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EDITORIAL

Desde a reorganização do Airbus Group, percebemos que 
poderíamos implantar na Helibras novos conceitos e práticas que 
fossem ao encontro das exigências dos mercados de alta tecnologia 
em que estamos inseridos. Isso nos deu a possibilidade de rever 
algumas atividades e evoluir nas nossas competências. 
Ampliamos o relacionamento com o cliente, foco central do nosso 
trabalho, visando oferecer todo suporte e nossa melhor dedicação 
ao atendimento de suas necessidades e expectativas. Estamos 
ainda no início desse processo, mas já pudemos perceber que 
tomamos o caminho certo. Não por acaso, a área de suporte e 
serviços foi a que mais se desenvolveu na Helibras nos últimos anos.  
E como nenhum crescimento é eficiente e sustentável sem qualidade, 
continuamos buscando os melhores meios e processos para 
garantir a satisfação dos nossos clientes, operadores, parceiros e 
fornecedores, objetivo que tem sido atingido segundo os resultados 
da pesquisa global de satisfação realizada pela Airbus Helicopters. 
No questionário, os clientes da Helibras disseram estar satisfeitos 
com todos os  serviços oferecidos pela empresa, desde a produção, 
venda e desempenho dos helicópteros, até o treinamento, suporte 
técnico, manutenção, revisão e reparos. Entre os itens mais bem 
avaliados pelos clientes brasileiros, em comparação com a pesquisa 
anterior, estão o fornecimento de peças e o atendimento AOG. 
Mantendo essa linha de atuação, introduzimos novas ferramentas 
para nos comunicar com o mercado e atender suas expectativas. 
Através do Keycopter, plataforma internacional para clientes da marca 
Airbus Helicopters, duas novas ferramentas de solicitações entram 
no ar no Brasil neste mês de agosto, o e-Request e o e-Warranty. 
E, como evolução é parte permanente de nossas atividades em 
todas as áreas, inclusive de produtos, trouxemos ao Brasil no 
primeiro semestre dois novos modelos da linha de biturbinas: o 
H145 e o H175, este último apresentado sobretudo aos operadores 
do mercado offshore. 
A satisfação dos nossos clientes e operadores nos estimula 
a prestar o melhor atendimento e suporte em relação a tudo 
que é importante para eles neste momento, ou que venha a 
ser importante no futuro. Porque isso representa a essência e a 
motivação do trabalho da Helibras.

BUSCA CONTÍNUA PELA SATISFAÇÃO 
E QUALIDADE

HELIBRAS NO AR - Nº 44 - AGOSTO DE 2015

Eduardo Marson, 
presidente da Helibras
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A Airbus Helicopters concluiu a compilação dos dados da Pesquisa 
de Satisfação de Clientes, que foi realizada globalmente no período 
de março a maio de 2015. O resultado deste ano mostra, além 
da significativa evolução no número de respondentes, tanto no 
Brasil quanto em âmbito mundial, uma melhoria na avaliação dos 
clientes Helibras em relação a quesitos relacionados a suporte e 
serviços da empresa. 
A pesquisa englobou a avaliação de setores como a produção, 
venda e desempenho dos helicópteros, até treinamento, suporte 
técnico, manutenção, revisão e reparos. Entre os serviços que 
foram mais bem avaliados em comparação à pesquisa anterior, 
o fornecimento de peças e o atendimento AOG registraram um 
aumento na satisfação em termos de eficiência para os clientes 
nacionais. Entretanto, mesmo com o resultado positivo, há outros 
itens de melhoria identificados e que serão trabalhados pela empresa 
nesse início do segundo semestre. 
Um dos fatores que alavancaram esses resultados foi a implantação 

do Centro de Suporte ao Cliente da Helibras. “O CSC trouxe 
maior dinamismo e eficiência às nossas operações, elevando a 
performance no atendimento aos clientes brasileiros”, diz Patrícia 
Lima, diretora de Operações Comerciais da Helibras. 
Outro ponto interessante é que essa percepção de melhoria foi 
verificada por  52,5% de clientes há mais de 10 anos da empresa. 
Isso significa que eles já tiveram a oportunidade de avaliar esses 
serviços anteriormente, devido à idade de suas frotas, comprovando 
por comparação os aprimoramentos atuais.   

Perfil dos respondentes brasileiros
•	 52,5%		 são	clientes	há	mais	de	10	anos
•	 21,2%		 são	clientes	de	5	a	10	anos
•	 20,8%		 são	clientes	de	2	a	5	anos
•	 		 5,5%		 são	clientes	há	menos	de	dois	anos

Fornecimento de peças e atendimento AOG registraram as 
melhores avaliações

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO 
CLIENTE MOSTRA EVOLUÇÃO EM 
SUPORTE E SERVIÇOS
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H130 SURPREENDE EM MISSÕES 
EXECUTIVAS, DE TRANSPORTE E 
SEGURANÇA 
Conheça as capacidades e os destaques do modelo nos depoimentos de 
operadores do helicóptero 

04

Duas situações práticas do dia a dia de 
um EC130 B4 e de um H130, vividas 
por profissionais que operam esses 
helicópteros, mostram que a aeronave se 
adapta muito bem a diferentes mercados 
e a vários tipos de missões, tanto no 
segmento civil e executivo quanto no 
governamental e de segurança.
Em Cur i t iba,  por  exemplo,  quatro 
tripulantes do EC130 B4 estão atentos 
à movimentação que ocorre no solo. São 
piloto, co-piloto e dois oficiais da Polícia 
Militar do Paraná, em missão estratégica 
de segurança. Eles contam com uma 
configuração especial da aeronave e 
espaço para embarcar seus equipamentos. 
Em Belo Horizonte, o H130 na configuração 
executiva chega de maneira silenciosa, 
partindo de uma área restrita e pousando 
em um heliponto elevado da cidade. Ele 
leva seis passageiros confortavelmente 
instalados, 200 quilos de bagagem, com 
tanque cheio e muita potência.
Operando o helicóptero há três anos em 
Minas Gerais, o piloto comercial Ricardo 
Munhoz conhece bem as vantagens da 
aeronave: “Com velocidade média de 
125Kt, o H130 tem agilidade nas operações. 
A estabilidade dos voos traz uma sensação 
de segurança aos passageiros, também 
por meio do novo sistema antivibração que 
funciona muito bem. E, como piloto, o duplo 
canal de Fadec e o duplo sistema hidráulico 
me oferecem uma operação muito confiável, 
e o motor Arriel 2D apresenta excelente 
resposta”, diz o comandante. 
Já o tenente-coronel Adonis Nobor Furuushi, 
comandante do Batalhão de Polícia Militar 
de Operações Aéreas do Paraná (BPMOA 

- PR), utiliza a aeronave desde 2008, fala 
dos EC130 B4 da corporação: “O emprego 
desses helicópteros é diário, tanto em 
missões rotineiras como de urgência ou 
programadas, de noite e de dia. O modelo 
trouxe agilidade e eficiência na prestação 
do apoio aéreo para a segurança pública e 
defesa civil. É um aparelho confiável, com 
uma relação de potência e capacidade de 
carga que se adéquam às necessidades da 
corporação”, avalia o policial militar.
Todas as missões realizadas pelo BPMOA 
são importantes, mas o tenente-coronel 
Furuushi ainda se lembra das atuações no 
litoral paranaense, quando uma série de 
desmoronamentos de terra na Serra do Mar e 
inundações de rios na região deixaram todo o 
litoral isolado. “Com emprego do helicóptero 
foi possível salvar muitas pessoas que se 
encontravam em áreas de risco, além do 
transporte de materiais, como mantimentos 
e suprimentos básicos, para as comunidades 
isoladas” recorda o comandante. 
Esses são alguns dos motivos que fazem o 
sucesso das mais de 60 unidades, entre a 
versão B4 e o novo H130, no Brasil. “O H130 
é o helicóptero ideal para muitas atividades, 
como o resgate aeromédico, pois permite 
o transporte do paciente deitado em 
maca, com assistência dos equipamentos 
necessários, e médico e socorrista a bordo. 
Para o mercado executivo, a aeronave 
transporta seis passageiros com conforto. 
As portas corrediças facilitam embarque de 
pessoas e bagagem, e o alcance de mais de 
500 km de distância mostra a potência aliada 
à segurança e menores níveis de ruído”, 
comenta Artur Renó, gerente de vendas para 
o Mercado Civil da Helibras.

PRODUTO
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Tenente-coronel Adonis Nobor Furuushi, 
comandante do BPMOA- PR

“Não há como se falar em segurança pública e defesa civil 
sem o emprego de helicópteros. É uma ferramenta tecnológica 
comprovadamente necessária, pois com ela há possibilidade de 
melhor organização do efetivo no policiamento, auxílio ágil nas ações 
de bombeiro, como de resgate e transporte de vítimas de acidentes 
de trânsito, afogados ou remoções aeromédicas de urgência, além 
de plataforma de observação em buscas diversas.”

Comandante Ricardo Munhoz, 
piloto comercial 

“As principais características que nos conduziram 
à aquisição do modelo foram principalmente a 
tecnologia agregada, baixa rotina de manutenção, 
desempenho, conforto e segurança. O espaço 
interno da cabine sempre agrada e a eficiência do 
novo sistema de ar-condicionado da aeronave é 
outro ponto positivo.”
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A segurança pública no Brasil avançou em termos de aeronaves 
nos últimos cinco anos. E a predominância está nos helicópteros 
biturbina. Desde a aquisição do primeiro, um AS 365N1 pela antiga 
CGOA - Coordenadoria Geral de Operações Aéreas do Governo 
do Rio de Janeiro, nota-se a evolução do interesse deste mercado 
pelos helicópteros bimotores. 
Hoje, são mais de mil helicópteros da família 145/BK117 em todo 
o mundo e 15% no mercado governamental. O Brasil possui um 
BK117 e seis EC145 distribuídos entre as entidades de segurança 
pública da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, 
Pará e Rio de Janeiro. Com esses helicópteros, o país é o sétimo 
maior operador do modelo nesse mercado entre 19 países. 
O sucesso do modelo EC145 começou em 2011, com a Secretaria de 
Segurança Pública do Maranhão. O Grupo Tático Aéreo do estado foi 
o primeiro operador policial do modelo EC145 C2. Além das missões 
policiais, a aeronave é até hoje um importante apoio em resgates e 
transporte aeromédico. Em Minas Gerais, um EC145C2 que está em 
operação desde o ano passado já realizou mais de 300 atendimentos.   
“As organizações de aviação de segurança pública estão 
convencidas da capacidade e da adequação desse modelo no 
mercado governamental. E o sucesso do helicóptero está na sua 
engenharia, na junção de inovações e expertises francesa e alemã 
que culminaram nesta incrível máquina”, diz Mauro Ayres, gerente 
de vendas para o Mercado Governamental.  
Segundo o executivo, a característica multimissão do modelo é que 
garantiu o seu comprovado sucesso no segmento de segurança 
pública. Isso porque ele expandiu o perfil ágil de aeronaves menores, 
como o Esquilo, um helicóptero consagrado desde a implantação da 
aviação nas corporações policiais, ao proporcionar também maior 
disponibilidade de carga e uma cabine ampla, além da capacidade 
de voo por instrumentos. “O emprego de um helicóptero em missões 
policiais e de resgate é incontestável e o uso de aeronaves biturbina 
aumenta o leque operacional. Neste contexto, a família 145/BK117, 
agora com sua mais recente versão – o H145, é imprescindível para 
tais atividades em um país tão extenso e populoso como o Brasil. 
Por isso, esperamos ver ainda mais aeronaves desse modelo voando 
em nossos estados”, completa Ayres. 
O H145 traz mais segurança a todas as missões. Os dois motores 
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MODELO H145 PROVA A EFICIÊNCIA 
DE UM BITURBINA NO MERCADO 
GOVERNAMENTAL

Helicóptero preenche lacuna de aeronaves multimissão para forças 
policiais em sete estados do país

Arriel 2E aumentaram a eficiência, a velocidade e a carga útil. E, em 
grandes centros urbanos, o modelo alia potência e versatilidade, 
realizando pousos nas mesmas áreas restritas que os helicópteros 
menores. Tudo isso significa a possibilidade de ampliar o leque de 
missões desempenhadas pela aeronave a serviço da população.
Em todas as evoluções do modelo, desde o BK117C1, passando 
pelo EC145 C2 e o atual H145, as equipes de produtos da Airbus 
Helicopters trabalharam intensamente para inovar. O novo pacote 
de aviônicos intuitivos Helionix e o piloto automático de quatro eixos 
facilitam a operação. Os motores Turbomeca Arriel 2E com FADEC 
de Duplo Canal e o rotor de cauda tipo Fenestron® completam o 
quadro de potência.
O H145 é o único helicóptero bimotor que possui nível de ruído 
abaixo do mínimo exigido para voos no Grand Canyon (EUA) e 
inferior a todos os helicópteros monoturbina fabricados no mundo, 
o que demonstra a preocupação do Grupo com o meio ambiente. 
O Programa de Manutenção do modelo H145 também é revolucionário. 
As inspeções ocorrem a cada 600 horas de voo e não existem revisões 
intermediárias, exceto a inspeção diária do piloto. Também é possível a 
realização de manutenção contínua, sem a necessidade de interrupção 
nas atividades para inspeções de longo período.

SEGURANÇA PÚBLICA
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Helicóptero esteve no Rio de Janeiro para turnê de demonstração

MERCADO DE ÓLEO E GÁS CONHECE 
O NOVO H175

ÓLEO E GÁS 08

Uma unidade do novo helicóptero H175, modelo projetado para 
atender às exigentes missões do setor de óleo e gás, esteve no 
Brasil no mês de junho para uma turnê de demonstração e foi 
apresentado para 146 convidados, entre operadores, pilotos e 
profissionais responsáveis pelo transporte aéreo nesse segmento.
Durante quatro dias, além do Rio de Janeiro, também Macaé e Cabo 
Frio receberam a nova aeronave, para a realização de 14 voos no 
total. A escolha dos municípios manteve o foco principal no mercado 
offshore. O H175 oferece uma relação eficaz de custo-benefício, 
com capacidade máxima para 16 passageiros, baixo consumo de 
combustível e potência de alcance para 90% das plataformas de 
petróleo e gás instaladas na costa litorânea brasileira.
Durante os voos, os participantes tiveram a oportunidade de verificar 
a performance e o conforto do helicóptero. Para a avaliação técnica, 
pilotos puderam acompanhar a viagem na posição de copilotos 
e analisar todos os recursos da aeronave, incluindo situações de 
manobras mais complexas, a altitude e os sistemas desenvolvidos 

especialmente para as operações de longa distância, com máxima 
potência e autonomia.
Além dos voos de demonstração, os convidados participaram de 
um simpósio que apresentou os atributos da aeronave da classe 
supermédio e destacou outros produtos e serviços inovadores do 
grupo Airbus Helicopters para empresas de petróleo e operadores 
do segmento de óleo e gás, entre outros. 
“O Simpósio O&G da Airbus Helicopters reuniu os principais 
representantes desse segmento, a fim de apresentar perspectivas 
do mercado e novidades da empresa lançadas para acompanhar, 
com atendimento de qualidade, o crescimento dessa indústria nos 
próximos anos. É o caso do Fleet Center, uma nova estrutura criada 
pela Helibras para atendimento exclusivo ao offshore”, afirmou 
Esther Bergson, gerente de vendas para o Mercado Óleo e Gás. 
Atualmente os helicópteros da Helibras/Airbus Helicopters 
operados por clientes desse mercado no país já acumularam mais 
de 350 mil horas de voo.
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A opinião de quem esteve no 
Simpósio

“A realização deste Seminário e as mudanças 
apresentadas demonstram o forte compromisso 
da Airbus em melhor apoiar os clientes da 
indústria offshore no Brasil.” – Roberto 
Coimbra, CEO OMNI Brasil

“Gostei muito de conhecer o Programa de 
Incremento de Disponibilidade da Frota, que 
apresentou os resultados obtidos pelo Fleet 
Center de Abeerden e como cliente final do 
offshore aqui no Brasil a gente está com uma 
expectativa muito grande de que a implantação 
do Fleet Center no Brasil traga resultados 
semelhantes. A presença da Airbus próxima 
ao nosso mercado, vai com certeza trazer 
resultados muito positivos.” – Filipe Heringer, 
Gerência de Competência Técnica e 
Segurança de Aviação da Petrobras

“É bom ver que um fabricante de helicópteros 
almeja a excelência no mercado Oil & Gas com 
o H175. Na verdade, está indo um pouco além, 
permitindo ao cliente atender as demandas 
atuais.” – John Fenton, CEO Helivia M
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Programa H-XBR avança com testes do sistema de Missão Naval e preparação 
de ensaio de reabastecimento em voo em aeronave da FAB

10 H-XBR

H225M OPERACIONAIS SE PREPARAM 
PARA NOVOS TESTES

Os helicópteros H225M para a FAB e 
Marinha, em suas versões operacionais, 
estão avançando no Centro de Engenharia, 
Linha de Montagem e Ensaios em Voo da 
Helibras.  
A primeira unidade do helicóptero em versão 
Operacional da Força Aérea Brasileira 
foi equipada com REVO – sistema de 
reabastecimento em voo.  A sonda de 
reabastecimento, que nunca havia sido 
acoplada a um helicóptero na Helibras, foi 
instalada pelas equipes brasileiras e testada 
em solo na empresa. 
Agora, FAB e Helibras se organizam para 
realizar, em conjunto, uma demonstração 
em voo do sistema empregando um 
KC130 da Força, além do treinamento da 
tripulação da Força Aérea para este tipo de 
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operação. “Cada etapa é muito importante 
nesse projeto, pois são sistemas nunca 
antes configurados ou testados no Brasil. É 
a primeira vez que uma campanha de REVO 
será realizada aqui, mas temos a confiança 
de que será tão bem-sucedida quanto a 
realizada com o sistema de contramedidas, 
feita há dois anos no país pela equipe 
brasileira e também inédita”, diz Walter Filho, 
diretor do Centro de Engenharia da empresa.  
Já o helicóptero protótipo da versão 
Operacional da Marinha do Brasil, versão 
mais complexa a ser desenvolvida pela 
equipe, está passando por testes em 
seu sistema de missão naval. Um dos 
equipamentos desse sistema, o TDMS, 
passou pelo primeiro voo oficial de ensaio 
sobre o mar, no fim do mês de junho.  

O TDMS é o sistema responsável por fazer 
a junção de dados de diferentes sensores 
da aeronave para a criação de um cenário 
tático para os tripulantes, permitindo 
que a Marinha empregue seus H225M 
em múltiplas missões: desde atividades 
de rotina, como a vigilância marítima 
ou busca e salvamento, e até missões 
extraordinárias como a anti-navio de 
superfície, empregando os mísseis AM39 
Exocet.
“Aliás, esse é o próximo passo. Vamos 
concluir o desenvolvimento do sistema Naval 
e os testes dos demais equipamentos no 
Laboratório de Integração de Sistemas (CSIB) 
e, em paralelo, o helicóptero será preparado 
para receber os braços de armamentos dos 
AM39 Exocet”, diz Walter.
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PROGRAMA MILITAR 11

MINISTRO DA DEFESA E 
GOVERNADOR DE MINAS GERAIS 
VISITAM FÁBRICA DA HELIBRAS
Com o objetivo de apresentar o andamento dos programas 
desenvolvidos para as Forças Armadas do Brasil, em especial o 
H-XBR, a Helibras recebeu, em sua fábrica em Itajubá (MG), a visita 
do ministro da defesa Jacques Wagner, do governador de Minas 
Gerais Fernando Pimentel, do comandante da Aeronáutica Tenente 
Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato e suas comitivas. 
Eles visitaram o Centro de Engenharia da empresa, as linhas de 
produção dos helicópteros leves, médios e pesados, as linhas 
de manutenção do Pantera e do Fennec, além das oficinas de 

cablagem, pás e conjuntos dinâmicos.
Essa foi a primeira visita de Jacques Wagner à Helibras como ministro 
da Defesa. “Para mim, não foi surpresa, pois já sabia da excelência 
da Helibras em um setor de alta tecnologia e profissionalismo, desde 
o projeto até a fabricação final de seus produtos”, disse o ministro 
que conheceu a fábrica na época de sua inauguração, em 2012, 
quando era governador da Bahia. Fernando Pimentel reforçou: “Mais 
uma vez, saio impressionado com a capacidade tecnológica que 
temos aqui”, disse o governador de Minas.
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12 PARCERIA

A nova parceria entre IHST e ANAC deu origem ao Brazilian Helicopter Safety 
Team (BHEST), em atendimento à Resolução nº 189 da Agência

HELIBRAS TEM REPRESENTANTE 
EM NOVA ENTIDADE VOLTADA À 
SEGURANÇA EM HELICÓPTEROS

A Helibras ganhou representatividade no recém-criado BHEST 
– sigla para Brazilian Helicopter Safety Team, nova entidade de 
segurança operacional para helicópteros, por meio de seu gerente 
de Segurança Operacional, Antonio Modesto. 
Junto com Bruno Villela, da Marinha do Brasil, Modesto assume 
o cargo de copresidente da entidade, idealizada com o propósito 
de atender à Resolução nº 189 da ANAC usando a mesma 
metodologia de análise e recomendações de segurança do 
IHST, International Helicopter Safety Team, que já contava com 
a participação da Helibras. O IHST é composto, em todo o 
mundo, por operadores, fabricantes, mantenedores, reguladores 
e agências investigadoras de acidentes aéreos.
A parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil é essencial 
para colocar em prática as recomendações geradas a partir dos 
estudos do BHEST e padronizar a operação do grupo no Brasil com 

os demais times do IHST no mundo, pois todos estão ligados ao 
órgão regulador. Por isso, a ANAC atuará como secretária no grupo.
“O objetivo comum dos times em todos os continentes é reduzir os 
acidentes com asas rotativas em 80% até 2016, meta estabelecida 
em 2000 e que, sem a colaboração dos órgãos reguladores, 
certamente não atingiremos”, afirma Modesto.
No Brasil, várias iniciativas já acontecem para diminuir a taxa 
de acidentes na aviação geral, como o próprio Simpósio de 
Segurança promovido anualmente pela Helibras, que convida 
profissionais para proferir palestras sobre fatos ou fatores 
que contribuíram para acidentes recentes em helicópteros. A 
Helibras e sua matriz Airbus Helicopters consideram a questão 
da Segurança como prioridade em suas operações, colocando-a 
entre os pilares do grupo, juntamente com a satisfação do cliente, 
a qualidade e a competitividade.
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A Airbus Helicopters implantou, em todo o grupo, o portal Keycopter, 
uma plataforma destinada ao cliente para solicitações de serviços 
e dúvidas técnicas. A ferramenta começou a ser operada no Brasil 
há dois anos, com acesso ao módulo e-Tech Pub, que permitiu o 
acesso aos manuais técnicos das aeronaves por meio do portal.   
Por se tratar de um programa de extensão global, possui um 
cronograma prolongado e, para cada módulo a ser implementado, 
há um planejamento específico. As ferramentas que recentemente 
entraram em funcionamento foram a e-Warranty e a e-Request, 
cujos tutoriais já se encontram no site da empresa para consulta. 
Este módulos foram lançadas na Europa no último ano e permitem 
aprimorar a comunicação entre clientes e fabricante mediante o 
uso de login e senha.
No e-Request o cliente poderá fazer solicitações diversas como 
esclarecer dúvidas, registrar uma reclamação ou pedir orientação. 
Para isso, o usuário deve acessar o link e-Request que já aparece 
na home do Keycopter, selecionar o tipo de assunto que deseja 
tratar, preencher o formulário e enviar. 
As mensagens são encaminhadas diretamente à equipe de 

Assistência Técnica da Helibras, que se encarrega de direcioná-las 
aos responsáveis e dar o encaminhamento necessário para atender 
à necessidade do cliente com agilidade.
Já o e-Warranty é um canal específico para relatar problemas 
identificados dentro do período de garantia das aeronaves. Nessa 
seção, o cliente preenche um formulário padrão especificando 
o modelo, o número de série e o problema apresentado e 
as mensagens são direcionadas à equipe de Garantia, que é 
responsável por tomar as devidas providências.
Um importante diferencial, válido para as duas ferramentas, é que o 
cliente pode acompanhar o status da sua solicitação, além de visualizar 
todo o histórico dos contatos feitos com a Helibras via Keycopter. 
Para Guilherme Scarpelini, Supervisor de Relacionamento 
Logístico, “os novos canais representam um aprimoramento para 
a empresa, uma vez que substituem as comunicações via e-mail, 
fax ou mesmo contatos feitos informalmente com a equipe da 
Helibras. Todas as solicitações passam a ficar centralizadas num 
único banco de dados, o que permite maior controle dos contatos 
efetuados pelos clientes”, diz. 

Dentro do portal Keycopter, novas ferramentas aprimoram a comunicação 
entre clientes e fabricante

ACESSE E CONHEÇA AS FUNÇÕES DO 
E-REQUEST E E-WARRANTY

Ainda não tem o seu login e senha? Solicite à Helibras. 
Acesse a página do Keycopter pelo endereço: 
http://www.helibras.com.br/suporte-e-servicos/keycopter/.
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CENTRO DE SUPORTE AO CLIENTE 
COMPLETA DOIS ANOS COM 
RESULTADOS POSITIVOS
Atividades realizadas pela unidade receberam ótimas avaliações dos clientes 
na última pesquisa de satisfação 

Há dois anos, a Helibras inaugurou o Centro de Suporte ao Cliente 
(CSC) em Atibaia, no interior de São Paulo, para gerenciar e atender 
todas as solicitações dos clientes referentes a serviços de manutenção, 
reparo, fornecimento de peças, garantia e assistência técnica. Desde 

14 SERVIÇO

então, os pedidos de peças sobressalentes recebidos pelo CSC foram 
atendidos dentro do prazo. Na média, o CSC conseguiu entregar, em 
2014, 92% dos pedidos dentro do prazo solicitado.
“As atividades realizadas no CSC estão entre os quesitos mais bem 
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avaliados pelos clientes na última pesquisa de satisfação da Airbus 
Helicopters, demonstrando o sucesso da empresa em criar uma 
instalação capaz de centralizar as operações e serviços de suporte 
em pós-vendas”, comemora Wellington Amorim, gerente do CSC. 
No ano passado, a Helibras obteve a certificação para operar o “Linha 
Azul”, regime especial da Receita Federal que reduz significativamente 
os prazos de importação de peças e ferramentas. Também foi 
implantado um Depósito Especial que funciona como entreposto 
aduaneiro para os clientes.
Atualmente, no Brasil, voam mais de 700 helicópteros da marca 
Helibras/Airbus Helicopters em todos os setores do mercado. O 
modelo Esquilo é o mais numeroso e desempenha um importante 
papel na aérea de segurança pública e operações aeromédicas. 
“Para garantir a eficácia da aeronave, a disponibilidade para atender 
os chamados e oferecer segurança à tripulação, é essencial que o 
operador conte com um sistema de suporte e manutenção ágil, como 
o da Helibras”, ressalta Wellington.
Uma equipe dedicada formada por 20 pessoas permanece disponível 
diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, para 

acompanhar e prestar atendimento a cada solicitação que apareça 
pelo 0800, telefone central do CSC, prontamente disponível para as 
situações mais urgentes, até as manutenções de rotina. 
Com um investimento de cerca de R$ 66 milhões em inovação, a 
Helibras está capacitada para cobrir integralmente as demandas dos 
helicópteros da marca que atuam no Brasil e garantir mais eficiência 
às atividades de suporte e serviços. Para 2015, a expectativa é de 
atender 95% dos pedidos de peças recebidos pela empresa dentro 
do prazo estipulado.

Fleet Center, eficiência para o óleo & gás
Ainda neste ano, a Helibras criou o Fleet Center, uma nova 
estrutura para apoiar os operadores do setor de óleo & gás, que 
realizam o transporte de profissionais e materiais para as plataformas 
de exploração de petróleo situadas ao longo da costa brasileira. O 
novo serviço conta com uma equipe multidisciplinar da Helibras e 
da Airbus Helicopters para realizar o suporte técnico desta frota, 
que opera um grande número de horas diárias e requer altíssima 
disponibilidade das aeronaves.
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PENSE BUSINESS

Quando se trata de vantagem competitiva nos negócios, 
você precisa do melhor.
Com um de nossos helicópteros, você voa mais rápido, 
com mais segurança e maior conforto.
Invista em um H130.

PRONTA 
ENTREGA!
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