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Nathalie Gutierres

o começo do século XX, o sonho do ho-

mem voar ganhou status de realidade. Em-

bora ainda hoje seja questionado se o pri-

meiro vôo foi proporcionado peio brasi-

leiro Alberto Santos Dumont ou pela dupla norte-

americana de irmãos Orville e Wilbur Wríghí, sabe-

se que sem o grande pássaro de ferro o mundo não

estaria no atual nível de desenvolvimento. Em ques-

tões de horas são feitas viagens que, por outros

meios de transporte, levariam dias e até meses. As-

sim, houve a diminuição de distâncias, processos

foram agilizados, facilitando o progresso de forma

graduai dos países.

Para uns. voar é uma paixão, composta pela sensa-

ção de liberdade. É não ter limites, superar obstáculos,

estar em outra dimensão. Para outros, manter-se algu-

mas horas no ar significa momentos de tensão, com-

postos por medo. nervosismo, stress e a iminência de

que o pior pode acontecer.

Tal situação de ansiedade tem uma justificativa ca-

bível. Além de ter que confiar toda a segurança à aero-

nave e seus respectivos comandantes, os acontecimen-

tos dos últimos anos dão força ao medo dessas pessoas.

Grandes acidentes aéreos têm ocorrido com uma fre-

qüência assustadora. Embora seja con-

siderado pelos especialistas da área

corno o meio mais seguro de

transporte existente, se al-

guma falha ocorre, as chances de sobrevivência dos en-

volvidos são bastante reduzidas quando comparadas a

outros acidentes, como os de automóveis.

No próximo mês de outubro, irão completar 12 anos

do acidente que envolveu o Fokker 100 da companhia

aérea TAM, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. A

queda do avião, vôo número 402, que ia de São Paulo ao

Rio de Janeiro, contabilizou a morte das 99 pessoas que

estavam a bordo. As dimensões do acidente o marcaram

como uma das maiores tragédias do setor na época.

Mais recentemente, dois outros grandes acidentes

deixaram os brasileiros atônitos. No dia 20 de setembro

de 2006, um Boeing 737 da Gol, que havia sido recebi-

do pela companhia em 12 de setembro do mesmo ano e

possuía apenas 200 horas de vôo, colidiu no ar com um

jato executivo Legacy, da Ernbraer, e culminou com a

morte de 155 pessoas. O avião que seguia de Manaus

com destino ao Riof no vôo 1907, marcou o primeiro

acidente grave da história da Gol, sendo também o mai-

or da história da aviação no Brasil até então. Antes dele,

o pior acidente do país havia acontecido em junho de

1982. com a batida de um Boeing 727-200 da Vasp em

uma montanha da serra de Aratanha, próximo de Forta-

leza, registrando a morte de 137 pessoas.

Poucos meses depois do acidente da Gol, mais pre-

cisamente no dia 17 de julho de 2007, outro desastre

corn proporções ainda maiores superaram iodos os re-

gistros de tragédias. Um Airbus A320 da TAM, que ha-

via decolado de Porto Alegre, pousou no aeroporto de

Congonhas, mas como não conseguiu frear, saiu da pis-

ta atingindo um prédio da empresa ao lado
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do aeroporto. Neste ocorrido, todas as pessoas que estavam no inte-

rior da aeronave e outras que se encontravam em solo perderam suas

vidas. No total, 199 pessoas morreram, tornando assim o aconteci-

mento a maior tragédia do setor no Brasil.

Quando o acidente da Gol ocorreu, começaram a vir à tona di-

versos problemas que estariam intimamente ligados aos controlado-

res do tráfego aéreo. Na época, falava-se que os profissionais, que

são militares, não tinham treinamento, qualificação e meios de tra-

balho suficientes e adequados para exercerem tais funções. Com isso,

o serviço de aviação em todo o país estaria em xeque, e teria sido o

motivo que resultou na colisão entre o jato Legacy e o avião da Gol,

devido a falhas na comunicação entre os controladores de vôo e as

aeronaves. Dessa forma, todas as pessoas que optassem pelo trans-

porte aéreo colocariam suas vidas em perigo. Manifestações e ame-

aças de paralisações por parte dos operadores assombraram quem

dependia do avião para poder viajar, resultando em constantes atra-

sos e cancelamentos de vôos. Assim, foi gerado o que chamou de

"apagão aéreo".

Com a última tragédia da TAM, houve muitas discussões para

saber o que de fato contribuiu para a queda da aeronave. Aprincípio,

falou-se em falhas mecânicas. Contudo, mesmo com várias divergênci-

as, as últimas informações sobre as causas do acidente dão conta de

que o posicionamento de uma alavanca que controla a potência dos

motores estava incorreto. As atenções se voltaram ao erro humano,

que foi endossado pelo indiciamento, feito pela Polícia Civil, de fun-

cionários da Infraero (que administra os aeroportos), funcionários

da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e funcionários da TAM.

Entretanto, mesmo com mais de um ano e meio do acidente, ne-

nhum laudo com a justificativa exata do motivo da queda do avião
foi emitido.

Dessa forma, abre-se uma imensa discussão acerca da origem

dos problemas que circundam o setor aéreo no Brasil: erros huma-

nos ou falhas mecânicas? Buscando otimizar todos os processos que

permeiam o setor, as empresas que fornecem serviços ou produtos a

esse mercado necessitam responder a uma série de exigências, em-

basadas na filosofia de "atender aos requisitos, fazê-los a um custo

minimizado a uma qualidade maximizada".

A norma que dita os fundamentos do setor é a ABNT NBR

15100:2004 - Sistema da Qualidade Aeroespacial, responsável por

estabelecer o modelo para garantia da qualidade em projeto, desen-

volvimento, produção, instalação e serviços associados. A norma é

equivalente a SAE AS 9100B - Quality Management Systems - Ae-

rospace - Requirements, que inclui os requisitos do sistema de Ges-

tão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2000 e determina requisi-

tos adicionais para os sistemas de gestão da qualidade da indústria

aeroespacial. O requisito RBQA 2110:2004 - Requisitos de Garan-

tia Governamental da Qualidade para Projeto, Desenvolvimento e

Produção -, que tem equivalência ao AQAP (Allied Quaíity Assu-

rance Publications), é formado pelas normas da família ISO, inclu-

indo requisitos e diretrizes de Garantia Governamental da Qualida-
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de definidas pelo Comaer (Comando da Aeronáutica), onde é cons-

tituído o modelo de gestão da qualidade no setor aeroespacial.

Trabalhando neste setor, está o IFI, Instituto de Fomento e Co-

ordenação Industrial, uma das organizações responsáveis pela Qua-

lidade da área. Com acreditação do Inmetro, o instituto é reconheci-

do como Organismo de Certificação de Sistemas de Gestão da Qua-

lidade Aeroespacial, prestando serviços na área de certificação vo-

luntária segundo a ISO 9001:2000 e a NBR 15100:2004. Além da

certificação voluntária, o IFI também desempenha as ações ligadas

á atividade de certificação governamental, que é compulsória, ten-

do como referência os Regulamentos Brasileiros da Qualidade Ae-

roespacial, aprovado pelo Comando da Aeronáutica, conforme pu-

blicação no Diário Oficial da União, em 2006,

O mercado atual e os benefícios da NBR
15100:2004

As tecnologias foram se desenvolvendo e contribuindo para a

expansão do mercado aeroespacial, proporcionando à aviação um

crescimento que jamais pôde ser imaginado até o final dos anos 40,

Aliado às grandes tecnologias combinadas à alta demanda, o setor é

caracterizado como um dos que mais crescem em todo o planeta. E

as projeções são ainda mais animadoras aos profissionais da área,

que calculam, mesmo nesse momento de crise financeira globaliza-

da, um crescimento de 30% ou mais para 2009.

Para o engenheiro Cláudio Ranocchia, gerente da Qualidade

da Mikro-Stamp, empresa de estamparia e ferrameníaria que atua

no setor, mesmo com a crise, o segmento irá crescer. "O setor ae-

roespacial segue em crescimento e com perspectiva de 30% ou mais

no volume de vendas/serviços para 2009. A área vem crescendo

desde 2004 cerca de 50% ao ano", calcula. Entre os principais cli-

entes da Mikro-Stamp, estão: Embraer Empresa Brasileira de Ae-

ronáutica S.A.; Eleb - Equipamentos Ltda; HMM Telecomunica-

ções e Informática Ltda; Italian Coffee Ind. e Com. de Máquinas

Ltda: Instituto Nokia de Tecnologia; LTM Ind. e Com, de Chicotes

Elétricos Ltda; Isodur Ind. e Com. de Serviços Ltda; Robert Bosch

Ltda. (Divisão Bosch Freios); Motorola Industrial Com. e Ind. Ltda;

Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A; Berg-

Steel - Fábrica Brasileira de Ferramentas; Avibrás Indústria Aero-

espacial S.A.

Na prática, a NBR 15100:2004 é uma grande aliada para asse-

gurar o crescimento do setor. As atribuições da norma permitem

que as organizações brasileiras estreitem negócios com as compa-

nhias estrangeiras. "Com a norma, podemos atender a todo o mer-

cado não somente em âmbito nacional, como também no internacio-

nal. Entre outras atribuições, são estabelecidos requisitos coerentes

com as expectativas da área aeroespacial em relação à Qualidade a

nível global", aponta Ranocchia. Com a certificação, conquistada

em agosto de 2005, a Mikro-Stamp pôde perceber que houve troca

de tecnologia e a empresa ficou em ênfase no mercado, angariando

novos clientes no setor.
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A história do lFl
João Basco Martinalli
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m 1950, foi criado o Centro Técnico Aeronáutico (CTA),

que logo passaria a ser chamado Centro Técnico Aeroespa-

cial, seguindo a evolução tecnológica espacial brasileira. Na

base da sua criação, estavam as seguintes metas: ensino,

pesquisa e desenvolvimento. Com este alicerce, nas décadas de 60 e

70 se desenvolveu a indústria aeroespacial do Brasil.

Não resta dúvida de que a implantação e o avanço da indústria

automobilística resultaram num processo notável da tecnologia in-

dustrial brasileira. A necessidade da fabricação, em grandes séries,

de veículos com características uniformes, de desempenho e dura-

bilidade confiáveis, forçou os montadores e fornecedores a um de-

senvolvimento prioritário de todos os fatores que influenciassem na

qualidade do produto final. Surgiram assim novos conceitos, tais

como: inspeção de recebimento; inspeção na fabricação, aferição de

instrumentos de medição e o controle de processos especiais e dos

seus operadores. Cada vez mais, planejamento e controle dessas fun-

ções e respectivas instalações passaram a ser reunidos em um De-

partamento de Controle da Qualidade.

Porém, os requisitos muito elevados da técnica industrial aero-

espacial causaram grande mudança nesses conceitos relativamente

avançados. Surgiu a época um termo novo no vocabulário técnico

brasileiro: Garantia da Qualidade. Tal expressão foi introduzida no

Brasil a partir de 1974, simultaneamente nas áreas da energia nucle-

ar e da indústria aeronáutica, surgindo nesta última o desenvolvi-

mento do Sistema da Garantia da Qualidade Aeronáutica, denomi-

nado então SGQA.

Naquela época, o PMA (Proj eto de Motores Aeronáuticos) era a

divisão do CTA/IFI responsável por tratar de assuntos relacionados

à Qualidade, através do departamento de Engenharia da Qualidade,

com a motivação de que os materiais usados na indústria aeroespa-

cial, ênfase sendo dada aos metais empregados, deveriam ser desen-

volvidos, fabricados, tratados, ensaiados, identificados, manusea-

dos e, finalmente, estocados em conformidade com os requisitos da

Garantia da Qualidade Aeronáutica.

Surge a AVH - Divisão de Homologação Aeronáutica, com o

objetivo de garantir o grau máximo de segurança em todas as fases

do projeto, desenvolvimento e construção dos materiais, acessórios

e equipamentos que, após a produção em série de aeronaves, elabo-
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rã e emite o então RBHA - Regulamentos
Brasileiros de Homologação Aeronáutica. Tal

documento estabelecia o sistema da qualida-
de para a indústria aeronáutica brasileira.

Assim, o Departamento de Aviação Ci-
vil, por não possuir pessoal especializado e
em número suficiente para atender às empre-
sas de manutenção de aeronaves, transporte

aéreo regular e transporte aéreo regional, so-

licitou ao CTA para que, através da AVH, fi-
zesse, por delegação, o serviço de fiscaliza-

ção, monitoramento e certificação das em-
presas fabricantes de partes e peças aeronáu-

ticas: Celma. Rolls-Royce e Good-Year.

Naquele contexto, surge a Metal Leve
(que fabrica os pistòes aeronáuticos) como a

primeira empresa certificada, dentre aquelas
que foram fomentadas pelo PMA para a fa-
bricação de partes do Programa Lycoming e Pratt & Whitney. Mui-

tas outras empresas foram auditadas e certificadas, dentre aquelas
que forneciam partes para exportação do rnotor e também aquelas

que forneciam produtos para a Embraer. Tais
empresas, para receberem os certificados emi-

tidos pelo IFI, através da AVH, precisavam ter

pelo menos um produto aeronáutico homolo-
gado.

A Divisão de Homologação fornecia um
documento chamado» A PAA (Atestado de Pro-
duto Aeronáutico Aprovado), com cópia envia-

da para o DAC. As empresas que fabricavam

peças ou partes, que não possuíam o APAA,
recebiam uma carta de autorização para a fa-

bricação do SIF - Sistema de Inspeção da Fa-
bricação. Assim, elas eram auditadas, e os lo-

tes tinham que ser aprovados para receberem
uma etiqueta de aprovação do CTA, cuja inspe-

ção era feita pelos técnicos inspetores da Seção
de Certificação. Além das empresas que fabri-
cavam produtos para a aviação civil, a Subdivi-

são de Certificação também auditava e certificava empresas que fa-
bricavam produtos militares, segundo o RBIA (Regulamentos Bra-

sileiros para a Indústria Aeroespacial).
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Após o Acordo Bilateral com o FAA (Federal Aviatíon Regulati-

on), ficou facilitada a exportação de partes do motor Lycoming, as-

sim como as aeronaves fabricadas pela Embraer e Aeromot. É claro

que, na década de 70, as empresas, de ura

modo geral, não aceitavam de bom grado a

implantação do sistema de controle da qua-

lidade, pois afirmavam que isso iria aumen-

tar os custos e demandava contratação de

mais pessoas. Com o passar dos anos, essa

mentalidade mudou. Seguindo a evolução,

surgiu a Qualidade Total, a Garantia da Qua-

lidade, a NBR ISO 9001 e a NBR 15100.

Portanto, o SGQ, atualmente implantado nas

empresas, demonstrou ser uma ferramenta

para melhoria contínua, para remoção das

causas dos problemas, reduzindo os custos e

melhorando a lucratividade, resultando na segurança de vôo.

Até 1994, a Subdivisão de Certificação emitia certificado com

base nos RBHA para a área civil e com base nos RBTA para a área

militar. A partir de 1997, a Divisão obteve a acreditaçào do Inmetro

para ser um Organismo de Certificação de Sistemas de Gestão -

OCS - 0016. A ELEB foi a primeira empresa certificada com tal

certificação ISO. Alguns anos depois, a Divisão também obteve a

acreditação do Inmetro para ser um Organismo de Certificação Ae-

roespacial - NBR 15100. A ELEB também se tornou a primeira

empresa certificada pelo IFI já como OCE -

0001.

Atualmente, a CSG - Divisão de Certifica-

ção de Sistemas de Gestão realiza inúmeras

auditorias por ano em empresas focadas no se-

tor aeroespacial, assim como emite certificados

para organizações do escopo de aviação, espa-

ço e defesa, realiza ensaios laboratoriais, quali-

fica e requalifica rnão-de-obra técnica especi-

alizada, e ministra os seguintes cursos: Ultra-

som, líaios-X, Líquido Penetrante, Partículas

Magnéticas,nos níveis 1,2e3, Sistemas de Ges-

tão da Qualidade, Qualificação de Auditores da

Qualidade e Normalização. Por toda sua vasta experiência e história

de sucesso é que a CSG se coloca à disposição de todas as organiza-

ções na certeza de poder contribuir para atingir a Qualidade, através

da melhoria contínua de nossos processos. $
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