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EDITORIAL

SATISFAÇÃO DO 
CLIENTE É PRIORIDADE
Desde o início deste ano, temos seguido 
as diretrizes de um trabalho que partiu do 
Airbus Group, voltado para conscientizar 
todos os funcionários da empresa a se 
comportarem como olhos e ouvidos dos 
clientes. Nesse empenho, colocamo-nos 
no lugar daqueles que são a razão de ser 
da nossa atividade, para conhecer suas 
necessidades e expectativas.
Sabemos que ainda há pontos que precisam 
ser melhorados, mas estamos seriamente 
empenhados nessa caminhada, investindo 
pesado neste objetivo.
Podemos citar, como exemplo, o aumento 
expressivo do índice de OTR (On Time 
Request) verificado pelo Centro de Suporte 
ao Cliente (CSC) e que mede nosso 
cumprimento de prazos na entrega de 

Mais um EC725 
entregue
No mês de novembro, a Helibras entregou o 
quinto helicóptero EC725 ao Exército Brasileiro. 
Essa foi a sétima aeronave destinada às 
Forças neste ano e faz parte das 50 unidades 
adquiridas pelo Ministério da Defesa, no âmbito 
do programa H-XBR. 
O helicóptero conta com sistemas para visão 
noturna, blindagem reforçada, guincho duplo, 
gancho para carga externa, sistema de rapel, fast 
roping e grape para incursões e extrações de tropas 
com maior agilidade.  Também está equipado com 
modernos sistemas de comunicação, navegação 
e piloto automático de quatro eixos. 
A Helibras já entregou 15 unidades do EC725 que, 
juntas, já contabilizam mais de 6.200 horas de voo 
em diversas localidades e missões nas três Forças.

peças. Em dezembro de 2013, esse indicador 
apontava 82% de OTR; já em dezembro de 
2014, subiu para 94%. Por consequência, 
também aumentamos o volume de peças 
vendidas: de R$ 15 milhões em 2013 para 
R$ 91 milhões neste ano. 
Esses resultados reforçam a crença em 
que o nosso trabalho, apoiado em várias 
normas operacionais de excelência, estão 
exercendo uma influência decisiva na 
habilidade da organização em lidar com 
seus próprios desafios. E muita coisa ainda 
está por vir em 2015.
A Helibras tem hoje uma equipe bem 
integrada, que acredita no trabalho 
conjunto para realizar um atendimento 
de alto nível. E é assim que estamos 
trabalhando por todos vocês. 

Eduardo Marson, 
presidente da Helibras

A política da Helibras sempre esteve voltada 
para gerar e corrigir ações baseada nas 
expectativas e anseios dos clientes. O 
objetivo desse procedimento é eliminar 
qualquer possibilidade de distanciamento 
entre a teoria, o discurso e a prática, 
permitindo que o atendimento prestado 
resulte numa efetiva experiência de 
satisfação para o cliente.
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E-mail: comunicacao@helibras.com.br
Telefone: (11) 2142-3700
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HELIBRAS INCORPORA HELICÓPTERO 
À SUA NOVA LOGOMARCA  
Mudança alinha a empresa à identidade visual do Airbus Group e fortalece a 
marca em todos os seus segmentos

Evolução

pelo qual os clientes nos escolhem. As marcas devem passar 
por transformações acompanhando as mudanças sociais e das 
empresas que elas simbolizam e, por isso, a nossa marca também 
mudou”, conclui Eduardo Marson, presidente da Helibras. 

O colibri, símbolo da Helibras desde a sua fundação, deu lugar 
à imagem do helicóptero, que é o produto da empresa e a razão 
de sua existência. A mudança retrata toda a evolução pela qual 
a empresa passou nesses 36 anos no país, período no qual 
incorporou novas e complexas atividades e manteve o elevado 
padrão de confiabilidade e qualidade. 
O colibri foi escolhido, em 1978, após uma intensa pesquisa da 
designer Maria Teresa Reif de Paula, esposa de um dos primeiros 
funcionários da Helibras e que escolheu a ave por ser a única 
com capacidade para a prática da técnica de voo pairado, assim 
como um helicóptero. 
A reestruturação da identidade visual do Airbus Group e que 
resultou no novo logo da Helibras foi comandada pela agência 
de Londres (Inglaterra) Lambie-Nairn, que tem mais de 40 anos 
de atuação no mercado de branding e mantém um escritório em 
São Paulo (SP) e em sete outros países.

A Helibras revitalizou sua identidade visual, que se alinha aos 
padrões do Airbus Group, ao qual a empresa se conecta como 
customer center da Airbus Helicopters no Brasil. A maior mudança 
foi na logomarca da empresa, que incorporou o perfil de um 
helicóptero em voo pairado. 
O novo logotipo foi projetado após estudos do grupo para avançar 
em sua apresentação visual, definindo especificações para as 
empresas que o integram, com o objetivo de permitir que os diversos 
públicos reconheçam as empresas do Airbus Group em toda a parte 
do mundo, criando identidade para a marca e gerando entendimento 
e confiança em todos os seus mercados de atuação.
As mudanças no Airbus Group incluíram ainda uma nova organização 
estratégica e divisões das atuações determinadas desde o último 
ano. Sob o nome da matriz, as empresas de atuação aeroespacial 
e de defesa tornaram-se a Airbus Defense&Space. O segmento de 
asas fixas manteve a denominação Airbus e o de asas rotativas, 
antes Eurocopter, tornou-se Airbus Helicopters. 
Na mesma ocasião, a então recém-batizada Airbus Helicopters 
avaliou a marca Helibras para tomar uma importante decisão, a de 
não alterar seu nome, o que foi feito com as demais subsidiárias 
que incorporam, desde àquela época, o nome da matriz. Sendo 
assim, no Brasil, somente o logotipo foi alterado. 
“Devemos lembrar que uma marca não é só um logotipo. Ela 
representa nossa cultura, nossa personalidade e é o motivo 

a Eurocopter Company

Evolução da marca Helibras:

Marcas do grupo
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A equipe do Centro de Engenharia da Helibras está avançando 
na integração dos aparelhos que vão compor o Sistema Tático de 
Missão (TDMS) da versão operacional do helicóptero EC725 naval. 
Nos últimos meses, o radar de vigilância marítima realizou ensaios 
em voo no litoral norte do Estado de São Paulo. 
Foram cerca de 40 horas de voo em que a equipe de Ensaios em 
Voo, com o acompanhamento da engenharia de sistemas, pôde 
testar os comandos e controle do radar e suas capacidades de 
detecção. “A campanha comprovou o bom funcionamento do 
sistema no EC725, que agora deverá voltar ao laboratório de 
integração CSIB (Complete System Integration Bench) que irá 
integrá-lo, na próxima etapa, com o Sistema Tático de Missão”, 
explica Walter Filho, diretor do Centro de Engenharia da Helibras. 
Outro equipamento integrante do TDMS que já passa por testes 
é o Console de Operação Tática, que teve a sua primeira unidade 
completamente funcional recentemente instalada na célula usada 
como protótipo para a versão operacional naval. No helicóptero, a 
unidade passou por validação de ergonomia. 

O console é um desenvolvimento realizado em parceria com a 
empresa Atech, baseada em São Paulo e uma das fornecedoras 
contratadas para a transferência de tecnologia no programa 
EC725, com o apoio da Airbus Defense and Space. O equipamento 
permite que um operador localizado na parte traseira da cabine 
do helicóptero tenha uma visão completa do cenário tático que 
se apresenta ao redor da aeronave durante missão operacional.
Ainda neste ano, o primeiro console funcional será empregado em 
testes de desenvolvimento no Laboratório da Helibras, onde um 
banco de ensaios permite observar o funcionamento de todo o 
Sistema Tático de Missão integrado a uma aeronave EC725 simulada. 
Enquanto os testes acontecem no laboratório, a aeronave é 
configurada pela equipe de protótipos para receber o TDMS e demais 
sistemas complementares depois de avaliados no Laboratório CSIB. 
“O objetivo é integrar, nesse protótipo, todos os sistemas que foram 
testados apenas em solo ou separados, como o radar de vigilância 
marítimo, para realizar no primeiro semestre de 2015 a primeira 
campanha de ensaios em voo de integração”, adianta Walter. 

HELIBRAS NO AR - Nº 42 - DEZEMBRO DE 2014

Equipamentos do Sistema Tático de Missão passam por novos testes 

ENGENHARIA AVANÇA NA VERSÃO 
OPERACIONAL DO EC725 NAVAL

TECNOLOGIA04
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O CSIB (Complete System Integration Bench) é o laboratório 
utilizado pela Helibras para desenvolvimento e integração de 
diversos novos sistemas à aeronave EC725. A plataforma 
central do laboratório foi criada por uma equipe de engenheiros 
brasileiros em um treinamento prático on the job training 
na França e a conclusão e implantação em Itajubá (MG) 
aconteceram no início do segundo semestre deste ano. 
Já passaram por testes e integração no laboratório os sistemas 
de mapeamento digital, o de imageamento infravermelho e o 
de contramedidas eletrônicas.

Tecnologia em 
integração de sistemas

HELIBRAS NO AR - Nº 42 - DEZEMBRO DE 2014
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Os dois helicópteros EC135 T2+ operados 
pela Receita Federal do Brasil (RFB) já foram 
personagens de muitas ações bem-sucedidas 
da corporação quando se trata de vigilância, 
fiscalização e repressão. Em atividade desde 
2007, as aeronaves representam um marco 
para a Receita Federal. 
“Elas significaram um incremento em nossas 
capacidades operacionais, contribuindo para 
agilizar e ampliar as atividades aduaneiras, em 
fronteiras, de fiscalização tributária e diversos 
trabalhos da Instituição ampliando nossa 
dimensão de atuação”, lembra Leandro 
Calazans Leal, auditor fiscal da divisão de 
Operações Aéreas da Receita Federal. 
A partir daí, diligências, fiscalizações e 
atividades de inteligência que antes eram 
feitas somente em solo, rios, lagos ou 
mar passaram a contar com instrumentos 
aéreos modernos e extremamente ágeis 
de mobilidade e coleta de dados. Os 
helicópteros são acionados pelas delegacias 
locais da Receita sempre que houver uma 

situação sensível e de interesse que passa 
a ser monitorada do alto, pelas tecnologias 
e câmeras acopladas à aeronave. 
“As câmeras FLIR são os olhos de nossa 
aviação. Com elas, nossa tarefa é realizada 
com mais segurança e discrição, o que 
aumenta muito a eficácia de nossos voos. 
O que se vê em voo com o auxílio desses 
equipamentos é imediatamente repassado 
para nossas equipes terrestres ou náuticas que 
dão sequência à ação. Também armazenamos 
esses dados para o planejamento de futuras 
missões”, ressalta Leandro.
Entre as atividades mais corriqueiras dos 
EC135 T2+ estão: a fiscalização e repressão 
ao tráfego de contrabandistas em zonas 
de fronteira; monitoramento de amplas 
zonas nos portos brasileiros; localização de 
pontos de abastecimento e armazenamento 
de mercador ias contrabandeadas; 
identificação de imóveis e construções com 
características divergentes das informadas 
pelos proprietários (sonegação de impostos 

CONHEÇA A OPERAÇÃO DOS EC135 T2+ 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Helicópteros ampliaram a dimensão das atividades da Instituição
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sobre obras de construção civil e patrimônio 
incompatível com a renda declarada) e o 
apoio de segurança a equipes de solo e 
navais em situações de natural tensão. 
Recentemente, um dos helicópteros foi 
escalado para mais uma missão de repressão 
e vigilância na fronteira do Brasil com 
Argentina e Paraguai. Em Foz do Iguaçu, no 
Paraná, a atividade mobilizou as delegacias 
da cidade, a aeronave da corporação e 
equipes com cães farejadores para auxílio 
no solo. Juntos, os dois EC135 T2+ já 
completaram 5 mil horas de voo em missões 
da Receita, em diversos estados no país.  
O comando do helicóptero durante as 
operações é tarefa exclusiva de servidores 
de carreira, auditores fiscais e analistas 
tributários. Além da formação específica 
para piloto de asas rotativas, todos os 
comandantes passaram pelos Ground 
Schools, teóricos e práticos, no Centro 
de Treinamento da Helibras, para se 
familiarizarem com a aeronave. 

SERVIÇO PÚBLICO
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O EC135 T2+ foi o escolhido por apresentar os requisitos necessários 
ao cenário operacional da Receita Federal do Brasil. O edital previa uma 
aeronave multimissão, que pudesse operar com segurança em ambientes 
noturnos, sobre o mar, sobre estradas e locais povoados, tudo isso com 
manobrabilidade e possibilidade de pousos em espaços restritos. 
O atendimento às demandas em todo território nacional exigia ainda que 
o helicóptero tivesse boa potência (o biturbina é ideal para esse requisito), 
operasse com instrumentos de voo e pudesse receber as melhores 
tecnologias para o cumprimento das missões da Instituição. “Foi uma ótima 
escolha, pois o EC135 T2+ é um helicóptero ágil, potente, com excelente 
manobrabilidade e que tem a possibilidade de integração de muitos aparelhos 
de segurança na sede da Helibras, em Itajubá (MG)”, diz François Arnaud, 
vice-presidente Comercial e de Marketing da Helibras. 

O modelo

Equipamentos

•	 Câmeras FLIR Ultra 8500 e FLIR Star Safire 380HD 

•	 Sensores infravermelho

•	 Farol de busca

•	 Flutuadores de emergência

•	 Radar meteorológico 

•	 Tanque auxiliar
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Recentemente, a Helibras entregou os 
quatro primeiros AS550 A2 Fennec e 
AS350 L1 Esquilo da Aviação do Exército 
(AvEx) que passaram por um processo de 
reconstrução e modernização na fábrica 
da empresa, em Itajubá (MG).  
As aeronaves fazem parte do contrato 
assinado entre a empresa e o Exército 
para modernização dos 36 Fennec 
e Esquilo daquela Força, sendo que 
três deles deveriam passar por uma 
reconstrução total e outros 33, apenas 
pela modernização. 
Os quatro helicópteros tiveram itens 

Quatro aeronaves, entre reconstruídas e modernizadas, foram recebidas 
pela AvEx neste ano

HELIBRAS ENTREGA AO EXÉRCITO 
PRIMEIROS HELICÓPTEROS 
MODERNIZADOS 
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nacionais incorporados seguindo o 
compromisso da Helibras em oferecer 
não somente a produção, mas também 
apoio e tecnologia brasileira. “Era uma 
das exigências do contrato do Exército, 
então trabalhamos junto com a Força para 
buscar fornecedores brasileiros capazes 
de propor o conteúdo e a manutenção 
com a mesma expertise e qualidade que 
no país de origem”, explica Wilmer Filho, 
responsável pelo Programa Fennec. 
As aeronaves receberam a Certificação 
Militar para o pacote de modernização que 
foi desenvolvido pelo Centro de Engenharia 

da empresa, conforme avaliação do 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial e Instituto de Fomento e 
Coordenação Industrial (DCTA/IFI). 
Os Fennec e Esquilo modernizados contam 
agora com novos glass cockpit, piloto 
automático de dois eixos, novos sistemas 
de comunicação e navegação, sistema 
de back up digital, compatibilização da 
iluminação interna e externa com óculos 
de visão noturna, bancos com absorção 
de energia e ajuste de altura, proteção 
balística, novos braços, suporte para 
armamento e degraus alongados. 

MODERNIZAÇÃO
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Tecnologia nacional e apoio local
•	 Aviônicos e Piloto Automático – Sagem Avionics e Sagem Defesa e Aeronáutica

•	  Glass Cockpit – AEL Sistemas

•	  Sistema digital de intercomunicação – Becker Avionics do Brasil

•	  Proteção balística – BCA

•	  Rádios navegadores – Rockwell Collins

HELIBRAS NO AR - Nº 42 - DEZEMBRO DE 2014
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INVESTIMENTO EM SUPORTE E 
SERVIÇOS JÁ COLHE RESULTADOS
Novas certificações e projetos reforçam compromisso 
da Helibras de apoio aos helicópteros da marca

10

A oficina de manutenção que a Helibras mantém em São Paulo 
atingiu, este ano, 96% de índice de OTD (On Time Delivery) e 
foi um dos destaques do setor de Suporte e Serviços.
Outro resultado expressivo ocorreu na oficina de Conjuntos 
Dinâmicos, sediada em Itajubá (MG), que obteve 95% de OTD.  
Por sua vez, os representantes técnicos da Helibras estiveram 
presentes em 76% dos clientes da empresa.

Em busca da satisfação total dos clientes, 
a Helibras vem implantando uma série de 
medidas para o atendimento do operador 
em diversas situações. Recentemente, 
o Centro de Suporte ao Cliente (CSC), 
juntamente com as unidades de São Paulo 
e Itajubá, foi certificada nas normas ISO 
9001 e NBR 15100, ambas equivalentes à 
implantação de um Sistema de Gestão de 
Qualidade, sendo a NBR especificamente 
para a indústria aeroespacial.
Num balanço realizado pela equipe do 

2014: o ano da manutenção

CSC, as adequações de seus processos 
aos requisitos das normas, seguindo ainda 
o foco das empresas do Airbus Group 
de “Qualidade do Produto e Serviço”, 
“Satisfação do Cliente” e “Atendimento aos 
Prazos” já registra alguns resultados. 
Entre eles, o aumento do índice de OTR 
(On Time Request), que passou de 82% 
para  94% em um ano. Além disso, o CSC 
viu seu número de vendas de peças subir 
para R$ 91 milhões em 2014, contra os R$ 
25 milhões do ano anterior.

PÓS-VENDA

Centro de 
Suporte ao Cliente 

Centro de Suporte ao Cliente - CSC
Atendimento 7/365

Contato:

AOG Desk:

suporte.cliente@helibras.com.br

0800 330 97 97

0300 555 97 97
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Além deste apoio técnico, a Helibras 
anunciou, como parte do contrato 
do programa H-XBR, firmado com o 
Ministério da Defesa para fornecimento 
dos helicópteros EC725 às Forças 
Armadas com treinamento e suporte, o 
início da construção, no Rio de Janeiro, 
de seu novo Centro de Treinamento 
e Simuladores (CTS). A unidade, 
localizada no Recreio dos Bandeirantes, 
tem previsão para estar pronta no 
primeiro semestre de 2015.
Depois de concluída a estrutura 
física, será instalado o Full Flight 
Simulator (FFS), um simulador capaz 
de realizar treinamento de voo para 
o modelo militar EC725 e para sua 
versão civil, EC225. O CTS da Helibras 
contará com o que há de melhor em 
termos de avanços tecnológicos de 
simuladores de voo para helicópteros. 

A Helibras e Airbus Helicopters assinaram o contrato com a Helisul 
para torná-la um Centro de Manutenção Autorizado da Helibras no 
Brasil. A partir deste mês, a oficina de Curitiba (PR) passa a ser um 
braço da fabricante para apoio técnico aos clientes que operam nos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A intenção de homologar bases para manutenção autorizada foi uma 
das estratégias do setor de Suporte e Serviços da Helibras, como 
explica o vice-presidente da área, Flávio Pires. “O objetivo é nos 
aproximarmos dos locais onde nossos clientes estão operando. Por 
isso a escolha pela Helisul”.
A Helisul poderá realizar manutenções de nível O (Organizacional) e 
de nível I (Intermediário) para os modelos EC120 B, HB350 B, AS350 
BA, AS350 B2, AS350 B3 e EC130 B4 dos segmentos. 
“A Helibras fará o acompanhamento durante todo o contrato para dar 
suporte e subsídios às manutenções que serão realizadas na Helisul e 
também avaliar o serviço que está sendo prestado ao seu operador”, 
diz Flávio. Também caberá à companhia fazer visitas e auditorias 
periódicas no novo Centro de Manutenção, oferecer suporte técnico 
de seus especialistas e analisar os relatórios emitidos pela Helisul. 

HELISUL COMEÇA A OPERAR 
COMO CENTRO DE MANUTENÇÃO 
AUTORIZADO HELIBRAS
Nova oficina oferece maior apoio aos operadores, mesmo em regiões distantes 

O FFS virá com uma base de dados 
visual de todo o território nacional 
e permitirá ao piloto realizar a sua 
qualificação de tipo, treinamentos 
recorrentes, treinamentos de situações 
de emergência, entre outros.
“Essa é uma etapa importante para a 
Helibras. Não somente por cumprirmos 
mais um item acordado na aquisição 
dos 50 EC725, mas também porque 
está alinhada ao nosso ideal de oferecer 
uma cobertura cada vez mais ampla 
aos operadores brasileiros”, esclarece 
Flávio Pires, vice-presidente de Suporte 
e Serviços da Helibras.
Para o executivo, o principal objetivo 
do simulador de voo é incrementar a 
segurança operacional. Este, por sua 
vez, é um fator de grande relevância para 
a empresa, que tem realizado ações em 
prol da segurança durante os voos.

Simulador que fará parte da 
estrutura oferecida pelo CTS, no RJ
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A Helibras concluiu o desenvolvimento e 
instalação de seu mais novo opcional para 
o AS350 Esquilo. Trata-se de um novo kit 
aeromédico a ser utilizado em atividades de 
resgate e transporte aeromédico, visando 
apoiar a missão de seus clientes e demais 
operadores em sua nobre atividade de salvar 
vidas. Entendendo as necessidades desse 
segmento, a empresa desenvolveu o produto 
com base nas características operacionais 
identificadas, requisitos técnicos e de 
projetos definidos pela empresa, e com 
referências à Portaria n.° 2048/GM, de 5 de 
novembro de 2002 do Ministério da Saúde, 
para esse tipo de atendimento.
Para definir o melhor produto, uma 
equipe especializada da Helibras realizou 
várias análises. “Buscamos referências 
em conceitos util izados por diversas 
corporações no mundo e em características 

operacionais desse atendimento no 
Brasil, o que nos direcionou, juntamente 
com empresas parceiras especialistas 
nesses equipamentos, a desenvolver o 
kit mais adequado à realidade de nossos 
operadores”, explica Alessandro Branco, 
gerente de Engenharia do Produto. Esse 
desenvolvimento também contou com o 
apoio e a experiência da empresa austríaca 
Air Ambulance Technologies (AAT). 
Com a nova configuração H.E.M.S. - 
Helicopter Emergency Medical Service, 
o AS350 Esquilo terá capacidade de 
atendimento para resgate e transporte 
aeromédico, atendimento primário e 
secundário, contando com equipamentos 
como Desfibrilador/Cardioversor, Ventilador 
Pulmonar, Bombas de Infusão, Piso 
Médico lavável, Maca Dobrável, Sistema 
de Oxigênio, com capacidade superior 

Produto foi desenvolvido em parceria entre Helibras e AAT, a partir das 
necessidades do setor

NOVO KIT AEROMÉDICO JÁ ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA HELICÓPTERO 
ESQUILO

INOVAÇÃO

à autonomia da aeronave, entre outros 
sistemas que permitirão aos operadores 
prestar socorro e transportar vítimas até os 
hospitais de destino.
O primeiro Esqui lo com essa nova 
configuração já está pronto para operar e 
foi entregue à Polícia Militar do Espírito Santo, 
em novembro. O kit demanda baixo nível de 
modificação na aeronave para sua instalação, 
tornando-o um aliado das operações 
que necessitam de rápida conversão do 
helicóptero, além de possibilitar a instalação 
numa aeronave não preparada por meio de 
um programa simples de retrofit. 
As atividades de desenvolvimento, testes, 
adequações e montagem das primeiras 
unidades do produto contaram com o 
envolvimento das equipes de Engenharia, 
Programas, Planejamento, Logística, 
Processos e FAL.

PRINCIPAIS ITENS DO NOVO KIT 

Leve, modular e de rápida instalação/remoção, o Kit Aeromédico é composto por:

•	 Rack Médico com suportes para:

– Desfibrilador/Cardioversor (Zoll X);

– Ventilador (Oxilog 3000plus);

– Aspirador de Secreções (Aspiramax MA520);

– Bombas de Infusão (2x B-Braun Compact);

– Sistema de oxigênio com fluxômetro e manômetro;

– Engates rápidos;

•	 Piso Médico lavável;

•	 Reservatório plástico para materiais perfurocortantes (1 litro);

•	 Guia e sistema de travamento rápido para a maca;

•	 Anteparo de proteção para o Posto de Pilotagem;

•	 Maca dobrável com regulagem do encosto de cabeça;

•	 Banco médico (com seis gavetas) para até três atendentes (opcional);

•	 Inversor Elétrico com tomada 115 Vac (opcional). 
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Sistemas escolhidos pelo cliente são integrados pela engenharia e 
certificados pela ANAC

CATÁLOGO DE OPCIONAIS PODE SER 
ACESSADO PELO SITE DA HELIBRAS

Para facilitar as demandas de opcionais, tanto na aquisição 
de helicópteros novos quanto na customização de aeronaves 
já em operação, a Helibras organizou um catálogo virtual 
com as instalações que a empresa desenvolveu localmente, 
complementando o portfólio de opcionais já disponibilizados 
pela Airbus Helicopters. 
São quase 70 equipamentos para a família Esquilo, incluindo o 
biturbina, o EC130 nas versões B4 e T2 e produtos específicos 
para helicópteros de maior porte, como EC155 e EC225. 
“Além dos diversos opcionais certificados pela ANAC, 
nossos engenheiros contam com a certificação de nível 
máximo entre os Customer Centers da Airbus Helicopters 
para desenvolver soluções e produtos da mais alta 
complexidade, de acordo com as necessidades de 

nossos clientes”, diz François Arnaud, vice-presidente 
Comercial e de Marketing da empresa.  Integração, 
testes e até a produção de alguns equipamentos são 
realizados nacionalmente. 
Alguns dos sistemas mais procurados entre os clientes podem 
ser instalados na fábrica da Helibras: o sistema de geração 
de imagem FLIR, o piloto automático COBHAM, o alerta 
de tráfego, o sistema Garmin G500H de voo integrado e o 
revestimento interno VIP. Esses e todos os demais opcionais 
serão apresentados no catálogo com ficha técnica e principais 
benefícios, de acordo com cada aplicação.
O catálogo pode ser acessado no site da Helibras, na seção 
Produtos. Apresentado em PDF, o conteúdo é interativo e de 
fácil navegação por modelo ou missão.
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Iniciativa realiza uma série de atividades 
reunindo pilotos de diversos mercados 
e marcas

CLUBE DO PILOTO PROMOVE 
INTEGRAÇÃO COM COMANDANTES 
DE HELICÓPTEROS 

INTEGRAÇÃO

O Clube do Piloto, portal da Helibras 
exclusivo para comandantes de helicópteros, 
vem promovendo ações de integração com 
seus participantes. Na mais recente, em 
comemoração ao Dia do Aviador (19 de 
novembro), o portal sorteou 17 comandantes 
interessados em visitar a fábrica da Helibras 
em Itajubá (MG), independentemente da 
marca da aeronave que pilotam. 
Os pilotos partiram de Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e São Paulo com destino à sede 
fabril da empresa, onde foram recebidos 
para um almoço com a equipe da Helibras, 
composta pelos colaboradores Rogério 
Holzman, piloto de Ensaios em Voo, Pedro 
Sbruzzi e Valter Pellegrino, representantes 
do Suporte Técnico, Paulo Cardoso, gerente 
de Segurança Corporativa e Cíntia Trentini, 
gerente do Centro de Treinamento.

Na fábrica, os visitantes 
conheceram a área de  
cablagem, que produz 
mais de 1.400 cabeamentos por ano 
para os helicópteros da empresa, e o 
laboratório de integração de sistemas, 
onde são testados todos os novos itens 
para os EC725 das três Forças Armadas. 
Neste espaço, eles puderam ver também 
as tecnologias que serão empregadas nos 
helicópteros da Marinha do Brasil, que é a 
configuração mais complexa já realizada 
pela engenharia brasileira. “Foi uma das 
partes da visita que mais gostei. Ver o 
trabalho da integração dos sistemas foi bem 
interessante”, disse o comandante Décio 
Sammartino, que participou da visita. 
Cumprindo um roteiro completo, o grupo 
passou ainda pelas linhas de montagem e 
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conheceu a equipe de Ensaios em Voo, a 
cabine de pintura - que foi premiada pelo 
Airbus Group pela qualidade do trabalho - e 
participou de uma apresentação no Centro 
de Treinamento. 
Outra atividade promovida pelo Clube, 
sempre no final do ano, é o churrasco de 
confraternização dos pilotos cadastrados 
no portal. Na sede da Helibras, em 
São Paulo, a festa foi um momento de 
descontração. “O Clube do Piloto procura 
estimular debates e novas informações, mas 
também queremos que reúna profissionais 
apaixonados por helicópteros”, diz François 
Arnaud, vice-presidente Comercial e de 
Marketing da empresa. 
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EDUCAÇÃO

Os 27 jovens que participaram da 
primeira turma do projeto HeliAsas, 
desenvolvido pelo Instituto Helibras em 
parceria com o Centro de Treinamento 
(CT), formaram-se como mecânicos 
de manutenção aeronáutica em 
dezembro último.
Com a grade curricular aprovada pela 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), os profissionais formados 
estão aptos a realizarem manutenção 
de aviões, helicópteros, planadores 
e outras aeronaves. E apesar de não 
haver vínculo empregatício obrigatório, 
a Helibras incorporou alguns alunos 
em seu quadro de colaboradores.
Para garantir a formação completa, 
os estudantes passaram por 
testes de certificação da agência 
reguladora. E surpreenderam: o 
índice de aprovação na banca da 
ANAC foi de 93,3% para o módulo 
Célula e 82,7% para o módulo 
Grupo Motopropulsor. Com ótimos 
resultados, o Instituto Helibras teve 
a certeza de que o programa deu 
certo. “O objetivo era dar aos jovens 
de baixa renda a possibilidade de 
uma carreira e a perspectiva de de 
um futuro promissor nesse mercado 
em plena expansão, e percebemos 
nessa área de manutenção uma 
oportunidade. Notávamos em nossa 
indústria a dificuldade desse tipo de 
mão de obra, o alto valor de um curso 

Estudantes promoveram uma exposição em 
Itajubá para comemorar a conclusão do curso

ALUNOS DO PROJETO HELIASAS SE 
FORMAM NO CURSO DE MECÂNICO 
DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA
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CORREÇÃO
Informamos que, diferentemente do que foi publicado na matéria “Grupamento Aéreo da Polícia Militar de SP comemora 30 anos 
de atividades”, na última edição (nº 41/agosto), não foram apenas os sete primeiros pilotos da PM que se formaram na extinta ESA 
- Escola Superior de Aviação. Todos os pilotos, até a terceira turma do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRPAe) da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, foram instruídos pela ESA e as Forças Armadas auxiliaram até o segundo grupo se formar. Agradecemos aos 
alertas recebidos e manifestamos nessa correção todo o nosso respeito aos profissionais que se dedicaram ao trabalho de instrução. 

e sabíamos que esses estudantes 
poderiam ser absorvidos em outras 
empresas do segmento”, explica Lia 
Maciel, gerente do Instituto Helibras.
Para marcar  a  conc lusão do 
curso, os alunos realizaram uma 
exposição pública em Itajubá (MG) 
no fim do mês de novembro. Na 
ocasião, eles mostraram alguns dos 
conhecimentos adquiridos nas três 
habilitações do curso: célula, grupo 
motopropulsor e aviônicos. 
No lançamento do edital para 
participar do programa HeliAsas, 
em 2011, cerca de 2 mil pessoas se 
inscreveram para concorrer às 30 
vagas disponíveis. Os participantes 
dever iam ter  n íve l  bás ico de 
escolaridade, renda mensal estipulada 
pelo Instituto e atingirem nota limite na 
prova de avaliação. O sucesso foi tão 
grande que surpreendeu a todos. “O 
projeto HeliAsas significa muito para 
mim, pois mudou minha vida. Eu 
não tinha uma formação profissional 
e o curso me proporcionou esse 
conhecimento e me ensinou uma 
profissão”, lembra Jairo Duarte, aluno 
formado e contratado da empresa.
O Hel iAsas é apenas um dos 
programas realizados pelo Instituto 
Helibras, que também desenvolve 
atividades de apoio à comunidade, 
me io  amb ien te ,  educação  e 
voluntariado.
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Vou precisar desse mesmo anúncio de Suporte e Serviços nos formatos :
21 x 28 cm
202 mm x 266 mm
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