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Apesar dos problemas estruturais que enfrenta, o setor aéreo brasileiro continua a atrair novas 
empresas e, com isso, o mercado de funcionários capacitados — que já exporta mão-de-obra 
especializada para países como a Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, China 
e Emirados Árabes — proporciona boas projeções de contratação para este ano. Com registro de 
até 40% de alta, as escolas especializadas em cursos técnicos para comissários de bordo, pilotos, 
co-pilotos e técnicos mecânicos estão otimistas com a recuperação do mercado. 
 
Dados do Departamento de Aviação Civil (DAC) mostram que no País há cerca de 1,6 mil tipos de 
cursos de aviação homologados em diversas habilitações — cursos estes que são ministrados por 
103 escolas, 198 aeroclubes e 18 faculdades. Até o final do ano, cerca de 37 aeronaves deverão 
entrar em operação e integrarem-se às mais de 10 mil existentes.  
 
Atualmente há 25 empresas regulares em operação, oito empresas suplementares (charter), 275 
de táxi aéreo, 280 aeroagrícolas e outras especializadas. Ao todo há 794 empresas aéreas no 
sistema de aviação civil brasileiro. 
 
A empresa de vôos fretados BRA , que está ampliando sua frota até o final deste ano com mais 
oito aeronaves, irá dobrar este número e chegar a 16 aviões. Com o crescimento da frota, houve 
também a necessidade de contratar comissários, pilotos e co-pilotos: serão abertas 180 vagas 
para novos comissários e 80 para pilotos e co-pilotos. “O mercado está crescendo com a crise das 
companhias tradicionais do País”, diz Waldomiro Silva Júnior, diretor de tráfego da BRA.  
 
Em 2004, a companhia cresceu 80% em número de passageiros transportados e chegou a 1,3 
milhão de clientes. A previsão para este ano é de 20% mais, tanto em número de passageiros 
transportados quanto em receita. No ano passado, a empresa faturou cerca de R$ 275 milhões. 
“Profissionais qualificados e pilotos com mais de 300 horas de vôo são imprescindíveis para a 
aviação civil neste momento”, conclui o executivo. 
 
Outra companhia aérea que prevê a contratação de pessoal é a TAM Linhas Aéreas . “Para este 
ano, as expectativas de contratação são de um recorde em número de vagas. Esperamos, ao 
longo de 2005, contratar mil novos colaboradores”, diz  
Roberto Hobeika, diretor de Gestão de Pessoas. De acordo com ele, esse crescimento é um 
reflexo do reaquecimento da economia e, mais especificamente, do mercado de aviação. 
 
Formação 
O Centro Educacional de Aviação do Brasil (Ceab) registrou no primeiro trimestre de 2005 de 30% 
no aumento pela procura de cursos. Já estão matriculados 250 alunos, perante os 180 que 
passaram pela escola no mesmo período de 2004. A projeção é fechar este ano com 40% a mais 
de alunos matriculados. Em 2004, a escola treinou 220 alunos. “Do total de formandos do ano 
passado, 70 foram chamados para o processo seletivo da companhia aérea Samba da CVC , que 
irá efetivar 60 profissionais no final de sua seleção”, diz Salmeron Pinto Júnior, diretor da escola.  
 
De acordo com o empresário, companhias aéreas nacionais e internacionais empregam os 
profissionais brasileiros. “A BRA , TAM , Gol , além da Emirates Airlines são as empresas que 
absorvem os alunos da Ceab para participarem do processo seletivo nas companhias”, conta. 
 
Outra escola que registrou aumento pela procura de seus alunos foi a EWM Aviation Ground 
School que conta hoje com 215 alunos matriculados. O número é 40% maior que o primeiro 
trimestre do ano passado, quando formou 150 alunos.  
 



“Comissários de bordo, pilotos e técnicos especializados em manutenção de aeronaves, são os 
mais procurados”, diz Felippe Wagner, diretor e fundador da escola, que está há 25 anos no 
mercado. 
 
No ano passado, a EWM treinou 360 pilotos para cursos de familiarização de aeronaves. TAM , Gol 
e BRA são  as companhias que mais contratam ex-alunos da EWM. Em 2004, cerca de 15 deles 
foram selecionados pela TAM, 10 pela Gol e cinco pela BRA. Companhias da Europa, Estados 
Unidos, Japão, Coréia do Sul e China, também absorvem ex-alunos da EWM, segundo a empresa. 
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