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02 EDITORIAL

Expediente

DESAFIOS VENCIDOS DE 2013, QUE 
VENHAM OS DE 2014! 

primeira aeronave desse mesmo modelo 
completamente fabricada na Helibras, e que 
ocorreu dois meses antes do prazo previsto 
no projeto. Além disso, fi zemos o ensaio em 
voo do primeiro Fennec modernizado do 
Exército, e o teste de certifi cação da versão 
modernizada dos helicópteros Pantera, que 
serão avaliados nos Esquadrões da Força 
para retornar às operações militares.
E, como em todo período de desafi os, a 
Helibras mostrou mais uma vez que é uma 
indústria forte, moderna e está capacitada 
para atender a um mercado cada vez 
mais exigente. Obtivemos sucesso em 
todas as atividades que nos propusemos a 
desenvolver, graças à dedicação de nossas 
equipes e ao apoio primordial de acionistas, 
fornecedores, clientes e parceiros.
Pensando na importância dessas relações, 
a Helibras e a Airbus Helicopters defi niram 
a satisfação do cliente como um dos 
eixos prioritários de suas ações em 2014, 
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O site da Helibras está de cara nova, afi nal, não são somente os helicópteros que 
precisam de modernização. O canal foi construído em parceria com a Agência Pulso, 
que carrega em sua carteira de clientes nomes como Sebrae, iG, Terra e CVC. 
A nova estrutura do site permite uma navegabilidade mais intuitiva e sua identidade 
visual se baseou no sonho que é voar de helicóptero. O produto ganhou mais destaque, 
bem como o Centro de Treinamento, que oferece diversos cursos para mecânicos 
e pilotos já formados, e o Centro de Suporte ao Cliente (CSC), criado para atender 
com mais agilidade as demandas solicitadas.

decisão  que resultará na ampliação das 
atividades iniciadas no ano passado, como a 
implantação do Centro de Suporte ao Cliente, 
em Atibaia, e o início da construção de um 
Centro de Treinamento e Simuladores para 
operadores nacionais, no Rio de Janeiro.
Essas iniciativas nos permitirão ter mais 
proximidade com o cliente e maior agilidade 
nos processos, sem nos esquecermos da 
qualidade nos serviços prestados, uma 
marca da empresa em todas as suas 
atividades. Sabemos que muito ainda deve 
ser feito. Mas para isso a Helibras está em 
constante evolução e terá agora a inspiração 
e o conhecimento do Airbus Group para 
traçar e cumprir essas metas com sucesso.
2014 será um ano cheio de novidades, 
com grandes eventos em nosso país. E 
estaremos mais uma vez empenhados 
em oferecer nossos produtos e serviços 
de forma a garantir operações com total 
qualidade e efi ciência, seja qual for a missão.

Acesse: www.helibras.com.br. 

Eduardo Marson Ferreira, 
presidente da Helibras

O ano de 2013 foi um grande teste para a 
Helibras. Passamos por ensaios de sistemas 
nunca antes integrados no Brasil, como o 
de contramedidas do helicóptero EC725. 
Também realizamos o teste de voo da 
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Com base na nova visão de ampliação e força da marca Eurocopter 
no cenário mundial, a empresa passou recentemente por um novo 
marco em sua história: agora se chama Airbus Helicopters. 
A mudança decorre da união de forças entre a Airbus 
Helicopters, a Airbus e a Airbus Defence & Space, formando 
o Airbus Group - antes EADS - que reúne todas as suas 
atividades sob uma única marca, líder mundial nos segmentos 
aeroespacial, de defesa e serviços relacionados.
A Airbus Helicopters irá se benefi ciar e também enriquecer a marca 
Airbus, uma vez que desenvolve, fabrica, comercializa e suporta 
uma linha de produtos diversifi cada de helicópteros altamente 

Empresa se une à Airbus e à Airbus Defence & Space para formar 
o novo Airbus Group

REBRANDING

EUROCOPTER PASSA A SE CHAMAR 
AIRBUS HELICOPTERS

A Helibras recebeu, no fi nal de 2013, a 
visita de Guillaume Faury, CEO da Airbus 
Helicopters, que esteve no Brasil para 
conhecer as unidades da empresa em 
São Paulo e Itajubá e se reunir com 
players regionais. Faury visitou o prédio 
administrativo e hangar de manutenção 
da fabricante no Campo de Marte (SP) 
e partiu de helicóptero para a fábrica 
em Itajubá (MG). O executivo conheceu 
as instalações da fábrica e a linha de 
montagem dos helicópteros Esquilo e 
EC725, acompanhado pelo presidente 
da Helibras Eduardo Marson.

03

capazes. Alinhada à cultura multinacional do Airbus Group, a 
empresa prossegue com sua estratégia de internacionalização, 
expansão dos serviços e melhoria operacional.
“Essa mudança de marca está al inhada com a nossa 
transformação em curso, que agora é reforçada pela base 
inovadora, de qualidade e excelência industrial da marca Airbus”, 
explica Guillaume Faury, presidente da Airbus Helicopters. 
A nomeação e designação de produtos da Airbus 
Helicopters permanecem inalteradas no novo branding, 
enquanto o site principal da empresa migrou para um novo 
destino: www.airbushelicopters.com.

Ceo da Airbus Helicopters visita o Brasil
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A Helibras, por meio da vice-presidência de 
Suporte e Serviços, está em pleno processo 
de reestruturação na busca contínua da 
melhoria da satisfação dos clientes. Sob 
a premissa de prestar seu apoio para que 
os operadores da marca tenham a máxima 
disponibilidade de suas aeronaves, a 
companhia está ampliando a sua rede de 
oficinas sob o modelo de autorizadas. 
Assim, a Helibras pretende homologar 
empresas de manutenção parceiras para 
se aproximar dos clientes, porém com 
a mesma estrutura e conhecimento dos 
mecânicos da fabricante.
As primeiras novas oficinas a funcionarem 
como autorizadas serão a Helisul, em 
Curitiba (PR), e a Vector, em Jacareí (SP). “Os 
profissionais dessas empresas vão trabalhar 

HELIBRAS AMPLIA SERVIÇOS E 
TRABALHARÁ COM OFICINAS 
AUTORIZADAS 
As primeiras oficinas autorizadas da parceria ficam em Curitiba (PR) e Jacareí (SP)

em contato direto com nossos mecânicos 
de manutenção, em São Paulo ou em 
Minas Gerais, e também serão abastecidos 
com peças e ferramentas vindas do Centro 
de Logística da empresa, em Atibaia (SP), 
funcionando como um braço avançado das 
oficinas da Helibras”, explica Flávio Pires, 
vice-presidente de Suporte e Serviços.
Além da estrutura das conveniadas, a 
Helibras conta hoje com uma equipe de 
missão externa focada em atender às 
demandas programadas de serviços mais 
simples, discrepâncias e urgências na 
própria base do cliente ou onde ele estiver 
necessitando de atendimento.  Mantém, 
ainda, equipes com dedicação exclusiva 
na base do cliente, responsáveis pelas 
manutenções preventivas, corretivas e de 

controles técnicos. Oferece também serviço 
de apoio online para orientar os operadores, 
sugerindo procedimentos de manutenção e 
aconselhamento sobre a melhor forma de 
utilização do helicóptero, a fim de reduzir 
seu custo operacional.
As oficinas próprias da fabricante, em 
Itajubá (MG) e dentro do Aeroporto Campo 
de Marte, em São Paulo (SP), estão 
preparadas para realizar a manutenção 
das aeronaves da marca com equipes 
experientes (técnicos, engenheiros e staff de 
apoio), treinadas no Brasil e nas unidades da 
Airbus Helicopters na França e Alemanha. 
Dentre as certificações obtidas pelas 
oficinas estão as da Airbus Helicopters, 
da ANAC e das Forças Armadas do Brasil 
(Marinha, Exército e Aeronáutica). 

04 MANUTENÇÃO
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Cada oficina tem uma particularidade 
em termos de especialização, estratégia 
buscada pela Helibras para conseguir 
melhor produtividade e redução no tempo 
de serviço.
A MRO (Maintenance, Repair and Overhaul, 
sigla padrão usada para as oficinas) 
de Itajubá é especializada em grandes 
aeronaves e/ou grandes manutenções, 
mode r n i zações ,  recons t ruções  e 
customizações de todos os modelos 
operados no Brasil, entre eles os de grande 
porte, como o EC725 e o Super Puma; 
os médios, que são os EC155, AS365, 
EC135 e EC145; e os leves, como os 
AS350, EC120 e EC130, nas suas versões 
civil e militar.
Na base mineira também está a estrutura 
de apoio aos Conjuntos Dinâmicos e 
Pás. Nela, são executados reparos e 
revisões gerais em transmissões principais, 
transmissões de cauda e transmissões 
intermediárias e nas pás. “Temos investido 
pesado em treinamento das equipes dessas 
duas oficinas. Incluímos recentemente a 
certificação para as pás do EC155 e EC725 
e estamos finalizando as certificações para 
os grandes componentes (MGB, IGB, TGB*) 
do Super Puma”, explica Flávio Pires.
A MRO de São Paulo, por sua vez, 
tem por foco o atendimento a serviços 
menores e à correção de discrepâncias 
em helicópteros civis, táxis aéreos e 
frota civil-governamental. A oficina realiza 

manutenções nos helicópteros Esquilo 
operados pela Polícia Militar do Estado 
de São Paulo e também nos Fennec do 
Exército. Visando a um atendimento ainda 
mais rápido e com menor custo para os 
clientes do Brasil, alguns técnicos da equipe 
de missão externa de Itajubá estão sendo 
transferidos para a oficina paulista para, 
dessa localidade, poder mais rapidamente 
alcançar os clientes quando acionados.
Todo este trabalho conta com o apoio do 

ESPECIFICIDADES 
DAS OFICINAS

*MGB - Main Gearbox ou Caixa de Transmissão Principal; IGB - Intermediate Gearbox ou Caixa de Transmissão Intemediária; TGB - Tail Gearbox ou Caixa de Transmissão de Traseira. 

novo Centro de Logística e Suporte ao 
Cliente, inaugurado em agosto de 2013, 
em Atibaia (SP), para melhor distribuição 
das peças e materiais ao mercado. 
O Suporte e Serviços da Helibras, através 
de sua Assistência Técnica, também realiza 
uma diária e extensiva coleta de dados de 
operadores para após avaliação técnica, 
gerar evoluções e melhorias nos produtos, 
além de eventuais modificações necessárias 
em procedimentos e publicações. 
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Os primeiros Fennec e Pantera K2, ambos 
do Comando de Aviação do Exército 
(CAvEx), estão modernizados. Os Pantera, 
inclusive, já foram entregues para essa 
Força, enquanto o Fennec passa pelos 
últimos ajustes. Equipadas com novas 
tecnologias, as aeronaves terão um 
significativo aumento no desempenho e na 
segurança e, após as intervenções, ganham 
mais 25 anos de vida útil.
Os pacotes preveem a modernização de 
34 Esquilos-Fennec e 36 Panteras K2. As 
configurações finais que foram aplicadas 
nos dois modelos do Exército foram 

decididas de acordo com as demandas e 
necessidades dessa Força. 
“Com a modernização, as aeronaves 
terão uma configuração completamente 
atualizada em termos tecnológicos, com 
um custo equivalente a um terço, em média, 
do valor de um helicóptero novo”, explica 
François Arnaud, vice-presidente Comercial 
e de Marketing da Helibras. Ao final do 
programa, estarão mais capacitadas para 
desempenhar missões de resgate, defesa, 
busca e salvamento, entre outras. 
Para a Helibras, os programas trouxeram 
o domínio de novos e importantes 

conhecimentos (integração de sistemas 
complexos, ensaios em voo de novos 
tipos de helicópteros, gerenciamento de 
contratos de retrofit avançados) que estão 
sendo úteis na capacitação da empresa 
para a realização de outras atividades. 
A entrega do primeiro Fennec modernizado 
está prevista para o mês de maio deste ano. 
Os dois primeiros Panteras K2 modificados 
foram entregues em março. Após a 
avaliação do projeto, equipes do Exército 
e da Helibras farão um cronograma para 
intervenção nas demais aeronaves desse 
modelo operadas pela corporação.

PERENIDADE 
PARA AS NOVAS 
VERSÕES DOS 
FENNEC E 
PANTERA DO 
EXÉRCITO
Após modernização, aeronaves 
têm aumento no desempenho e 
segurança e ganham mais 
25 anos de vida útil

06 MODERNIZAÇÃO
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PANTERA
•  Painel Glass Cockpit
•  Motor Arriel 2C2CG
•  Novo capô do motor 
•  Novos radares meteorológicos e altímetros 
•  Rádios de navegação e de comunicação 
•  Moderno Rotor de cauda
•  Novas cablagens

FENNEC

O que muda com a modernização 

• Sistema Glass Cockpit

•  Piloto Automático 2 eixos

•  Novos Sistemas de Comunicação e Navegação

•  Sistema de Back up digital 

•  Proteção balística para o posto de pilotagem

•  Novos braços suporte do Sistema de Armamento

•  Degrau alongado (direito e esquerdo) 

• Compatibilização da iluminação interna e externa com Óculos de Visão Noturna

• Bancos (piloto e copiloto) com absorção de energia e ajuste em altura

O que muda com a modernização
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A Helibras iniciou o ano com grandes avanços na 
transferência de tecnologia para o projeto e fabricação 
dos 50 helicópteros EC725 adquiridos pelas Forças 
Armadas. O Centro de Engenharia da empresa definiu, 
em parceria com a Marinha do Brasil na Reunião Crítica 
de Projeto (CDR), os desenhos e arquiteturas dos 
sistemas que serão desenvolvidos exclusivamente para 
o helicóptero da Força.
A versão que está sendo construída tem capacidade de 
realizar esclarecimento e ataque em missões de guerra 
de superfície (ASuW), missões de busca e salvamento 
(SAR), de combate e de apoio às operações anfíbias, 
operações especiais e apoio com o sistema de 
contramedidas eletrônicas. 
O desenvolvimento para a integração de todos 
esses itens é um enorme desafio para as equipes da 
Helibras. “Este helicóptero terá um sistema de missão 
composto por computadores embarcados, um console 
tático localizado na cabine, com dois monitores de 17 
polegadas touchscreen e barramentos digitais que 
fazem a gestão de dados e informações de uma ampla 
gama de sensores a bordo da aeronave”, explica Walter 
Filho, diretor do Centro de Engenharia da Helibras.
Outro avanço dos engenheiros brasileiros foi realizar 
as integrações mecânicas do sistema de armas 
para utilização do míssil Exocet AM39. O míssil 
antissuperfície, em sua versão totalmente digital, 
é produzido pela companhia francesa MBDA, que 
transfere tecnologia para o projeto e montagem do 
motor do foguete na empresa brasileira Avibras. 
Em etapa conclusiva também se encontra a integração 
do radar tático de vigilância marítima. O sistema 
oferece ao operador alto desempenho na capacidade 
de detectar, rastrear e identificar alvos através de sua 
câmera de 360° e de sensores infravermelhos. 
“Trata-se do projeto mais complexo da história 
da empresa e um grande salto para o nosso país, 
pois à medida que damos andamento no processo 
de nacionalização, outras empresas que atuam 
no Brasil também se fortalecem e avançam no 
conhecimento de novas tecnologias. Esse é um 
dos compromissos industriais mais importantes 
da Helibras no projeto do EC725”, afirma Eduardo 
Marson, presidente da empresa.

Versão naval com sistemas de armas e de vigilância está sendo desenvolvida pela empresa 

CENTRO DE ENGENHARIA AVANÇA 
NA NACIONALIZAÇÃO DOS EC725

NACIONALIZAÇÃO08
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Laboratório para 
integração de sistemas

Além de todos os avanços, a Hel ibras vai 
implementar em sua fábrica, em Itajubá (MG), 
um laboratór io ( r ig)  denominado Complete 
System Integration Bench (CSIB), especialmente 
concebido para o desenvolvimento e testes de 
integração dos sistemas. 

O projeto, liderado pela engenharia brasileira, foi 
finalizado com sucesso e o início das atividades do 
laboratório está previsto para o primeiro semestre 
de 2014 e é resultado de uma cooperação industrial 
da empresa com a matriz Airbus Helicopters.

HELIBRAS NO AR - Nº 40 - ABRIL DE 2014
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Os helicópteros Esquilo da Helibras estão presentes 
em diversos segmentos de mercado. Um deles é o 
de assistência médica, como a unidade operada pela 
Uniair, empresa de táxi aéreo responsável pelo transporte 
aeromédico da Unimed Rio Grande do Sul. 
O segundo helicóptero Esquilo da Uniair, um AS350 B2, 
foi entregue à empresa em 2013, enquanto a primeira 
unidade, adquirida em 1998, encontra-se em Minas 
Gerais, a serviço da Federação das Unimeds do Estado.
“O Esquilo é um helicóptero bastante versátil que pode 
ser confi gurado para diferentes missões, a exemplo deste, 
aeromédico. É uma satisfação ver nossas aeronaves 
operando a serviço da saúde e da sociedade”, diz Patrícia 
Lima, diretora de Operações Comerciais da Helibras. 
O helicóptero Esquilo AS350 B2 integra o grande diferencial 
da Uniair, que a distingue no cenário nacional da aviação 
civil como empresa que realiza, com a mesma frota, tanto 
remoções aeromédicas quanto voos executivos. 

A aeronave tem sido usada pela Uniair em grandes 
eventos nacionais, como a Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro (RJ), onde serviu como 
uma espécie de “Anjo da Guarda do Papa Francisco”. 
Outro momento importante foi a operação da aeronave 
na prova da Fórmula 1 realizada no Brasil, em 
Interlagos (São Paulo).
“Nossa escolha pelo helicóptero da Helibras, para 
compor a frota da Uniair no transporte aeromédico e 
voos executivos, decorreu da parceria de sucesso e 
credibilidade das duas empresas, além do sucesso do 
modelo”, afi rma o presidente da Uniair, Maurício Alberto 
Goldbaum. A empresa atua há mais de 15 anos no 
mercado de transporte executivo e médico, garantindo 
agilidade e segurança aos seus clientes em todo o país.
A Helibras já entregou mais de 750 helicópteros 
desde que chegou ao Brasil, onde o modelo se 
destaca no mercado aéreo.

Helicóptero da Uniair é usado em remoções aeromédicas e em 
voos executivos e já foi utilizado em grandes eventos nacionais

ESQUILO A SERVIÇO DA SAÚDE
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CONHEÇA A ROTINA DA 
EQUIPE DE ENSAIOS EM VOO 
Profissionais testam aeronaves em condições extremas e garantem capacidades 
técnicas das máquinas

12

Uma equipe formada por 10 profissionais, 
dentre eles pilotos, engenheiros, técnicos 
e analistas de ensaio, é a responsável 
por testar a conformidade de todas as 
aeronaves que saem da fábrica ou da 
oficina de manutenção da Helibras, em 
Itajubá (MG). 
Em cada helicóptero, é realizado mais de 
um voo para que a tripulação especializada 
possa aval iar i tens como vibração, 
potência, giro do rotor principal, pairado 
da aeronave e novos sistemas integrados. 
Geralmente, os testes começam com 
o chamado ponto f ixo :  o motor da 
aeronave é ligado e a rotação das pás é 
mantida como se estivesse em voo, mas 
permanece presa ao solo. 
Os testes variam de acordo com o modelo 
e configuração do helicóptero. O Esquilo, 
por ser monomotor, faz o chamado voo 
de corte, no qual o piloto leva a aeronave 
a uma altura bastante considerável e então 
desliga o motor. “Essa situação simula 
uma emergência em que o motor deixa de 
funcionar. É importante sabermos como a 
aeronave vai se comportar para darmos 
ao cliente toda a segurança, mesmo em 
um momento adverso”, explica Paulo 
Doria, supervisor de Ensaios em Voo da 
Helibras. “No ar, tomamos nota dos dados 
apresentados pelo helicóptero em cada 
situação para reportar à área de Projetos e à 
Linha de Produção sobre qualquer mudança 
que se faça necessária”, afirma Pedro Paim, 
engenheiro de provas. 
O EC725, pelo seu peso e sistemas 
embarcados, necessita realizar testes em 
aeródromo que disponha de pista de pouso 
asfaltada e equipamentos de auxílio à 
navegação. Por este motivo alguns voos são 
realizados no aeroporto de São José dos 
Campos (SP), na região do Vale do Paraíba.  
A equipe - coordenada pelo gerente 

de Ensaios em Voo Sérgio Khalil e pelo 
engenheiro Pedro Paim - parte para a 
missão: “carregamos a aeronave com 
lastros bem pesados até atingirmos, 
somado à tripulação, o peso de carga 
máxima suportada pelo helicóptero. 
Com esse peso, voltamos para Itajubá 
analisando, durante todo o trajeto, os 
sinais da aeronave”, conta Sérgio. 
A equipe de Ensaios em Voo tem conceito 
“A” concedido pela Airbus Helicopters. Este 
nível capacita os profissionais da empresa 

a planejar e executar campanhas, definir 
instrumentação necessária e avaliar novos 
sistemas e modificações de projeto no nível 
mais alto de excelência. 
Além disso, dois integrantes do setor 
receberam da Airbus Helicopters um título 
até então inédito para as subsidiárias do 
grupo: o Compliance Verification Engineers 
– Flight Test (CVE), que os qualificam no 
mesmo nível que profissionais credenciados 
pela matriz. São eles o piloto Patrik Correa 
e o engenheiro Dreyfus Silva.

COMPETÊNCIA
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Além dos testes realizados com aeronaves, a equipe também 
oferece voos de treinamento para instrução de pilotos do 
cliente, com o helicóptero do proprietário já finalizado, sob o 
comando de seu piloto e supervisão de um comandante da 
Helibras. E, por conta das atividades de integração de novas 
tecnologias que estão sendo implantadas nos helicópteros 
EC725, a equipe de testes da Helibras realiza voos de ensaio 
de integração de sistemas com o objetivo de checar cada uma 
das novas aeronaves.
Sérgio Khalil é um dos funcionários mais antigos da equipe e 
já acumula mais de mil horas de voo em testes na Helibras. “É 
muito legal realizar testes em modelos diferentes de aeronaves 
e em sistemas cada vez mais modernos. Estamos participando 
de um momento histórico da aviação, da capacitação de uma 
indústria que oferece produtos de alta tecnologia e, com isso, 
vamos nos aperfeiçoando também”, diz. 
Para Pedro, a atividade complementa o trabalho dos projetistas, 
ambos contribuindo para a operação da aeronave. “Na fase de 
ensaio, estamos lá no voo para ver como ele se comporta. É um 
trabalho bastante detalhista, mas muito gratificante”.

INSTRUÇÃO PARA PILOTOS

Da esquerda para a direita: 
Pedro Paim (engenheiro de provas), 
Sérgio Khalil (gerente), 
Júlio Shergue (piloto), 
Mirian Gama (analista de Ensaios em Voo), 
Dreyfus Silva (supervisor de ensaios experimentais), 
Edemilson Coimbra (técnico de Ensaios em Voo), 
Paulo Doria (supervisor), 
Patrik Correa (piloto). 
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Aeronave baseada na região Norte do país realiza 
atividades de busca, resgate e transporte médico 
de urgência 

EC725 DA FAB COMPLETA 
MIL HORAS DE VOO 

MARCO

A unidade do helicóptero EC725 denominada 
H-36 FAB 851 completou 1000 horas de 
voo. Operada pelo 1º Esquadrão do 8º 
Grupo de Aviação Falcão da Força Aérea 
Brasileira (FAB), sediado em Belém (PA), a 
aeronave é utilizada em transporte aéreo 
logístico e resgates sobre o mar e a selva. 
Dentre as inúmeras missões realizadas 
com o apoio do EC725, o Major Mário 
Jorge Siqueira Oliveira, chefe da seção 
de Operações do 1º/8º GAV, destaca o 
salvamento de um indígena picado por 
uma cobra venenosa, que aconteceu no 
dia 8 de novembro de 2013, data em 
que a corporação completou 40 anos 
de atividades. “Devido à sua velocidade 
e capacidade de carga, o helicóptero 
chegou ao destino em apenas uma hora e 

meia e realizou com sucesso o resgate do 
paciente, mesmo em condições difíceis”, 
contou o Major.
A agil idade da aeronave, somada à 
capacidade dos soldados, é decisiva para 
o êxito das operações. Para o Capitão 
Eduardo de Araújo Silva, comandante do 
EC725 na missão, o helicóptero trouxe 
maior eficiência ao grupo. “Utilizamos a 
aeronave da melhor forma para cumprir a 
missão com excelência. Antes, atividades 
semelhantes seriam mais complexas e 
desgastantes, mas hoje conseguimos 
ser mais eficazes com os recursos do 
helicóptero”.
A FAB já conta com cinco helicópteros 
EC725 em serviço e receberá outros 14 
nos próximos anos. 
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MERCADO

Espaço predominantemente masculino, 
a Helibras tem cada vez mais mulheres 
em todos os seus setores. Pioneiras em 
suas respectivas áreas, as profissionais 
apontam o reconhecimento e motivação 
que a empresa deposita no trabalho de cada 
colaborador, independente de sexo e idade.
O aumento de mulheres no quadro 
de funcionários da única fabricante de 
helicópteros da América Latina se dá pela 
crescente procura feminina por profissões 
na área da aeronáutica e à valorização de 
carreiras promissoras no setor. 
Elas atuam em departamentos como 
Manutenção, Produção e Cablagem, área 
responsável pela montagem dos sistemas 
de transmissão das aeronaves. Cuidadosas, 
organizadas e disciplinadas, rapidamente se 
adaptam ao ambiente e ao trabalho exercido.
O crescimento do setor leva à busca por 
aprimoramento. Nos cursos oferecidos 
pelo Centro de Treinamento da Helibras, 
no último ano, 23 mulheres se formaram. 
“ P e rc e b e m o s  e s p e c i a l m e n t e  u m 
aumento no interesse pelos cursos de 
especialização, por parte de pilotos e 
mecânicas já formadas ou jovens que 
querem fazer carreira nesse mercado de 
trabalho”, diz Cíntia Trentini, gerente do 
Centro de Treinamento da Helibras.
Cientes da complexidade dos cargos que 
ocupam e da responsabilidade de serem 
as pioneiras, elas acreditam que esforço 
e paixão pelo ofício são os pilares para 
exercer qualquer profissão. “Não é fácil, 
mas também não é impossível. É tudo 
uma questão de se adaptar e, claro, amar 
o que faz”, revela Tamires Cristina Ramos 
Francisco, primeira mulher a integrar a 
equipe de Manutenção da Helibras. 
A Helibras já conta com mais de 840 
profissionais de alta especial ização 
e também oferece oportunidades de 
aperfeiçoamento, por meio dos cursos do 
Centro de Treinamento e ingresso na área, 
com vagas abertas periodicamente.

Área de Manutenção conta com uma pioneira 
nessa atividade na empresa

MULHERES CONQUISTAM 
SEU ESPAÇO NA HELIBRAS
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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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