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RESUMO 

 

Este trabalho trata da auditoria de empresas de manutenção de componentes e 

helicópteros com base na Instrução de Aviação do Exército nº 1.005 (InAvEx 1.005) como 

instrumento para a garantia da qualidade dos serviços prestados à Aviação do Exército. Tal 

abordagem é devida ao fato de que a Aviação do Exército (AvEx) possui corpo técnico 

qualificado para execução de auditorias de qualidade e norma própria que estabelece requisitos e 

regula o processo de verificação de conformidade de empresas para prestação de serviços de 

manutenção. O propósito deste trabalho é demonstrar os resultados de auditorias da AvEx nas 

empresas de manutenção de componentes e helicópteros, realizada com base na InAvEx 1.005, 

verificando sua importância para a garantia da qualidade dos serviços prestados e sua adequação 

às necessidades da AvEx, apesar da credibilidade de outras certificações apresentadas pelas 

empresas auditadas. Este intento será conseguido a partir de coleta de dados das últimas 

auditorias realizadas, de pesquisa bibliográfica e documental nas normas relacionadas à gestão da 

qualidade e auditoria empregadas na aviação e de uma análise qualitativa, por meio de 

questionário encaminhado aos militares especialistas que atuam como auditores. A pesquisa 

demonstrou a importância e a adequação da atividade de auditoria realizada pela AvEx para 

garantir a contratação de empresas de manutenção comprometidas com a qualidade e com a 

segurança de voo, bem como, para a prospecção de empresas capacitadas a prestar serviços para a 

AvEx e a integrar, eventualmente, a Base Industrial de Defesa.  

Palavras-chave: Qualidade. Certificação. Auditoria de qualidade.  

 

 

RÉSUMÉ 
  

Cette recherche traite de l’audit de compagnies de maintenance de pièces et 

d’hélicoptères sur la base de la norme “Instrução de Aviação do Exército nº 1.005 (InAvEx 

1.005)” comme outil pour la garantie de la qualité des services fournis à L’Aviation de L’Armée 

de Tèrre (AvEx). Cette approche est due au fait que l’AvEx dispose de personnel qualifié pour 
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effectuer des audits de qualité et de sa propre norme qui établit les exigences et régule le 

processus de vérification de la conformité des compagnies pour fournir des services de 

maintenance. L’objet de cette recherche est démontrer les résultats des audits effectués par 

l’AvEx en compagnies de maintenance de pièces et d’hélicoptères, sur la base de la InAvEx 

1.005, et de vérifier son importance pour garantir la qualité des services fournis et son 

adéquation aux besoins de l’AvEx, malgré la crédibilité des autres certifications présentées par 

les compagnies auditées. Cet objectif sera reussit a partir de la collecte des données des derniers 

audits, de la recherche bibliographique et documentaire sur les normes liés à gestion de la 

qualité et aux normes d’audit employées en aviation, ainsi qu’une analyse qualitative à travers 

d’un questionnaire envoyé aux militaires spécialistes qui agissent en tant qu'auditeur. La 

recherche a démontré l’importance et l’adéquation des activités d’audit de l’AvEx afin de 

garantir le recrutement de compagnies de maintenance engagées dans la qualité et dans la 

sécurité des vols, ainsi que la prospection de compagnies capables de fournir des services à 

AvEx et a intégrer, éventuellement, la Base Industrielle de Défense. 

Mots-clés: Qualité. Certification. Audit de qualité.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas de manutenção, em geral, buscam se destacar no mercado por meio do 

reconhecimento e satisfação dos seus clientes. Nessa perspectiva, auditorias de qualidade são 

solicitadas, dentre outros, com o intento de se obter certificações, mostrando que a organização 

possui qualidade reconhecida, oferecendo produtos e serviços em conformidade com os 

requisitos estipulados. Tais certificações figuram, inclusive, como condição de qualificação 

técnica em processos licitatórios. 

De maneira mais específica, o ramo aeronáutico, busca a qualidade também como fator 

associado à segurança de voo. Nesse sentido, a Diretoria de Material de Aviação do Exército 

(DMAvEx), responsável pela gestão de uma frota de mais de 90 (noventa) helicópteros da Força 

Terrestre, tendo em vista as exigências de segurança relacionadas à atividade aérea, as 

especificidades operacionais e de emprego da Aviação do Exército (AvEx) e os rígidos critérios 

técnicos adotados para aceitação de serviços voltados para aeronaves, exige a qualificação técnica 

para a prestação de serviços que sejam de interesse da AvEx. 

Este trabalho aborda a auditoria de qualidade em empresas de manutenção de aviação. O 

problema de pesquisa elaborado visa descobrir qual é a importância da auditoria de qualidade 

realizada pela AvEx e a adequação dessa auditoria às suas próprias necessidades, a despeito da 

credibilidade de outras certificações apresentadas pelas empresas, para a garantia da qualidade 

dos serviços de manutenção dos componentes e helicópteros da AvEx. Parte-se da hipótese que 

algumas empresas que prestam serviços de manutenção e foram certificadas para essa atividade 

por entidades nacionais e até internacionais apresentaram diversas não conformidades quando 

foram submetidas à auditoria realizada pela AvEx.  

Tal abordagem se faz necessária porque a AvEx possui corpo técnico qualificado para 

execução de auditorias de qualidade e norma própria que estabelece requisitos e regula o 

processo de verificação de conformidade de empresas para prestação de serviços de manutenção. 

Além disso, a AvEx sempre realiza a auditoria em todos os seus prestadores de serviço de 

manutenção de componentes e helicópteros de forma a verificar a capacidade de execução de 

serviços com qualidade assegurada. 
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É importante também salientar que este trabalho contribui para o conhecimento sobre a 

importância do trabalho das equipes de auditoria da AvEx e a adequação dos requisitos da 

InAvEx 1.005 às necessidades da própria AvEx. Sendo confirmada a importância da auditoria e a 

melhor adequação, havendo interesse da Administração Pública, é esperado que o resultado do 

presente trabalho possa contribuir com argumentos para que o Atestado de Conformidade de 

Empresa emitido pela DMAvEx possa ser considerado como exigência de qualificação técnica 

obrigatória nos futuros processos licitatórios de serviços de manutenção de componentes e 

helicópteros da AvEx. 

Este propósito foi conseguido por meio de uma pesquisa aplicada no material 

bibliográfico e documental disponível com objetivo descritivo e exploratório, embasada em 

pesquisa de campo para obtenção de dados de empresas auditadas e informações de especialistas 

da Aviação do Exército na atividade de auditoria de qualidade.  

 

  

2 A AUDITORIA DE QUALIDADE  

 

A auditoria de qualidade é um processo sistemático, documentado e independente, 

realizado por um ou mais auditores, que tem por finalidade obter evidência objetiva e avaliá-la 

objetivamente para determinar a amplitude na qual os critérios de auditoria são atendidos, 

conforme define (BRASIL, 2015). Em outras palavras, a auditoria de qualidade tem por objetivo 

verificar se os procedimentos numa organização estão em conformidade com a norma ou 

processos estabelecidos. 

As auditorias de qualidade são classificadas como interna e externa. A auditoria interna, 

também conhecida como auditoria de primeira parte, é aquela conduzida pela própria organização 

ou em seu nome para propósitos internos, podendo formar a base para uma autodeclaração de 

conformidade de uma organização. Mesmo sendo realizada pela própria organização, a auditoria 

interna não deve ser realizada por pessoal envolvido com o setor auditado. 

Já a auditoria externa é aquela realizada por profissionais externos à organização auditada 

e se divide da seguinte forma: 
 

Auditorias de segunda parte são conduzidas por partes tendo interesse na organização, 

como clientes [...] ou por outras pessoas em seu nome. Auditorias de terceira parte são 

conduzidas por organizações de auditoria externas, independentes, como aquelas que 

fornecem certificação/registro de conformidade, ou por agências governamentais 

(BRASIL, 2015, p. 35). 

 

Para que o objetivo da auditoria de qualidade seja alcançado, a escolha dos integrantes da 

equipe é de grande importância, pois a auditoria exige uma estreita colaboração entre auditores e 

auditados. A equipe de auditoria é composta por um auditor denominado líder, normalmente com 

maior experiência, e um ou mais auditores, conforme as dimensões e processos da organização, 

em face do tempo disponível para a realização da atividade.  

Em relação às etapas de uma auditoria, de forma simplificada, (BRASIL, 2009a) divide a 

auditoria de qualidade em planejamento e preparação, execução propriamente dita e emissão do 

relatório de auditoria. Aprimorando o entendimento, (BRASIL, 2019a) nos apresenta uma divisão 

baseada no ciclo P-E-R-A, no qual se consideram as etapas: planejar, executar, reportar e 

acompanhar.  

A comparação das evidências de auditoria coletadas com os critérios de auditoria ou 

requisitos listados resulta nas constatações de auditoria. Segundo (BRASIL, 2019a), as 



7 

  

constatações de auditoria podem indicar conformidade, não conformidade, oportunidades de 

melhoria ou boas práticas. Algumas evidências objetivas do cumprimento dos requisitos devem 

ser coletadas, preferencialmente, por amostragem. As não conformidades devem ser registradas e 

informadas ao auditado.  

 (BRASIL, 2009a) destaca que as não conformidades devem ser reais e objetivas, 

mencionar o critério de referência, a fim de evitar contestação por parte do auditado, identificar a 

evidência de auditoria, ser localizável por outros auditores e ser classificada (categorizada). 

Destaca ainda que a redação e as informações das não conformidades devem ser suficientes para 

que a organização auditada possa tomar as ações corretivas para localizar a causa raiz da não 

conformidade.  

Ainda na organização auditada, ao final da execução, é realizada a reunião de 

encerramento, na qual serão apresentados os aspectos positivos, as oportunidades de melhoria e 

as não conformidades evidenciadas pela equipe auditora. Nesse momento as fotos e cópias de 

documentos, quando autorizados, serão apresentados, de forma a facilitar a comunicação do que 

foi observado.  

Essencial nas situações em que se constatam não conformidades é a etapa acompanhar do 

ciclo P-E-R-A, pois é por meio dela que se realiza o acompanhamento do plano de ações 

corretivas da organização auditada e o cumprimento das ações necessárias à eliminação da causa 

raiz das não conformidades. (BRASIL, 2019a) salienta que é conveniente que a conclusão e a 

eficácia de tais ações sejam sempre verificadas por meio de uma visita de auditoria específica ou 

seja parte de uma auditoria subsequente.  

A seguir será realizada uma abordagem sobre a normatização e as entidades certificadoras 

de aviação. 

 

 

3 NORMATIZAÇÃO E ENTIDADES CERTIFICADORAS DE AVIAÇÃO  

 

Para que uma empresa possa realizar serviços de manutenção em aeronaves, ela deve 

possuir um certificado de homologação emitido por autoridade aeronáutica. Essa obrigação está 

contida no Código Brasileiro de Aeronáutica, sancionado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 

de 1986, que estabelece: 
 

Art. 70. A autoridade aeronáutica emitirá certificados de homologação de empresa 

destinada à execução de serviços de revisão, reparo e manutenção de aeronave, motores, 

hélices e outros produtos aeronáuticos. 

§ 1° Qualquer oficina de manutenção de produto aeronáutico deve possuir o certificado 

de que trata este artigo, obedecido o procedimento regulamentar (BRASIL, 1986, np). 

 

No intento de se garantir a segurança de voo, (BRASIL, 1986), no mesmo artigo, 

estabelece ainda que todo operador de aeronave deve executar ou fazer executar a manutenção de 

aeronaves, motores, hélices e demais componentes, a fim de preservar as condições de segurança 

do projeto aprovado. Caso seja constatada falta de manutenção, a autoridade aeronáutica 

cancelará o certificado de aeronavegabilidade da aeronave. 

Dessa forma, (BRASIL, 1986) determina que todo proprietário de aeronave deve realizar 

a manutenção de sua aeronave e todos os demais componentes em empresas de manutenção que 

possuam um certificado de homologação emitido por autoridade aeronáutica. Determina ainda 

que a autoridade aeronáutica tem a atribuição de promover a segurança de voo, devendo 

estabelecer os padrões mínimos de segurança relativos, dentre outros, à inspeção, manutenção em 
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todos os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores, hélices e demais componentes 

aeronáuticos.  

Segundo (BRASIL, 1986) os padrões mínimos serão estabelecidos em Regulamentos 

Brasileiros de Homologação Aeronáutica (RBHA). No entanto, no Art. 107, (BRASIL, 1986) traz 

uma exceção no que se refere à aviação militar: 
 

§ 1° Consideram-se militares as integrantes das Forças Armadas, inclusive as 

requisitadas na forma da lei, para missões militares (artigo 3°, I). 

[...] 

§ 5° Salvo disposição em contrário, os preceitos deste Código não se aplicam às 

aeronaves militares, reguladas por legislação especial (artigo 14, § 6°) (BRASIL, 1986, 

np).  

 

Reforçando esse entendimento, o RBHA nº 01 previa no item 10.7, que tratava de 

restrições, que os RBHA não se aplicavam às operações e ao material aeronáutico militar 

(BRASIL, 1992). 

À época, o então Departamento de Aviação Civil (DAC), Autoridade Aeronáutica 

Brasileira, subordinada ao Ministério da Aeronáutica (e posteriormente ao Comando da 

Aeronáutica), tinha como atribuições estudar, orientar, planejar, controlar, incentivar e apoiar as 

atividades da Aviação Civil pública e privada. Assim, era o DAC o responsável pela emissão dos 

RBHA. Em março de 2006, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) absorveu as 

atividades do DAC. 

Compete à ANAC, segundo (BRASIL, 2005), dentre outros, proceder à homologação e 

emitir certificados relativos às atividades de competência do sistema de segurança de voo da 

aviação civil, bem como editar e dar publicidade aos regulamentos necessários à aplicação de sua 

lei de criação. Dessa forma, a ANAC passou a ser a responsável por emitir certificados de 

oficinas de manutenção e substituir, gradativamente, os regulamentos criados pelo DAC. 

Assim, em 26 de novembro de 2008, foi aprovado o RBAC nº 01, o qual, de forma 

diversa do RBHA nº 01, silenciou acerca da aplicabilidade dos RBAC às operações a ao material 

aeronáutico militar (BRASIL, 2008). Entretanto, (BRASIL, 2005) estabeleceu que compete à 

ANAC regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e 

aeroportuária. Em seguida, esclareceu no §7º do Art. 8º que as expressões infra-estrutura 

aeronáutica e infra-estrutura aeroportuária se referem às infra-estruturas civis, não se aplicando o 

disposto na lei às infra-estruturas militares. 

A infra-estrutura aeronáutica, segundo (BRASIL, 1986), compreende, dentre outros, o 

sistema de segurança de voo que inclui os padrões mínimos de segurança relativos à inspeção, 

manutenção em todos os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores, hélices e demais 

componentes aeronáuticos. Logo, tais padrões mínimos referentes às aeronaves e componentes 

aeronáuticos militares não estão sujeitos ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nem aos RBAC. 

Posteriormente, em março de 2013, a ANAC substituiu o Regulamento Brasileiro de 

Homologação Aeronáutica – RBHA nº 145 “Empresas de Manutenção Aeronáutica” pelo 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 145, “Organizações de Manutenção de 

Produto Aeronáutico”, em face do determinado no art. 47, inciso I, de (BRASIL, 2005). Dessa 

forma, o RBAC nº 145 passou a estabelecer os requisitos que tratam dos processos de certificação 

de organizações de manutenção aeronáutica (BRASIL, 2014a). 

(BRASIL, 2005) determinou que a ANAC estabelecesse normas observando os acordos, 

tratados e convenções internacionais de que fosse parte a República Federativa do Brasil. Assim, 

o RBAC nº 145 manteve o mesmo critério de alinhamento com o regulamento 14 CFR Part 145, 
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da FAA, atendendo à uniformidade regulamentar prevista na Convenção sobre Aviação Civil 

Internacional concluída em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, visando a melhoria da 

segurança de voo. 

Informação disponível no sítio da ANAC mostra que atualmente existem cerca de 50 

(cinquenta) regulamentos em vigor, dos quais 2 (dois) estão diretamente relacionados a serviço 

de manutenção aeronáutica: o RBAC nº 145, já tratado, e o RBAC nº 043 que estabelece regras 

para manutenção, manutenção preventiva, reconstrução e alteração, incluindo grandes reparos e 

grandes alterações de aeronave ou componente. 

Do exposto, verifica-se que uma empresa brasileira que pretenda prestar serviços de 

manutenção em aeronaves ou componentes aeronáuticos de emprego civil (público ou privado), 

para funcionar legalmente, dentre outros, precisa seguir as regras estabelecidas no RBAC 043 e 

possuir um Certificado de Organização de Manutenção (COM) emitido pela ANAC, válido, 

obtido por meio da verificação do atendimento dos requisitos previstos no RBAC nº 145. Trata-

se, portanto, de uma auditoria externa de terceira parte realizada pela ANAC. 

(BRASIL, 2019b) sustenta esse entendimento quando define que o Certificado de 

Organização de Manutenção é documento emitido com base no Art. 70 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica e no parágrafo 145.53(a) do RBAC nº 145, que concede à organização de 

manutenção a prerrogativa legal para prestar serviços de manutenção, manutenção preventiva e 

alterações em produtos aeronáuticos. Cada COM possui atrelados a Especificação Operativa e a 

Lista de Capacidades, na qual constam os serviços/produtos para os quais a organização de 

manutenção está autorizada a realizar.  

Dados disponíveis no sítio da agência mostram que existem 526 (quinhentas e vinte e 

seis) Bases de Manutenção no Brasil e 156 (cento e cinquenta e seis) no exterior que estão com o 

COM expedido pela ANAC válido. Isso demonstra a grande quantidade de empresas a ser 

monitorada pelos especialistas (auditores) da ANAC.  

(BRASIL, 2014a) esclarece que um COM emitido pela ANAC para uma organização de 

manutenção localizada no Brasil tem validade a partir da data de sua emissão até que seja 

devolvido por seu detentor ou que seja suspenso ou cassado pela ANAC. Para organizações de 

manutenção sediadas fora do Brasil, a validade do certificado é de 24 (vinte e quatro) meses. 

A ANAC possibilita à organização de manutenção certificada segundo o RBAC nº 145 a 

inclusão de serviços/produtos aeronáuticos na sua Especificação Operativa ou artigos na sua Lista 

de Capacidades, por meio de uma autoavaliação quanto à capacidade de realizar os serviços 

pretendidos. Isso é realizado por meio do preenchimento de formulário específico, no qual a 

organização de manutenção se responsabiliza administrativa, civil e criminalmente pelas 

informações e documentos apresentados com o formulário e declara que tem ciência da 

possibilidade de invalidação dos serviços realizados e emissão de autuação da ANAC, caso a 

agência verifique, posteriormente, a não existência de instalações, recursos, equipamentos, 

ferramentas especiais, materiais ou dados técnicos necessários. 

A despeito da importância da verificação in loco, esse mecanismo da autoavaliação 

possibilita que, por meio de uma análise documental, a ANAC autorize a inclusão de itens na 

Lista de Capacidade de manutenção de uma organização sem a efetiva necessidade de execução 

da fase de demonstração e auditoria (BRASIL, 2019b). 

Buscando se destacarem no mercado, percebe-se que algumas organizações de 

manutenção aeronáutica também se capacitam para obter certificações estrangeiras que sejam 

reconhecidas internacionalmente e que aumentem a possibilidade delas realizarem serviços no 

Brasil, inclusive, para clientes sediados em outros países.  
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Destacam-se como órgãos certificadores estrangeiros na área de aviação a Federal 

Aviation Administration (FAA), órgão do governo americano responsável por regular a aviação 

civil daquele país, e a European Aviation Safety Agency (EASA), responsável por essa regulação 

para os países membros da União Europeia. Adiante serão apresentados exemplos de 

organizações de manutenção que se enquadram nessa situação. 

No próximo tópico será apresentada a norma utilizada pela Aviação do Exército na 

auditoria das organizações de manutenção aeronáutica com ênfase nos seus critérios de aceitação. 

 

 

4 NORMA DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO PARA AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 

EMPRESAS  

 

A Aviação do Exército (AvEx) dispõe de grande estrutura para realizar a manutenção de 

1º e 2º níveis dos seus helicópteros e componentes. Já a manutenção de 3º nível, que inclui, 

dentre outros, ações de manutenção profunda em oficinas, revisão geral e reparos complexos em 

componentes, é realizada em organizações de manutenção civis contratadas (BRASIL, 2009b). 

Dados obtidos no sistema de reparáveis da AvEx apontam que, nos últimos 10 anos, em média, 

715 componentes de helicópteros da AvEx foram manutenidos, anualmente, por organizações de 

manutenção civis no Brasil. 

Como os padrões mínimos de segurança relativos à inspeção, manutenção em todos os 

níveis e reparos em material aeronáutico militar não estão sujeitos ao Código Brasileiro de 

Aeronáutica nem aos RBAC, a Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx), no 

âmbito da AvEx, é a responsável pela avaliação e qualificação dos prestadores de serviços de 

manutenção no material de sua gestão, incluídos os helicópteros e seus componentes. Quanto à 

manutenção por terceiros no Brasil, estabeleceu-se: 
 

Art. 68. A execução de um serviço de manutenção no material de aviação, no Brasil, só 

poderá ser realizada por empresas de manutenção ou oficinas previamente certificadas 

pela DMAvEx, de acordo com InAvEx específica [...] (BRASIL, 2009b, p. 42). 

 

 Nesse sentido, a DMAvEx criou a Instrução de Aviação do Exército (InAvEx) nº 1.005 

que tem por objetivo, entre outros, avaliar e qualificar empresas e organizações civis e militares 

para a prestação de serviços de manutenção no material de gestão da DMAvEx, estabelecendo-se 

critérios padronizados para a qualificação dos prestadores de serviços e, quando requerido, 

fornecedores de materiais para a AvEx (BRASIL, 2011). 

Objetivando garantir elevado grau de qualidade e segurança na atividade aérea, a InAvEx 

1.005 utiliza também como referência as normas ABNT NBR ISO 9000, ABNT NBR ISO 9001, 

ABNT NBR ISO 15100 e as normatizações expedidas pela ANAC direcionadas às organizações 

de manutenção civis: o RBHA nº 145, o RBHA nº 43 e a IAC 145-1000. 

(BRASIL, 2011) estabelece que a auditoria com base na InAvEx 1.005 poderá ocorrer por 

manifestação pela empresa do interesse em prestar serviço para a AvEx, em resposta a edital 

público de convocação divulgado no Diário Oficial da União no primeiro bimestre de cada ano 

ou por comunicação direta da DMAvEx sobre necessidade de contratação. 

Ao término da avaliação (auditoria), (BRASIL, 2011) prevê que a empresa será 

qualificada e poderá receber um Atestado de Conformidade de Empresa, no qual se reconhece 

formalmente que a mesma está apta a fornecer bens e/ou executar serviços para a AvEx. O 

Atestado de Conformidade de Empresa possui como anexo uma Lista de Capacidades que prevê 
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as aeronaves, componentes ou serviços, para os quais, a empresa está autorizada a realizar para a 

AvEx.  

Pela importância da atividade, (BRASIL, 2011) esclarece que a equipe de auditoria será 

composta, preferencialmente, por militares especialistas na atividade de auditoria de sistemas da 

qualidade e/ou em áreas afins, contando, sempre que possível, com a participação de um oficial 

engenheiro militar aeronáutico. 

A auditoria é realizada com base nos requisitos do Questionário de Avaliação e 

Qualificação de Empresa, o qual pontua não somente o atendimento ao requisito, mas também a 

existência de registros, procedimentos escritos e a evidência da prática de tais procedimentos. Ao 

final, baseado no grau (pontuação percentual) de avaliação, a empresa receberá a menção de nível 

de qualidade que pode variar entre Excelente, Muito Bom, Bom, Regular e Insuficiente, este 

último no caso de não serem atingidos 60% dos requisitos previstos. O prazo de validade do 

Atestado de Conformidade de Empresa varia de acordo a menção obtida pela empresa, conforme 

exposto na Tabela 01 a seguir: 
 

Tabela 01 – Validade do Atestado de Conformidade de Empresa 
Menção Validade do Atestado 

Excelente (≥ 90%) 24 (vinte e quatro) meses 

Muito Bom (≥ 85% e < 90%) 24 (vinte e quatro) meses 

Muito Bom (≥ 80% e < 85%) 12 (doze) meses 

Bom (≥ 70% e < 80%) 12 (doze) meses 

Regular (≥ 60% e < 70%) 6 (seis) meses 

Insuficiente (< 60%) Não recebe Atestado. 

 Fonte: Adaptado de BRASIL, 2011. 

 

Além da obtenção de menção Insuficiente, será considerada reprovada como fornecedora 

de serviço de manutenção de aeronaves e seus componentes para a AvEx a organização de 

manutenção que não atender aos seguintes requisitos técnicos de qualificação: existência de 

pessoal técnico qualificado, de documentação técnica para a execução da manutenção, de 

suprimentos e ferramental preconizados pelo fabricante, de instalações indicadas pelo 

fabricante e de qualificação para o nível de manutenção em que pretendem ser qualificadas 

pela DMAvEx (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

Trata-se do mesmo entendimento adotado pela Agência Europeia para a Segurança da 

Aviação (EASA), que estabelece que: 
 

As entidades responsáveis pela concepção, fabricação e manutenção de produtos, peças e 

equipamentos devem demonstrar as suas capacidades e meios para desempenhar as 

tarefas relacionadas com as suas prerrogativas. Salvo disposição em contrário, essas 

capacidades e meios devem ser reconhecidas mediante a emissão de uma certificação da 

entidade (EASA, 2002, p. 5). 

 

(EASA, 2002, p. 20, grifo nosso) estabelece ainda que a homologação de uma entidade 

será conferida se ela dispuser de instalações, pessoal, equipamento, instrumentos e materiais e 

documentação para execução das tarefas que lhe são confiadas. 

Da mesma forma, o Regulamento 14 CFR Part 145, da FAA, com o qual o RBAC nº 145, 

está alinhado, estabelece os mesmos requisitos técnicos de qualificação em suas subpartes C e D: 
 

Uma estação certificada de reparo deve fornecer instalações, equipamentos, materiais 

e dados (documentos) que atendam aos requisitos aplicáveis para a emissão do 

certificado e das classificações que a estação de reparo possui..[...] pessoal qualificado 
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para planejar, supervisionar, executar e aprovar, para o retorno ao serviço, a manutenção, 

a manutenção preventiva ou as alterações realizadas sob o certificado da estação de 

reparo e as especificações operacionais [...] (USG, 2018, np, tradução e grifo nosso).   

 

Logo, os requisitos técnicos de qualificação estabelecidos na InAvEx 1.005 estão 

alinhados com os dois órgãos de certificação aeronáutica que geram o maior número de 

conhecimentos sobre o assunto e que desenvolvem processos de reconhecimento da qualidade 

das aeronaves voadas na maior parte do mundo. 

O não atendimento de qualquer um dos requisitos técnicos de qualificação estipulados 

InAvEx 1.005 será considerado não conformidade maior. Neste caso, a organização de 

manutenção ficará impedida de receber o Atestado de Conformidade, até que o respectivo plano 

de ações corretivas seja aprovado pela Equipe de Auditoria e seja realizada uma nova auditoria 

para verificação das ações corretivas implementadas.  

Mesmo sendo evidenciado que as ações corretivas foram implementadas, a organização 

de manutenção que apresentar não conformidade maior obterá 60% (sessenta por cento) como 

nota máxima e, consequentemente, um Atestado de Conformidade de Empresa com prazo de 

validade de 6 (seis) meses.  

(BRASIL, 2011) estabelece que a organização de manutenção que preencher todos os 

requisitos técnicos de qualificação estipulados, obtiver no mínimo a menção Regular e que tiver 

corrigido as não conformidades menores, mediante prévia análise e acompanhamento do plano de 

ação, receberá o Atestado de Conformidade de Empresa com a validade conforme a Tabela 01. 

Caso seja verificada, dentre outros, queda no padrão de qualidade do serviço realizado 

pela organização de manutenção, a qualificação concedida poderá ser suspensa no todo ou em 

parte, mediante a interdição parcial da relação de aeronaves, componente e serviços previstos na 

Lista de Capacidades. A suspensão poderá ser revogada, por meio da comprovação, em nova 

auditoria, do atendimento de todos os requisitos técnicos de qualificação estipulados. 

Sobre esse aspecto, Pinto (2017, p. 22) destaca: “A qualidade de serviços e confiabilidade 

são pontos importantes na AvEx e a auditoria nas empresas possibilita a exclusão do ciclo de 

reparo de empresas sem condições de prestar um mínimo aceitável de qualidade [...]”. 

De forma diversa ao processo realizado pela ANAC, (BRASIL, 2011) prevê que a 

inclusão de novos itens na Lista de Capacidades da organização de manutenção durante a 

vigência do Atestado de Conformidade será feita mediante a verificação in loco do atendimento 

aos requisitos da DMAvEx para aqueles itens. Ou seja, só será permitida a inclusão de itens após 

a comprovação da capacitação da organização em nova auditoria. 

(BRASIL, 2011) esclarece que durante a vigência contratual, a empresa ou organização, 

cuja validade do Atestado de Conformidade esteja por vencer é responsável por solicitar à 

DMAvEx uma nova visita de auditoria, com a antecedência necessária, sob pena de ter seu 

contrato rescindido. Tem-se nesse aspecto, claramente, a classificação da auditoria da DMAvEx 

como externa de segunda parte (fornecedor). 

No entanto, cabe salientar que a aprovação no processo de avaliação e qualificação apenas 

habilita a organização de manutenção para a prestação de serviço de manutenção para a AvEx e 

não gera qualquer obrigação contratual ou compromisso de natureza comercial. Assim, 

(BRASIL, 2011) permite que a auditoria da DMAvEx, com base na InAvEx 1.005, sirva também 

como instrumento para a ampliação do rol de empresas capacitadas a prestar serviços para a 

AvEx, contribuindo com o esforço de formação da Base Industrial de Defesa.  
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5 MATERIAL E MÉTODO  

  

Como salientado na introdução, a intenção deste trabalho é contribuir na identificação da 

importância da auditoria baseada na InAvEx 1.005 e de sua adequação às necessidades da 

Aviação do Exército, a despeito da credibilidade de outras certificações apresentadas pelas 

empresas. Trata-se de uma pesquisa aplicada que tem por objetivo gerar conhecimentos para 

aplicação, utilização e consequências práticas imediatas e é dirigida à solução de problemas 

específicos (GIL, 2008). 

A pesquisa realizada tem objetivo descritivo e exploratório, pois se baseou num estudo 

detalhado da normatização existente sobre o assunto, com coleta, na Organização Militar, de 

dados referentes à pontuação e às não conformidades (NC) evidenciadas em auditorias realizadas 

em empresas, segregando o resultado das empresas possuidoras de certificação nacional daquelas 

possuidoras também de certificação de órgãos internacionais, análise e interpretação dos dados.  

Para Gil (2008), as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. Para o autor 

pesquisas descritivas são as que se propõem, por exemplo, a levantar as opiniões, atitudes e 

crenças de uma população e as pesquisas exploratórias são as desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão acerca de determinado fato, especialmente, quando o tema escolhido é pouco 

explorado. 

O trabalho foi conduzido por meio de pesquisa bibliográfica, no esforço de se descobrir o 

que já foi produzido cientificamente sobre o tema em estudo (CERVO et al, 2007). No entanto, 

foi fundamental a pesquisa documental, utilizando-se, principalmente, as leis, regulamentos e 

normas afetos à auditoria em empresas de manutenção de aviação. Para Gil (2008) a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Quanto à forma de abordagem do problema, optou-se por uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, o que possibilita melhor compreensão do cenário estudado. Isso porque somente os 

números obtidos na coleta dos dados de pontuação e das NC evidenciadas nas últimas auditorias 

não permitiriam a identificação de aspectos subjetivos envolvidos no estudo realizado. Assim, o 

questionário foi elaborado contendo perguntas fechadas e abertas, possibilitando aos auditores 

participantes expressar seus comentários e opiniões a respeito do tema estudado. Mascarenhas 

(2012) sustenta esse entendimento considerando que não se deve pensar que a pesquisa deve ser 

sempre quantitativa ou qualitativa, sendo, para o autor, muitas vezes aconselhável combinar os 

dois tipos.  

Em relação ao local de realização, como já explorado, o estudo se caracteriza como uma 

pesquisa de campo. Barros e Lehfeld (2007) apontam que na pesquisa de campo o pesquisador 

assume o papel de explorador e observador, coletando diretamente os dados no local (campo) em 

que se deram ou surgiram os fenômenos, por meio do uso, dentre outras técnicas, do questionário. 

Nesse sentido, os resultados das empresas foram obtidos na Organização Militar 

responsável pela realização das auditorias e os questionários foram direcionados aos auditores - 

Engenheiros Aeronáuticos, Engenheiro Militar, Gerentes, Inspetores e Mecânicos de Manutenção 

de Aeronaves e outros militares especialistas, todos com larga experiência de trabalho na 

atividade de aviação e possuidores do curso de auditor da qualidade - que realizaram ou que 

realizam auditorias, com base na InAvEx 1.005, nas empresas de manutenção de helicópteros e 

componentes. 
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6 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Os dados da pontuação obtida e das não conformidades (NC) evidenciadas nas empresas 

de manutenção de helicópteros e de componentes de helicópteros certificadas pela ANAC e 

auditadas pela DMAvEx, ao menos 2 vezes, no período compreendido entre os anos de 2012 e 

2018, foram coletados e tabelados.  

Cada NC considerada corresponde a uma ou mais constatações de não conformidade 

referentes ao mesmo requisito de auditoria. Verificou-se em diversas auditorias a ocorrência de 

duas ou mais constatações de não conformidade referentes ao mesmo requisito. Sobre esse 

aspecto a InAvEx 1.005 não prevê critério de penalização na pontuação, o que pode ser uma 

melhoria a ser implementada em sua próxima revisão.  

Em função do tipo de material manutenido por cada empresa houve diferença nos 

requisitos avaliados entre empresas. No entanto, para uma mesma empresa, os requisitos do 

Questionário de Avaliação e Qualificação de Empresa avaliados foram os mesmos em todas as 

auditorias no período.  

A fim de garantir a devida confidencialidade dos dados apresentados, as empresas foram 

renomeadas de A até O, com a indicação das possuidoras apenas de certificação nacional (NAC) 

e de certificação nacional e internacional (NAC/INT). O total de NC encontradas em cada 

auditoria, com a respectiva evolução (=, ↑ ou ↓), e a pontuação percentual obtida encontram-se 

discriminados na Tabela 2 a seguir: 
 

Tabela 02 – Pontuação e evolução do total de NC identificadas nas auditorias da DMAvEx 
Empresa Resultado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A NC     3 = 3 ↓ 0 ↑ 5     = 5 

NAC Pontuação    83,4 78,5 75,7 73,9     79 

B NC 5 ↓ 1     ↑ 2     ↑ 5     
NAC Pontuação  73,7 78,9     81,5     82,7     

C NC 6 ↓ 4     ↓ 3 ↑ 6         
NAC Pontuação  72,3 75,4     80,1 82,6         

D NC     4 ↓ 0     ↑ 5     ↓ 1 

NAC Pontuação    78,1 82,3     89,5     95,2 

E NC     11 ↓ 4     ↓ 2     ↑ 3 

NAC Pontuação    67,5 82     84,5     90 

F NC     10     ↓ 3 ↓ 2     ↑ 7 

NAC/INT Pontuação    75,1     83,6 91,9     60 

G NC 4         ↓ 0     ↑ 1     
NAC/INT Pontuação  92,4         96,7     95,7     

H NC         9     ↓ 0     ↑ 6 

NAC/INT Pontuação        91,9     91,8     93,1 

I NC 0     ↑ 1 ↑ 3             
NAC Pontuação  90     83,8 87,3             

J NC 2         = 2     ↑ 4     
NAC/INT Pontuação  91,3         89,4     91,5     

K NC             2     ↑ 6     
NAC/INT Pontuação            86,7     86,1     

L NC 0         ↑ 4         = 4 

NAC/INT Pontuação  91,2         93,3         94,4 

M NC             7 ↓ 5 ↓ 0     
NAC Pontuação            56,6 78,5 86,7     

N NC         0     ↑ 4 ↓ 3     
NAC Pontuação        83     79,9 80,5     
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Empresa Resultado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O NC     1 ↑ 3     ↓ 1         
NAC/INT Pontuação    83,5 84,7     89,3         

 Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Observa-se na Tabela 2 que nem sempre existe uma relação padronizada entre o aumento 

da pontuação obtida e a redução do número de NC encontradas nas auditorias de uma mesma 

empresa. Sobre esse aspecto é razoável supor que com a melhora da pontuação e do consequente 

padrão de qualidade, a auditoria possa identificar novas NC de uma forma mais detalhada, num 

patamar superior de qualidade.  

Na Tabela 2 se observa ainda que todo aumento do número de NC identificado em 

determinada auditoria resultou, após implementação do Plano de Ações Corretivas pela empresa, 

numa melhor pontuação obtida na auditoria subsequente. Isso mostra que a prática de 

acompanhamento periódico das empresas pela DMAvEx tem apresentado resultado satisfatório 

em termos de melhoria do padrão de qualidade das empresas, independentemente, de serem 

encontradas outras NC pela característica de aumento gradual do detalhamento na auditoria. 

Verifica-se que mesmo nos casos em que não foi evidenciada nenhuma NC as empresas 

não atingiram a pontuação máxima. Isso se explica pelo fato do Questionário de Avaliação e 

Qualificação de Empresa pontuar, para diversos requisitos, não somente o atendimento ao 

requisito, mas também a existência de registros, procedimentos escritos e a evidência da prática 

de tais procedimentos.  

Observa-se ainda que as empresas possuidoras de certificação NAC/INT apresentaram, no 

período uma pontuação média de 88,7%, enquanto as empresas possuidoras apenas de 

certificação NAC tiveram uma pontuação média de 80,5%. Isso indica que a obtenção de 

certificação internacional, de maneira geral, repercutiu num melhor padrão de qualidade 

apresentado pelas empresas. Por outro lado, a única NC maior da Tabela 2 foi identificada em 

2018 na empresa F, possuidora de certificação NAC/INT, o que ratifica a necessidade de 

acompanhamento periódico, independentemente, das certificações que a empresa possui.  

Embora o aumento do número de NC não signifique necessariamente uma piora no 

padrão de qualidade da empresa, alguns picos verificados na Tabela 2, associados ao fato que 

nenhuma das 15 empresas conseguiu manter ausência de NC em 2 ou mais auditorias 

consecutivas, são situações que demonstram a rápida flutuação em aspectos relacionados à 

qualidade nas empresas, mesmo com as suas auditorias internas. Isso mostra a importância das 

auditorias periódicas realizadas pela DMAvEx e, principalmente, da avaliação e qualificação 

prévia, independentemente das empresas já estarem certificadas pela ANAC ou por quaisquer 

outros órgãos.  

Na Tabela 2 também se observa que a empresa M, em 2015, não atingiu nem mesmo a 

pontuação de 60%, não recebendo o Atestado de Conformidade de Empresa. Tratava-se de uma 

empresa já certificada pela ANAC e que não atingiu o padrão mínimo de qualidade exigido pela 

DMAvEx, o que reforça a importância da avaliação e qualificação prévia, independentemente das 

certificações apresentadas pela empresa. 

Cabe salientar que a constatação de que uma empresa já certificada pela ANAC não 

apresenta padrão de qualidade aceitável pela AvEx somente durante a fase externa do processo 

licitatório ou após a contratação pode gerar prejuízos e não satisfazer as necessidades da 

Administração Pública. Além disso, como prevê a InAvEx 1.005, o interesse em prestar serviços 

de manutenção de helicópteros e componentes para a AvEx pode ser manifestado pela empresa, 

em resposta a edital público de convocação anual. Isso possibilita que as empresas que não 
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possuem o Atestado de Conformidade de Empresa possam solicitar a auditoria de avaliação e 

qualificação e, sendo aprovadas, participarem de certames. 

Os dados apresentados na Tabela 2 confirmam que não basta acompanhar o tratamento da 

causa raiz de uma ou mais NC e se conceder um Atestado de Conformidade de Empresa ou 

Certificado de Organização de Manutenção com prazo de validade indeterminado. A gestão da 

qualidade nas empresas está sob a responsabilidade de pessoas que estão sujeitas a 

movimentações internas, sobrecarga de trabalho e problemas particulares e profissionais, o que 

dificulta a manutenção do controle eficaz sobre o sistema durante muito tempo, até mesmo por 

conta da necessidade do comprometimento de todos os integrantes da empresa, principalmente, 

da alta direção. 

Possivelmente, em face da grande quantidade de organizações de manutenção a serem 

controladas, a ANAC conceda o Certificado de Organização de Manutenção (COM) com 

validade indeterminada para as empresas sediadas no Brasil e possibilite a inclusão de 

serviços/produtos aeronáuticos nas suas capacidades, por meio de uma auto-avaliação. No 

entanto, a AvEx, com mais de 30 anos de história desde a sua recriação, registra o fato de nunca 

ter acontecido um acidente motivado por falha de manutenção, o que reforça a importância da 

continuidade da avaliação e qualificação prévia e periódica da conformidade nas empresas 

prestadoras de serviços de manutenção de 3º nível, nos termos da InAvEx 1.005.   

Nesse sentido, é muito positiva a dinâmica de renovação do Atestado de Conformidade de 

Empresa prevista na InAvEx 1.005, na qual uma empresa auditada terá a validade do seu atestado 

condicionada à pontuação obtida na auditoria. Ademais, a auditoria periódica da DMAvEx como 

cliente possibilita que a empresa contratada cresça em termos de padrão de qualidade, agregando 

valor e revertendo em benefício direto à AvEx pela prestação de serviços com maior 

confiabilidade, favorecendo a segurança de voo.  

Dos auditores que responderam à pesquisa, 79% consideram que os requisitos previstos 

na InAvEx 1.005 são mais adequados à AvEx do que os previstos no RBAC nº 145 pelos 

seguintes motivos: 1- A InAvEx 1.005 foi concebida para se adequar às peculiaridades da AvEx, 

cobrindo itens que podem não estar disponíveis na Aviação Civil; 2- A InAvEx 1.005 estabelece 

requisitos mais específicos e personalizados, embora muitos aspectos se sobreponham ao RBAC 

nº 145; e 3– A InAvEx 1.005 referencia algumas normas como ABNT NBR ISO 9001, ABNT 

NBR ISO 15100 e o RBHA nº 145, que servem como complemento nas auditorias, tendo a 

DMAvEx controle sobre as suas próprias alterações e atualizações. 

Para os 21% que consideram que os requisitos previstos na InAvEx 1.005 não são mais 

adequados à AvEx do que os previstos no RBAC nº 145, as justificativas foram: 1- A norma da 

AvEx necessita de atualização para se adequar aos requisitos do RBAC nº 145; 2- As duas 

normas se complementam, corroborando para que se atinja a finalidade da auditoria efetuada; e 

3– No RBAC nº 145 os requisitos são determinados no regulamento e depois elencados nas 

planilhas que objetivam esclarecer e simplificar a aplicação dos requisitos, ao passo que a 

InAvEx 1.005 elenca os requisitos diretamente no questionário, podendo gerar dificuldade no 

entendimento.  

Dos auditores que participaram da pesquisa, 71% não identificaram no RBAC nº 145 ou 

em qualquer norma de outras entidades certificadoras de organizações de manutenção de aviação 

algum requisito de auditoria necessário à AvEx que não constasse na InAvEx 1.005. Tais 

auditores justificaram essa resposta esclarecendo que a InAvEx 1.005 engloba requisitos do 

RBAC nº 145 e NRB ISO 9001 necessários às auditorias nas empresas, permitindo alcançar os 

objetivos pretendidos pela AvEx. Além disso, as regras de aplicabilidade da InAvEx 1.005 

atendem bem às necessidades da AvEx, principalmente, por ter seus requisitos referenciados nos 
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principias regulamentos de gestão da qualidade e de homologações aeronáuticas, o que não 

descarta o seu necessário aprimoramento e melhoria contínua.  

Para os 29% que já identificaram no RBAC nº 145 ou em qualquer norma de outras 

entidades certificadoras de organizações de manutenção de aviação algum requisito de auditoria 

necessário à AvEx que não constasse na InAvEx 1.005, embora não tenham exemplificado um 

item específico de outro regulamento, esclareceram que existem requisitos de outros 

regulamentos, não apenas no RBAC nº 145, que podem ser acrescentados à InAvEx 1.005, com a 

finalidade de melhor definir os existentes e complementar a auditoria. Esclareceram ainda que 

existe a necessidade de uma revisão da InAvEx 1.005, datada de 2011, principalmente em relação 

às novas nomenclaturas e conceitos preconizados pelo RBAC nº 145, sem deixar de levar em 

consideração as customizações necessárias à atividade da AvEx.  

Quanto ao grau de importância para a AvEx das auditorias realizadas pela DMAvEx, com 

base na InAvEx 1.005, 93% dos auditores participantes da pesquisa a consideram muito 

importante e 7%, importante. Tais auditores justificaram que a referida auditoria: 1- Proporciona 

confiança na capacidade do fornecedor de produtos ou serviços; 2- Garante que o sistema de 

gestão da qualidade da empresa está implementado em conformidade com os requisitos da 

qualidade aplicáveis; 3- Contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas de manutenção de aviação; 4- É fundamental para a contratação de empresas que irão 

executar a manutenção de componentes reparáveis da AvEx; 5- Garante que os serviços 

executados pelas empresas reparadoras tenham padrão de qualidade elevado, garantindo a 

segurança de voo; 6- Exige que as empresas candidatas ou as empresas que já prestam serviços 

para a AvEx atendam requisitos específicos, devido às particularidades na manutenção de 

aeronaves militares e sua operação; 7- Evita que se contrate uma empresa já certificada por outros 

órgãos, mas que não preencha as condições mínimas, nem mesmo as do órgão que já havia 

emitido a certificação; 8- Controla o grau de qualidade mantido pelas empresas prestadoras de 

serviços; 9- Permite o conhecimento das empresas prestadoras de serviço, bem como a 

verificação do padrão mínimo de qualidade requerido que são imprescindíveis à segurança de 

voo, ressaltando-se que, até a presente data, não há registro de acidente ocorrido com aeronave da 

AvEx devido à falha de manutenção. 

Como já mencionado, a posse do COM é uma obrigação legal para uma empresa 

brasileira de manutenção de produto aeronáutico de emprego civil. Todavia, acredita-se que no 

presente trabalho tenham sido apresentados argumentos que justifiquem a importância do 

Atestado de Conformidade de Empresa, emitido com base na InAvEx 1.005, constar nos editais 

de licitação como requisito de qualificação técnica adicional obrigatório ao COM da ANAC, nos 

casos de contratação, pela AvEx, de serviço de manutenção em material aeronáutico de emprego 

comum (civil e militar). 

Por fim, há que se considerar que a InAvEx 1.005 carece de atualização para a correta 

referenciação às normas ISO e da ANAC em vigor, valendo-se, se for o caso, das demais 

sugestões de melhoria apontadas nesta pesquisa. Todavia, entende-se que isso não reduz a 

importância e a necessidade da sua aplicação para garantir a confiança na qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas de manutenção. 

Conclui-se, portanto, que a auditoria da AvEx nas empresas, realizada com base na 

InAvEx 1.005, é muito importante para a garantia da qualidade dos serviços prestados e é mais 

adequada às necessidades da AvEx, tanto na avaliação e qualificação prévia à contratação, quanto 

na avaliação e qualificação de prestadores de serviço já contratados, servindo ainda como 

instrumento para a ampliação do rol de empresas capacitadas à prestar serviços para a AvEx e a 

integrar, eventualmente, a Base Industrial de Defesa.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho representa um estudo preliminar sobre a avaliação e qualificação de 

empresas de manutenção de helicópteros e seus componentes. Trata-se de uma abordagem que 

procurou mostrar basicamente a importância da auditoria baseada na InAvEx 1.005 e de sua 

adequação às necessidades da Aviação do Exército, a despeito da credibilidade de outras 

certificações apresentadas pelas empresas. Não é pretensão deste trabalho fechar a questão sobre 

o assunto. Ao contrário, os pontos aqui abordados poderão ser objeto de questionamentos e 

aprofundamentos futuros através de novos trabalhos. Por se tratar de um tema pouco explorado, é 

desejável que novos trabalhos de pesquisa possam identificar, dentre outros, melhorias para o 

processo de auditoria realizado pela ANAC e pelos demais órgãos que auditam sistemas de 

gestão de qualidade ligados à atividade aeronáutica. 

A manutenção de helicópteros e seus componentes é uma atividade sensível e capaz de 

produzir grande número de erros latentes. Ela atrai uma grande proporção de fatores humanos 

envolvidos em ampla escala de tecnologias e materiais complexos, cujo menor descuido, pode 

ocasionar um acidente. Por esse motivo, a auditoria de qualidade, como instrumento de 

verificação do adequado funcionamento do sistema de gestão da qualidade e dos controles 

internos da empresa, é essencial para se mitigar possíveis problemas relacionados à falha de 

manutenção. 

Acredita-se que este trabalho contribui para o desenvolvimento do interesse pela atividade 

de auditoria de fornecedores na administração pública e na iniciativa privada, principalmente nos 

setores que lidam com a atividade aeronáutica. À medida que outras organizações desenvolverem 

capacidade de auditar sistemas de qualidade de empresas que prestam serviços de manutenção, 

tais empresas terão o compromisso de assegurar um padrão elevado de qualidade para se 

manterem competitivas no mercado. 

Pelo exposto, conclui-se que a apresentação de uma certificação ANAC ou de qualquer 

outro órgão certificador não significa que a empresa manteve o padrão de qualidade demonstrado 

no momento da certificação pelo órgão, nem tampouco, que irá mantê-lo daqui em diante. Nesse 

sentido, a auditoria com base na InAvEx 1.005, se mostra, para a AvEx, um instrumento valioso e 

necessário para a garantia da contratação de empresas de manutenção comprometidas com a 

qualidade dos seus serviços e com a segurança de voo. 
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ANEXO – Parecer da Plataforma Brasil 
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