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Expediente

Muito caminho já trilhado e 
muito ainda a se trilhar

Completar 35 anos de atividades no país atuando num 
mercado estratégico e de alta complexidade como o 
aeronáutico é motivo de orgulho para qualquer empresa. Ainda 
mais se considerarmos as muitas dificuldades econômicas 
enfrentadas pelo país ao longo dessa trajetória.
Por isso, devemos considerar o 35º aniversário da Helibras, 
comemorado no dia 14 de abril, um marco não apenas para 
a empresa, mas também para o segmento industrial que ela 
representa e para o país.
Acumulando importantes conquistas, a Helibras caminha a 
passos largos para se tornar um dos players mundiais do 
segmento de asas rotativas. A empresa representa hoje o 

O faturamento global da Helibras no 
ano de 2012 foi de R$ 351 milhões, 
com a venda de 34 novos helicópteros 
e a entrega de outras 29 aeronaves. 
Deste valor, destaca-se o crescimento 
de receita com serviços de pós-venda, 
que foi de R$ 134 milhões. Com o 
número de aeronaves vendidas, a 
Helibras se mantém líder no mercado 
de helicópteros a turbina, detendo 

Resultados: 2012 registra 
aumento de receita

quarto pilar de produção global do grupo Eurocopter. Há pouco 
inauguramos uma nova fábrica para produzir helicópteros de 
grande porte, o que requereu uma transformação completa 
em seu perfil. O quadro de funcionários mais do que dobrou, 
passando de 300 pessoas em 2008 para quase 800 neste 
ano, devendo chegar a mil até 2015.
Desses novos contratados, mais de 60 são engenheiros, 
beneficiados por um dos mais ambiciosos programas de 
transferência de tecnologia já implantados no país, que 
permitirá à empresa conceber e produzir helicópteros no 
mesmo nível de capacitação das bases mais desenvolvidas 
do grupo na Espanha, França ou Alemanha.
A Helibras também está à frente de um processo industrial que 
beneficia toda a cadeia produtiva do setor, já que contratou 
mais de uma dezena de empresas para receber as novas 
tecnologias e produzir partes, peças e serviços destinados 
aos novos helicópteros.
Tudo isso graças à parceria com o Ministério da Defesa e 
Forças Armadas e à confiança na capacidade industrial e 
tecnológica da Helibras demonstrada pelo governo e por 
todos os agentes envolvidos. Entretanto, esse avanço não 
favorece apenas o segmento governamental e militar: o 
mercado civil também se beneficia grandemente, uma vez 
que as conquistas tecnológicas estão sendo aplicadas na 
manutenção e na personalização de todos os modelos 
executivos.
Esses são os motivos pelos quais este aniversário é tão 
especial. Ele ocorre em um período de consolidação da 
empresa, e aponta para um futuro pleno de oportunidades e de 
incontáveis benefícios tanto para todos os agentes envolvidos 
com essas conquistas quanto para o país de uma forma geral.

51% deste segmento. 43% das 
aeronaves do mercado executivo no 
Brasil são da frota Helibras; no setor 
militar são 65%; 80% no mercado 
governamental e 26% em atividades 
de oil&gas. No ano anterior (2011), o 
faturamento total da empresa foi de 
R$ 288 milhões, com a venda de 25 
unidades e 33 entregas. 

Eduardo Marson Ferreira, 
presidente da Helibras
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Preocupada em manter a eficiência e a 
máxima disponibilidade das aeronaves 
que fabrica e comercializa no Brasil, e 
atenta ao aumento constante da atual 
frota de helicópteros em todas as regiões 
do país, a Helibras está aprimorando 
suas atividades de pós-venda. Em breve, 
será inaugurado o mais novo e moderno 
centro de atendimento ao cliente para 
o segmento de asas rotativas, o Bralog 
- plataforma logística de excelência 
responsável por atender todas as 
demandas de clientes da empresa, em 
todo o território nacional.
A inovação contará com um centro de 
atendimento que funcionará durante sete 

Inauguração de uma nova plataforma logística vai agilizar a 
prestação de serviços em todo o país

LOGÍSTICA

dias da semana, oferecendo diversos 
serviços como recebimento de pedidos, 
verificação, administração e uso de 
garantias, venda de peças de reposição, 
so l ic i tação de reparos ,  rev isões, 
assistência técnica, entre outros. 
Para o vice-presidente de Suporte e 
Serviços da Helibras Flávio Pires, a nova 
concepção de atendimento ao cliente 
vai ao encontro da missão da empresa 
em garantir qualidade e agilidade em 
todas as suas atividades no mercado. 
“O Bralog veio para organizar o setor de 
uma forma diferente, concentrando em 
um só local as informações necessárias 
para prever, por exemplo, em quanto 

tempo a aeronave será reparada ou a 
peça necessária estará à disposição, 
entregando ao cliente uma solução clara 
e objetiva. Uma aeronave não pode ficar 
parada; precisa estar sempre disponível 
para sua missão”, conclui. 
Também será de competência do centro 
sugerir e implantar outras funções para 
melhorar atividades como previsão 
de peças, processo de importação 
e exportação de material, venda de 
componentes sobressalentes, além de 
manter contato permanente com todos 
os clientes Helibras, para coletar atuais 
e futuras necessidades das aeronaves 
comercializadas. 

Excelência no pós-venda com um novo 
Centro de Suporte ao Cliente
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Projetos de cooperação e transferência 
de tecnologia avançam em 2013
22 iniciativas de cooperação industrial e sete voltadas ao offset vêm sendo 
cumpridas de acordo com o previsto em contrato
O contrato assinado em 2008 entre 
Helibras e Forças Armadas, para a venda 
de 50 EC725, previa também a execução 
de 22 projetos de cooperação industrial 
e sete projetos relacionados ao offset de 
transferência de tecnologia, esses últimos 
não necessariamente ligados ao EC725. 
Os três primeiros projetos do chamado 
“Industrial Cooperation Program” têm 
relação direta com o Centro de Engenharia 
da Helibras. Um deles envolvia a expansão 
do Centro de Engenharia que hoje comporta 
quase 70 engenheiros – antes, eram nove. O 
segundo buscava garantir a sustentabilidade 
desse Centro, capacitando os profissionais a 
desenvolver projetos para outras aeronaves, 
a exemplo das modernizações do Pantera e 
do Fennec, ambos utilizados pelo Exército 
Brasileiro. Por fim, a terceira iniciativa se 
relaciona ao desenvolvimento de parceiros 

de engenharia, por meio da definição dos 
equipamentos de missão dos modelos, 
que serão definidos por cada uma das 
Forças para equipar seus helicópteros. Isso 
terá como resultado o desenvolvimento 
personalizado desses sistemas no Brasil, 
sob coordenação da área de engenharia 
da Helibras.
Também foi finalizada uma das fases do 
projeto de offset “HUMS - Health & Usage 
Monitoring System” – sistema que monitora o 
estado de saúde e o desgaste do helicóptero 
por meio das medições de vibrações por 
sensores distribuídos sobre as caixas de 
transmissão e eixos de potência. A primeira 
parte contemplava a permanência na França, 
por seis meses, dos profissionais envolvidos 
no HUMS: os professores do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) Airton 
Nabarrete e Bento Mattos; e da Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI) Jorge Ariosto e 
André Chiarello; e os engenheiros da Helibras 
Antônio Mont’Alverne e Marcus Angelo. A 
iniciativa visa transferir conhecimento para 
o Brasil sobre o software para análise de 
vibrações. Esse grupo passará seis meses 
no Brasil, transmitindo os conhecimentos 
adquiridos. Depois, voltam à Eurocopter em 
Marignane, na França, por mais meio ano, 
e finalizam o projeto quando retornarem em 
definitivo ao Brasil.
“Esses projetos farão com que a Helibras 
absorva tecnologia que poderá ser aplicada 
em diversas aeronaves. Portanto, o programa 
do EC725 não beneficiará somente esse 
modelo, mas sim a produção e evolução 
tecnológica de toda a gama da empresa e, 
num patamar mais amplo, a própria indústria 
aeronáutica do país”, afirmou Vitor Coutinho, 
diretor de Inovação da Helibras. 

•	 Pacote de dados de voos do Pantera (modelo matemático que irá construir o simulador). 

•	 Apoio para homologação de um simulador para o modelo Esquilo, no Brasil. 

•	 Manutenção do sistema de imageamento térmico Forward Looking Infra-Red (Flir) do EC725 e outras aeronaves. 

•	 Transferência de tecnologia para fabricação do motor do míssil “Exocet”. 

•	 Transferência de tecnologia do ONERA (uma espécie de CTA da França, maior escritório de projetos aeronáuticos do governo 
francês) para o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) para cálculo de performance de rotores de helicóptero.

•	 Modernização do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), localizado em Taubaté (SP). 

PARCERIA

Conheça os outros seis programas de offset 
(transferência de tecnologia) em curso na Helibras
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O Centro de Engenharia da Helibras não 
está apenas qualificado para desenvolver 
os conteúdos nacionais dos helicópteros 
EC725, que a empresa está produzindo 
para as Forças Armadas e, em breve, dos 
EC225, para atender ao mercado offshore 
(exploração de petróleo em alto mar). 
Além do projeto para desenvolvimento e 
produção de EC725 com, pelo menos, 
50% de conteúdo nacional, correm nas 
planilhas do Centro de Engenharia da 
Helibras outros programas como o de 
modernização dos helicópteros Pantera 
e Fennec, ambos do Exército, que serão 
repotencial izados com a integração 
de novos sistemas desenvolvidos pela 
companhia e diversas soluções para o 
mercado civil.
Equiparado à f i l ia l  da Espanha no 
nível mais alto de engenharia entre as 
subsidiárias do grupo Eurocopter e com 
uma estrutura espelho com a matriz, 
na França, em termos de ferramentas 
e metodologias para desenvolvimento 
de projeto, o time brasileiro recebeu o 
certificado de “Nível 1” da Eurocopter.
Isso significa que os profissionais em 
atividade em Itajubá (MG) têm qualificação 
para criarem projetos e soluções, os quais 
poderão ser utilizados não apenas no 
país, mas também pelas demais unidades 
de produção da Eurocopter mundo afora, 
como é o caso dos sistemas que estão 
sendo desenvolvidos para o helicóptero 
a ser utilizado pela Marinha do Brasil, 
cujas especificações são inéditas desde 
o lançamento das versões militares do 
EC725 no mundo. 

“São  ma i s  de  v i n t e  p ro j e tos  de 
cooperação que viabilizam a capacitação 
da Helibras e da indústria brasileira feita 
pela Eurocopter, por meio do programa 
EC725. Mas, a tecnologia adquirida 
para desenvolver e produzir  essas 
aeronaves nos possibilita ir além. Hoje 
somos capazes de conceber, projetar 
e desenvolver soluções e produtos de 
alta complexidade, o que significa que 
estamos muito próximos de introduzir na 
gama Eurocopter uma nova aeronave, 
que é um dos objetivos da empresa em 
longo prazo”, explica Walter Filho, diretor 
do Centro de Engenharia da Helibras. 
Se na Helibras a evolução da área já era 
evidente, agora o reconhecimento externo 
começa a aparecer. Recentemente, o 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA) da Força Aérea 
Brasileira nomeou engenheiros da empresa 
como Profissionais Credenciados em 
Projetos, estando aptos a avaliar e emitir 
pareceres técnicos ou recomendações de 
aprovação de documentos de certificação 
de produto, em nome do departamento. 
“Tra ta-se  de  um reconhec imento 
importante, vindo de um órgão oficial 

Centro de Engenharia cada vez mais 
qualificado é reconhecido dentro e fora 
da empresa

Profissionais brasileiros 
usam tecnologia de 
ponta para desenvolver 
novos projetos e 
soluções

do governo brasileiro, o que comprova 
a qual idade e a competência dos 
profissionais de engenharia da Helibras”, 
ressalta Walter. 
O Centro de Engenharia está trabalhando 
paralelamente com outras importantes 
indústrias nacionais, como Inbra, Akaer, 
AEL e Atech, fornecedoras de suporte 
e parceiras para projetos mecânicos, 
elétricos, aviônicos, de engenharia de 
sistemas e outros componentes, que 
também serão desenvolvidos a partir da 
assimilação de novas tecnologias.
Hoje, a área já real iza complexas 
atividades em projeto de helicópteros, 
como Certificação e Aeronavegabilidade, 
Ensa ios  em Voo,  Engenhar ia  de 
Sistemas, Aviônica, Equipamentos de 
Missão, Projetos Elétricos e Mecânicos, 
Cálculo e Estruturas,  V ibração e 
Publicações Técnicas para os modelos 
de helicópteros do grupo. Além disso, 
continua trabalhando na criação dos 
projetos de integração, produção dos 
Esquilos AS350 e customização de 
todas as aeronaves dos mercados civil, 
governamental e militar comercializadas 
pela empresa.

Foto:
MARCIO JUMPEI

PARCERIA
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Eurocopter lança nova versão 
do helicóptero EC135

A evolução do modelo já tem encomendas de empresas de 
transporte aeromédico nos EUA, Noruega e Itália

A Eurocopter apresentou, durante a 
Heli-Expo 2013, feira de helicópteros 
realizada nos Estados Unidos entre os 
dias 4 e 7 de março, as atualizações 
do helicóptero EC135, agora nas 
versões T3/P3. Os novos membros 
da família Eurocopter, inclusive, já 
receberam três diferentes pedidos de 
encomenda. 
Os primeiros clientes a adquirirem 
o helicóptero foram companhias de 
resgate, salvamento e transporte 
aeromédico dos Estados Unidos, 
Noruega e Itália. Este lançamento 
marca uma nova etapa na estratégia 
de reforço da linha de produtos, que 
traz o helicóptero bimotor e multiuso 
com desempenho melhorado.
Dentre os novos recursos da última 
versão do EC135, incluem-se melhora 
significativa de desempenho, o aumento 
do peso máximo de decolagem, 
envelope de voo melhorado, maior 
autonomia, inovações do cockpit 
e interior versátil aprimorado. Os 
nomes T3 e P3 são designações 
atribuídas de acordo com as duas 
opções de motorização disponíveis: 
ArriusTurbomeca 2B2 “Plus” para o 
EC135 T3 e PWC Pratt & Whitney Canadá 
206B3 para o P3.
A companhia americana Air Methods 
adquiriu seis novos helicópteros EC135 
P3 para missões de transporte e resgate 
aeromédico, assim como a norueguesa 
NorskLuftambulanse.  Já a i ta l iana 
AiutAlpin Dolomites assinou contrato 
para a compra de um EC135 T3 para 
operações de resgate em montanhas.
“ O  E C 1 3 5  T 3 / P 3  r e p re s e n t a  o              
compromisso da Eurocopter em evoluir 
continuamente sua linha de produtos, 
aplicando criatividade e inovação na 
prestação de um ótimo desempenho para 
os operadores”, disse o então presidente 

e CEO da Eurocopter Lutz Bertling. “Os 
clientes que estão adquirindo o novo modelo 
serão particularmente beneficiados pelo seu 
desempenho superior, apropriado para 
situações críticas como missões de resgate 
e salvamento, normalmente realizadas em 
condições altamente exigentes”. 
Além das mudanças já citadas, o T3/P3 
apresenta aumento no comprimento das 
pás do rotor principal (10cm a mais), um 
novo e otimizado FADEC (FullAuthority 
Digital EngineControls), juntamente com 
entradas de ar reforçadas por novos 
filtros de barreira, que protegem o motor 
de poeira, areia e objetos estranhos, 
evitando potenciais danos. O desempenho 
aumentado suporta, agora, 240 kg de 

carga útil a uma altitude de 1.500 metros 
(ISA-20). Houve também melhoria no 
peso máximo de decolagem, passando 
a 2.980 kg, e envelope de voo melhorado 
em até -45º C/-49º F.
Na cabine, as inovações são a inclusão 
do GTN Garmin 750, solução totalmente 
integrada de navegação, comunicações, 
GPS e aviônicos em uma grande tela 
touchscreen; a instalação do Appareo 1.000 
para monitoramento de dados de voo e 
imagens da cabine visando à segurança 
operacional; e um suporte de iPad com 
fonte de alimentação. Para os passageiros, 
a nova versão do EC135 oferece cabine com 
o exclusivo sistema Stylence Eurocopter®, 
garantindo mais conforto durante o voo.

INOVAÇÃO
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No dia 14 de abril, a Helibras comemora 
seus 35 anos de atividades no país. Para 
celebrar a data, serão realizadas algumas 
ações de resgate da memória da empresa 
e de relacionamento com seus públicos, 
entre elas o evento Portas Abertas, na 
unidade de Itajubá (MG), no qual familiares 
dos funcionários poderão conhecer toda a 
estrutura da fábrica, inclusive a nova linha 
de produção inaugurada em outubro do 
ano passado.
Essa será a primeira atividade do projeto 
Memória Helibras 35 Anos, que prevê 
ações de comunicação e relacionamento 
com seus públicos de interesse ao longo 
de 2013. A iniciativa envolve um trabalho 
completo de resgate da história da empresa 
e abrange diversas frentes: pesquisa 

documental, pesquisa em publicações da 
imprensa, entrevistas com funcionários, 
ex-funcionários, clientes e demais públicos, 
campanhas de sensibilização interna para o 
tema, curadoria de conteúdo e a criação de 
uma linha do tempo com os fatos históricos 
mais importantes que marcaram a história 
da empresa. 
“A Helibras tem uma história da qual 
pode se orgulhar. Durante o processo de 
pesquisa e entrevistas, ficou inequívoco 
para nós que o entusiasmo e o empenho 
das pessoas presentes em sua trajetória 
de 35 anos foram imprescindíveis para 
a conquista de seu sucesso atual. O 
patrimônio da Helibras são a dedicação e 
os valores de sua gente”, afirmaram Claudia 
Zanuso e Susana Vernalha, consultoras da 

Resgate histórico marca os 
35 anos da Helibras

Núcleo Memória Empresarial, responsáveis 
pelo trabalho de resgate histórico da 
Helibras. 
Com o projeto, a Helibras pretende divulgar 
o que ela foi, é e será capaz de realizar - 
o que inclui as últimas mudanças que a 
elevaram a um patamar de desenvolvimento 
significativo, ampliando exponencialmente 
o número de funcionários, a sua capacidade 
de produção, a transferência de tecnologia 
e a capacitação para colocar em prática o 
projeto de concepção e fabricação de um 
helicóptero nacional. 
Para as comemorações dos 35 anos foi 
desenvolvido um selo, que já está sendo 
usado em toda a comunicação visual da 
Helibras, com o slogan: “Novos rumos, a 
mesma paixão”. 

A Helibras comemora diversas conquistas no país 
desde 1978, quando foi criada dentro do Centro Técnico 
Aeroespacial (CTA), em São José dos Campos (SP), 
para fabricar o modelo Esquilo. 
Em 1979, a Marinha do Brasil adquiriu seis Esquilos, 
que voam até hoje, a exemplo do primeiro helicóptero 
vendido para o mercado civil. Em 1984, o contrato entre 
a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Aerospatiale garantiu 
o fornecimento de 10 helicópteros Super Puma, 30 
Esquilos AS350 monoturbina produzidos na Helibras e 11 
Esquilos AS355 biturbina. Em 1988 foi a vez do Exército 
Brasileiro realizar a aquisição de 16 Esquilos AS350 e 
36 Panteras, recriando com isso a Aviação do Exército.
A Helibras se transformou em uma empresa privada, 
em 1991. Em 1998, inaugura a base de São Paulo, no 
aeroporto Campo de Marte, para ampliar sua estrutura 
comercial e de marketing e ganhar maior participação 
de mercado.
Em 2008, o grande salto. Foi assinado o contrato para 
fornecimento dos 50 helicópteros militares EC725, com 
50% de conteúdo nacional, o que permitiu a grande 
expansão da empresa nos dias de hoje. 

Trajetória

Atualmente, a empresa comemora o novo patamar: duas linhas de montagem, 
quase 800 funcionários, bases em quatro regiões do Brasil e reconhecimentos 
como a certificação de nível 1 emitida pela Eurocopter ao Centro de Engenharia 
de Itajubá, transformando a Helibras em um dos quatro pilares do grupo ao lado 
de França, Alemanha e Espanha.  

Celebrações estão previstas ao longo do ano e são uma estratégia de reforço da 
marca e posicionamento da empresa no mercado 

CELEBRAÇÃO
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Helibras e Exército definiram, em reunião de 
Critical Desing Review (CDR), a configuração 
final do pacote de modernização a ser 
aplicada nos helicópteros Esquilo-Fennec 
do Exército que passarão por reforma na 
fábrica, a partir deste ano. 
O pacote de modernização prevê a 
instalação de um novo Sistema Aviônico, 
compreendendo Sistema Glass Cockpit, 
piloto automático dois eixos, novos Rádios 
Navegação-Comunicação, compatibilização 
para utilização de óculos de visão noturna, 
banco com absorção de energia e regulagem 
de altura, proteção balística, novos braços 
suporte para armamento e degrau DART. 
Receberão as novas tecnologias 36 
aeronaves, sendo três delas totalmente 
reconstruídas e 33 modernizadas. 

“A configuração inicial foi atualizada com 
o objetivo de atender às demandas e 
necessidades da AvEx, após os estudos 
técnicos real izados pelo Centro de 
Engenharia da Helibras. As mudanças de 
configuração  incluíram um sistema de back 
up de instrumentos digital, um novo GPS, 
um 2º Clock, entre outras ”, explica Wilmer 
Filho, gerente do programa Fennec. 
O cont ra to  de modern ização do 
Fennec foi um passo importante no 
contexto de expansão da Helibras, pois 
permitirá o desenvolvimento de novos 
conhecimentos e tecnologias para a 
empresa se qualificar e, em um prazo de 
alguns anos, desenvolver um primeiro 
helicóptero aqui no Brasil. Além disso, 
amplia as capacitações da companhia 

Congelamento de modificações leva o projeto a uma nova etapa

Reunião define configuração final 
do pacote de modernização dos 
Esquilo-Fennec da AvEx

MODERNIZAÇÃO

•	 Sistemas de aviônicos
•	 Instalação de piloto automático
•	 Compatibilidade com óculos de visão noturna
•	 Banco com absorção de energia e regulagem de altura
•	 Proteção balística
•	 Novos braços suporte para armamento

Projeto de modernização 
do Fennec – o que vai 
mudar ou melhorar

na oferta de serviços de manutenção.
Já foram apresentadas à COMFIMA 
(Comissão de Fiscalização de Material 
do  Exé rc i t o ,  que  man tém uma 
equipe permanente na Helibras para 
acompanhamento e recebimento dos 
serviços) as duas primeiras células, as 
quais serão utilizadas como base para a 
reconstrução e modernização dos dois 
primeiros helicópteros Fennec.
Para a Aviação do Exército (AvEx), a 
grande vantagem será contar com um 
grupo de aeronaves completamente 
atual izado em termos tecnológicos, 
com uma vida útil suplementar de mais 
20 anos e sistemas de nova geração, 
desenvolvidos no Brasil pela Helibras em 
parceria com algumas empresas.

Foto:
Joao Paulo Morales

Da esquerda para a direita, Rodolfo Vasconcelos, gerente do Projeto Fennec; Alessandro Branco, 
gerente de Engenharia do Produto; e Wilmer Filho, gerente do programa Fennec. 
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Foto:
MARCIO JUMPEI
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A Helibras trouxe ao Rio de Janeiro, 
em seu estande na LAAD – Defence 
& Security 2013 –, a nova versão do 
Pantera, o K2. Totalmente modernizado, 
o helicóptero será apresentado ao 
comando do Exército, força que opera 
36 unidades desse helicóptero. 
A primeira aeronave a passar pelo 
hangar de grandes manutenções da 
Helibras, em Itajubá (MG), foi equipada 
com uma nova cablagem, novo capô 
do motor, novo motor Arriel 2C2CG 
com 40% a mais de potência que 
o anterior, além de um novo painel 
glass cockpit com piloto automático 
de quatro eixos, permit indo maior 
autonomia e menor carga de trabalho 

ao piloto do helicóptero. O fenestron 
e a instalação de novos equipamentos 
de segurança garantem ainda melhores 
resultados para as operações às quais 
for destinado. 
O retrofit, como é chamado o projeto de 
modernização, é um processo bastante 
vantajoso para o operador. O serviço 
tem um custo equivalente a 35%, em 
média, do valor de uma aeronave nova. 
“No entanto, mesmo com o baixo preço, 
a aeronave apresentada é a versão 
mais moderna do Pantera já fabricada 
pelo grupo Eurocopter”, explica Didier 
Cormary, vice-presidente de Programas 
da Helibras, complementando que, após 
as intervenções, cada unidade ganhará 

Feira de segurança e defesa terá a mais nova versão do helicóptero militar

Pantera K2 modernizado é apresentado 
ao Exército durante a LAAD

mais 25 anos de vida útil.
Agora, de volta ao Exército, a aeronave 
participará de missões de resgate, 
defesa, busca e salvamento em diferentes 
bases, entre o Amazonas e o Sul do país, 
e será avaliada pelo comando durante 
três meses.  
Para a Helibras, o programa de retrofit 
trouxe o domínio de conhecimentos 
importantes e que estão sendo úteis 
na capacitação da empresa para a 
realização de outras atividades, dentro 
do processo de expansão. “Somente 
no período de modernização do Pantera 
foram utilizados 23 mil homens/hora 
de engenharia para desenvolver a nova 
versão”, ressalta Cormary. 
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A Secretaria de Segurança Pública do 
governo da Bahia adquiriu seu primeiro 
EC145. Trata-se da segunda unidade 
do modelo no país, que tem bastante 
potência, autonomia e versatilidade para 
as missões policiais que irá desempenhar. 
A configuração deste helicóptero do 
governo da Bahia tem capacidade para 
dois pilotos e nove policiais equipados 
e destaca-se pelo seu alcance, de 
mais de 650 km, além de dimensões 

que possibilitam manobrabilidade em 
espaços restritos. 
Fabricado pela Eurocopter, na Alemanha, 
o EC145 foi customizado e finalizado no 
Brasil. “Na Helibras, foi realizada a pintura 
da aeronave e a instalação de importantes 
componentes para as missões que irá 
realizar, em especial o desenvolvimento, 
adaptação e cert i f icação de partes 
do imageador térmico - sistema de 
alta tecnologia para vigilância aérea”, 

Governo 
institui 
aeronaves 
mais seguras 
e de maior 
autonomia, já 
se preparando 
para grandes 
missões 
durante a 
Copa do 
Mundo

Bahia utiliza EC145 para Segurança 
Pública

destaca François Arnaud, vice-presidente 
Comercial e de Marketing da Helibras. 
Com a incorporação de um helicóptero 
desse porte, o Grupamento Aéreo – 
GRAER PMBA consegue ampliar seu leque 
operacional, igualando-se aos melhores 
operadores policiais do mundo, como o 
Texas DPS (Estados Unidos), a Metropolitan 
Police (Londres) e a Gendarmerie (França). 
No Brasil, a polícia do Maranhão também 
opera um modelo EC145.

SEGURANÇA

•	 kit para transporte aeromédico e resgate de dois 
pacientes em maca;

•	 guincho de salvamento de 272 kg;

•	 flutuadores de emergência;

•	 kit rappel e de “fast rope”;

•	 assentos de tropa;

•	 conjunto de assentos de passageiros;

•	 pacote de equipamentos de aviônica de última geração;

•	 radar meteorológico;

•	 rádio policial multifrequência;

•	 farol de busca de 30 milhões de velas, entre outros.

EC145 do governo da Bahia - equipamentos e acessórios

Foto: 
Roberto Costa Pinto

Foto: 
Roberto Costa Pinto
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O mais novo produto da Helibras  para o 
mercado militar é o helicóptero biturbina 
EC645, agora em sua recente atualização, 
T2. Utilizado pelo exército norte-americano, 
que adquiriu mais de 300 unidades, tem 
configuração para transporte aeromédico 
e recebe o nome de Lakota. O modelo é 
a variação da versão civil EC145, esta já 
utilizada no Brasil nos mercados executivo 
e governamental.   
Pronto para entrar em combate, o 
EC645 T2 traz configuração multimissão 
proporcionando maior flexibil idade e 
excelência tática aos operadores de 
segurança e defesa nacional. 
Para adaptar a aeronave a missões de 
busca e salvamento, por exemplo, uma das 
configurações oferecidas tem capacidade 

para 10 passageiros em assentos de 
tropa e dois pilotos, possibilitando ainda 
espaço para macas de resgate, guincho 
e sistema de flutuação. Já para uma 
situação de guerra, a aeronave pode 
receber em sua configuração cabine com 
proteção balística, gancho de carga, radar 
meteorológico, sistema de controle de 
armamento para foguetes não guiados 
e mísseis. 
Quanto ao desempenho, o modelo 
apresenta velocidade máxima de 145 
nós e os mais modernos sistemas de 
navegação. “É uma aeronave de bastante 
versatilidade e que atende muitos requisitos 
do mercado militar, sendo configurável 
para diferentes missões e valente para 
suportar situações de conflito, clima 

Nova versão do já consagrado modelo operado pelo 
exército dos Estados Unidos ganha atualizações e 
passa a ser oferecido em novos mercados

EC645 T2 é o biturbina mais eficiente 
para mercado militar

adverso e falta de segurança”, define o 
vice-presidente Comercial e de Marketing 
da Helibras, François Arnaud.
Outra característica importante dessa 
família de aeronaves (EC145 e EC645) é 
sua manobrabilidade. Além de uma grande 
autonomia de voo em velocidades de 
cruzeiro, ele permite pousos e decolagens 
em locais restritos como o convés de 
navios, topo de edifícios, montanhas, 
ruas e estradas. “Apesar de ser um 
helicóptero de maior porte, ele consegue 
quase o mesmo nível de versatilidade 
em operações críticas que um modelo 
Esquilo, um dos mais utilizados tanto por 
Forças militares como governamentais, 
que sempre estão realizando missões de 
risco”, completa Arnaud.

credito
Eurocopter
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Como parte do processo de ampliação 
para fabricação de helicópteros maiores 
no Brasil, a Helibras construirá, no bairro 
do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de 
Janeiro, um novo centro de treinamento 
que contará com o que há de mais 
moderno em termos de simuladores de 
voo para helicópteros. 
O novo Centro de Treinamento da 
Helibras já nasce com a capacidade 
de receber dois Full Flight Simulators 
(FFS). Atualmente, está em andamento 
o projeto de um FFS de EC725/EC225. 
A aquisição e instalação do segundo 
FFS está sendo estudada e dependerá 
das necessidades de treinamento dos 
operadores brasileiros.
O FFS chegará ao Brasil para instalação e 
ajustes finais no início de 2014. Enquanto 
isso, a empresa prepara o local que 
irá abrigar o equipamento e recruta 
profissionais para prover o treinamento. 
“Acreditamos que tem gente muito 
competente no mercado de trabalho 
brasileiro. Além disso, os instrutores 
brasileiros estarão familiarizados com o 
ambiente e com a realidade operacional 
dos nossos clientes. Após a seleção 
dos instrutores, nós os enviaremos para 
qualificação e treinamento na Eurocopter, 
na França. Dessa forma, atenderemos 
aos requisitos exigidos pelo fabricante 
para a acreditação do nosso Centro de 
Treinamento, bem como as exigências 
da Agência Nacional de Aviação Civil”, 
explica Flávio Pires, vice-presidente de 
Suporte & Serviços da Helibras. 
O simulador terá duas bases de dados, 
uma para os operadores militares e 
outra para os operadores civis.  Isso 
permitirá que o treinamento seja feito o 
mais próximo possível de cada realidade 
operacional, seja para os pilotos de 

operação offshore, do mercado oil&gas 
com o EC225, seja para os pilotos 
militares que operam o EC725. De uma 
forma mais abrangente, o Centro de 
Treinamento e Simuladores proverá os 
mais diversos tipos de cursos teóricos e 
práticos necessários aos pilotos.
Essa iniciativa mostra a preocupação 
da Helibras em oferecer o suporte 
total ao cliente para a operação de 
suas aeronaves, sem que o operador 
precise sair do país. “Os benefícios são 
a redução dos custos e do tempo de 
ausência dos pilotos para o treinamento. 
O fato de que o treinamento será 
ministrado em português também é uma 
grande vantagem para pilotos brasileiros 
e dos países afr icanos de l íngua 
portuguesa. O Centro de Treinamento 
oferecerá adicionalmente o treinamento 
para operadores dos demais países 

Equipamento será instalado em um novo Centro de Treinamento 
que está em construção no Rio de Janeiro

Helibras traz ao Brasil moderno 
simulador dos helicópteros 
EC725 e EC225

da América Latina. “Ofereceremos um 
treinamento muito mais próximo da 
realidade das operações realizadas no 
Brasil, com treinamentos específicos, 
como pouso a bordo de navios e 
plataformas de petróleo, situações de 
emergência, voo por instrumentos entre 
outros. Poderemos simular praticamente 
todos os tipos de operação e situação 
que o piloto encontra em uma missão 
real.” avalia Vincent Saintagne, diretor 
de Treinamento da Helibras.
O terreno destinado a abrigar o novo CT 
da empresa entrará em obras em abril 
de 2013 e deverá estar completamente 
operacional no segundo trimestre de 
2014. Estrategicamente escolhido, o 
Rio de Janeiro oferece proximidade 
com operadores civis e militares e uma 
ampla possibilidade de conexões de 
voos nacionais e internacionais.

TREINAMENTO


