qualquer empresa, inclusive nas de aviação. Tal abordagem é fundamental para o alcance dos

objetivos  propostos  pelas  organizações,  sendo,  portanto,  uma  questão  estratégica  para  a

sobrevivência das instituições (WOOD, 2003).

As diretrizes que nortearam a recriação da AvEx destacaram a preocupação em estruturá-

la em tempo de paz de sorte a propiciar  uma evolução rápida para o combate,  bem como a

importância da Segurança de Voo para preservar os meios aéreos e o pessoal especializado.

No que tange à  prevenção de acidentes aeronáuticos,  destaca-se o papel  do CENIPA,

órgão irradiador  da filosofia  de Segurança de Voo no Brasil,  que teve grande influência nos

preceitos de Segurança de Voo adotados pela AvEx. Ressalta-se a referência que a IP 1-20 O
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Esquadrão de Aviação do Exército faz às atribuições do Oficial de Segurança de Voo, ao tratar do

Estado-Maior Geral do Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx)7 .

O Oficial de Segurança de Voo deverá, dentre outras missões, assessorar o Comandante da

Unidade nos  assuntos  atinentes  à  segurança  de  voo;  organizar  o  sistema de  investigação de

acidentes e incidentes aeronáuticos da unidade; elaborar o Programa de Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos  (PPAA);  processar  os  relatórios  de  prevenção,  propondo  recomendações  de

segurança a serem adotadas, realizar vistorias de segurança de voo e conduzir o Programa de

Treinamento CRM, alvo principal deste trabalho (BRASIL, 2003, p.3-5).

As normas para o funcionamento do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos do Exército estão descritas na Portaria Nr 071- EME, de 26 de agosto de 1999. Esse

documento identifica a estrutura básica e as atribuições dos órgãos constitutivos do Sistema de

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército (SIPAAerEx).

No âmbito do CAvEx, a Norma Operacional Nr 01, de dezembro de 2015, é o documento

que tem por objetivo garantir a segurança das operações aéreas na AvEx, estabelecendo normas

individuais e gerais.

O PPAA é o documento que aborda o planejamento das atividades de segurança de voo do

COTER, do CAvEx e de todas as Organizações Militares (OM) da Av Ex.

Deve-se ressaltar a importância atribuída ao fiel cumprimento das normas existentes; e na

disciplina e no profissionalismo, como foi destacado no PPAA do COTER.

5.2 O CRM NO CONTEXTO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

A maneira como a tripulação de voo8
 
interpreta um erro ou ameaça externa, pode ser um

erro, podendo se transformar em uma “bola de neve” ou círculo vicioso na capacidade
de  identificar  e  responder  aos  erros.  Além  disso,  a  tripulação  pode  se  precipitar  e
cometer  o  erro,  mesmo  com  a  ausência  de  um  fator  externo.  Novamente  os
procedimentos  de  CRM  são  as  últimas  linhas  de  defesa.  Se  as  defesas  forem  bem
sucedidas, o erro é gerenciado retomando a um voo seguro. Mas se falharem, o resultado
será um novo erro, ou acidente ou incidente. (LOSSO, 2012, p. 57).

A Aviação do Exército iniciou o processo de incorporação dos conceitos de CRM através

da “doutrina de cabine”, ainda nos anos 1990 mas somente nos idos de 2000 é que realmente

7Em que pese os manuais doutrinários apresentarem a denominação de Esquadrão de Aviação do Exército para
designar as  Organizações Militares da Av Ex, o presente trabalho utilizará a denominação Batalhão de Aviação do
Exército por ser a que se encontra em uso atualmente.
8Compreende o piloto em comando (1P), copiloto (2P) e mecânico de voo, se for o caso.



18

houve uma iniciativa capitaneada pelo COTER com o apoio do CENIPA, para difundir o CRM

como um programa institucional. Nesse primeiro momento, devido a diversidade de ambientes

operacionais  existentes,  um  curso  básico,  integrando  elementos  e  conceitos  de  diversas

“gerações” do CRM foi divulgado com o intuito de que cada organização fizesse as adaptações

necessárias  as  suas  características  operacionais  e,  ainda,  que  o  CAvEx  regulamentasse  a

operacionalização  do  curso.  Com  a  formulação  do  Programa  de  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos para Aviação Brasileira (Instrução do Comando da Aeronáutica 3-1 ou ICA 3-1), no

ano de 1999,  que  tratavam de  ações  para  implantação e  desenvolvimento  do  treinamento,  o

COTER foi capaz de particularizar o programa para inserção na Av Ex.

A partir de 2001 o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (PPAA) do CAvEx,

ao qual se subordinam as Unidades Aéreas do Exército Brasileiro, incorporou em seu texto as

orientações  para  implantação  e  manutenção  do  treinamento  das  tripulações  em  CRM.  Este

programa previa a obrigação das Unidades Aéreas em manter uma reciclagem de seus tripulantes

a cada 24 meses, e ainda, que o treinamento deveria ser ministrado em três fases: uma instrução

formal em sala de aula, uma fase de exercitação por meio de simulação e uma fase de reforço

anual.

Por meio do banco de dados disponível na Divisão de Aviação e Segurança do COTER,

no qual constam registrados as ocorrências aeronáuticas da Av Ex, tencionou-se identificar os

Fatores Contribuintes dos acidentes, incidentes e ocorrências de solo ligados ao desempenho dos

tripulantes, sendo identificado uma deficiência nos dados registrados pois no período de 2014 a

2017 não constavam o mapeamento das ocorrência nem os fatores contribuintes identificados.

Existem registrados nos bancos de dados do SIPAAerEx,  251 ocorrências  envolvendo

aeronaves, sendo 186 no período de 1990 a 2004 e 65 entre 2005 e 2013, os quais são os escopos

temporais delimitados.  Tais ocorrências envolveram acidentes,  incidentes graves,  incidentes  e

ocorrências de solo e a sua distribuição por períodos pré e pós-intervenção do CAvEx, no sentido

de impulsionar medidas mitigatórias do risco para elevação da consciência situacional, com a

intensificação do emprego do Programa CRM ao fato de ter acontecido em 2004 os dois maiores

acidentes da história da Aviação do Exército.

Na comparação entre  os  períodos  (1990 –  2004 e  2005 –  2013)  foi  identificado  um

decréscimo nas ocorrências aeronáuticas conforme retrata as figuras abaixo respectivamente:

Figura 3 – Ocorrências Av Ex (1990-2004)     Figura 4 – Ocorrências Av Ex (2005-2013)
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Ocorrências no período de 1990 - 2004

Acidentes

Incidentes 
graves

Incidentes 
graves

Ocorrências de 
Solo

Ocorrências no período de 2005 - 2013

Acidentes

Incidentes 
graves

Incidentes

OcorrÊncias de 
Solo

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SIPAAerEx.      Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SIPAAerEx.

Outro fator que agrega o estudo é o fato de que no período pré-intervenção voaram-se

73.420 horas  de  voo e  no  pós  115.240  horas,  e  os  fatores  humanos  tiveram decréscimo na

influência das ocorrências conforme figura abaixo:

Figura 5 – Frequência dos Fatores Contribuintes

Fonte: Autor.

A datar de 2006 amplos foram os investimentos em simuladores de voo para implemento

do treinamento LOFT, com construção de cenários e a inclusão do estudo de casos com pedidos e

debates de assuntos afetos a acidentes, entre os tripulantes.

Atualmente o programa prevê a obrigatoriedade de alguns tópicos a serem abordados,

como  por  exemplo,  comunicação,  trabalho  em  equipe,  consciência  situacional  e  processo

decisório. Incluído nessas grandes áreas, ainda que genericamente, identifica a necessidade de se

abordar o briefing, debriefing, crítica, solução de conflitos, dinâmica da tripulação, assertividade,
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consciência situacional, relacionamento interpessoal e liderança. Esses temas correspondem, em

essência, ao conteúdo do curso de CRM ministrado pelo CENIPA na formação de facilitadores de

CRM, desde 1998 (BRASIL, 2005).

O contexto de aplicação do programa CRM por parte do COTER, no âmbito da Aviação

do Exército,  encontrou terreno favorável  para  a  difusão  das  doutrinas  de gerenciamento  dos

recursos disponíveis aos tripulantes, pois conforme atestou Lima (2002) em pesquisa envolvendo

tripulantes e mecânicos militares, ficou patente o elevado nível de comprometimento pessoal e a

prioridade percebida por tais indivíduos para as matérias e assuntos relativos à prevenção de

acidentes aeronáuticos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capacitação do fator humano na Aviação do Exército é de fundamental importância para

o sucesso operacional  e  o  aumento  dos  níveis  de segurança de voo.  As pessoas  como seres

mutáveis, que aprendem continuamente são pontos chaves para as organizações. Saber utilizar

adequadamente a ferramenta “treinamento” pode trazer grandes benefícios ao comando e as suas

tripulações, quando no cumprimento das diversas missões aéreas.

Empregar o treinamento LOFT para o aperfeiçoamento das tripulações e desenvolvimento

de habilidades é um dos pilares da seção de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos.

O treinamento bem aplicado permite as tripulações a partir de um trabalho em equipe, resolver

problemas  possíveis  e  previsíveis  de  ocorrer  em  voo,  mas  também,  em  situações  de

imprevisibilidade. O treinamento contribui para aumento da confiabilidade e segurança do voo,

redução do estresse da tripulação, dos custos de operação decorrentes de decisões gerenciais e

operacionais erradas ou menos adequadas, que poderiam resultar em acidentes ou em decisões

onerosas que levam, por exemplo, a uma situação de risco.

Seus resultados ultrapassam uma simples padronização de procedimentos e melhoria nos

processos  decisórios,  melhoram consideravelmente  o  comportamento  humano e  desenvolvem

atributos  comportamentais  em  todos  os  elos  da  tripulação  como  também  nos  aplicadores,

podendo-se afirmar que incide positivamente na elevação dos níveis de segurança de voo. Sua

aplicabilidade torna-se essencial para as equipes da Aviação do Exército.
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Embora  haja  evidências  que  o treinamento  LOFT do programa CRM produz reações

positivas  nos  participantes  e  contribuem para melhoria  dos  níveis  de segurança  de voo,  este

trabalho sugere que se ampliem o estudo voltado para a avaliação sistemática e em outros níveis

(aprendizado efetivo, mudança comportamental e impacto para a missão da organização), para

verificar a efetividade do modelo de treinamento CRM adotado pela Aviação do Exército através

de evidências correlatas ao programa.

Devido à complexidade e abrangência do assunto, associada à carência de indicadores da

Aviação do Exército, como proposta para futuros trabalhos acerca do tema, sugere-se que seja

feito um aprofundamento sobre os principais pontos que orbitam no programa CRM e que afetam

os níveis de segurança de voo.

THE USE OF LOFT TRAINING IN THE CRM PROGRAM FOR LIFTING ARMY
AVIATION FLIGHT SAFETY LEVELS

 
ABSTRACT
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This paper discusses the use of LOFT training in the CRM program to raise flight safety levels in
Army Aviation. Such an approach is justified from the point of view of flight safety, since the
results may help improve the scope of the CRM program, guiding the Aeronautical Accident
Prevention and Investigation System to provide a product that satisfies Operational Command's
operational demand Through the use of available resources, and by optimizing the means for the
accomplishment of the allocated task. The objective of this work is to establish arguments in
which it can be evidenced the increase of levels of Flight Safety of the Army through the use of
LOFT training  in  the  CRM  program,  thus  working  the  Contributing  Factors  related  to  the
performance  of  the  crew  and  present  in  the  aeronautical  occurrences  of  Army  Aviation,
considering the reality of the Brazilian Army, regarding the level of instruction and specialization
of personnel. This attempt will be achieved through bibliographical research in the national and
international literature on the subject, being based on manuals, articles and dissertations and the
professional experience of the author. The research shows that LOFT training results go beyond
simple  standardization of  procedures  and improvement  in  decision-making processes,  greatly
improve  human  behavior  and  develop  behavioral  attributes  at  all  crew  links  as  well  as  in
applicators, positively affecting flight safety levels.
Keywords: Accident prevention. Flight safety. Management. Army Aviation
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