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A estrada pavimentada para o A estrada pavimentada para o 
desenvolvimento e credibilidade do desenvolvimento e credibilidade do 

transporte aéreo.transporte aéreo.



Segundo o novo RBAC 121 todo Prestador de Serviço deSegundo o novo RBAC 121, todo Prestador de Serviço de
Operações Domésticas, de Bandeira e Suplementares
deverão implantar e manter um Sistema de Gerenciamentop
da Segurança Operacional (SGSO) contendo:

1. Política e objetivos;j
2. Gerenciamento dos riscos;
3. Garantia da segurança;3 g ç ;
4. Promoção da segurança.



CulturaCultura éé aa coleçãocoleção dede regras,regras, formaisformais ouou informais,informais,
aceitasaceitas ee praticadaspraticadas porpor umum grupogrupo queque sese identificaidentifica porpor

(( ))estesestes elementoselementos (senso(senso dede pertencimento)pertencimento)..
‐‐ Conduta coletiva Conduta coletiva ‐‐



CulturaCultura nãonão éé apenasapenas aa programaçãoprogramação mentalmental
coletivacoletiva queque distinguedistingue umum grupogrupo dodo outrooutro ee queque éé
demonstradodemonstrado porpor atosatos individuaisindividuais ee coletivoscoletivos..

ÉÉ tambémtambém umum processoprocesso dede crescimentocrescimento ee incluiinclui
ingredientesingredientes queque sãosão incorporadosincorporados desdedesde oo nascimentonascimentoingredientesingredientes queque sãosão incorporadosincorporados desdedesde oo nascimentonascimento
(das(das pessoaspessoas ee dada organização)organização) ee queque sofresofre influenciasinfluencias
dada família,família, escola,escola, religião,religião, locallocal dede trabalho,trabalho, círculocírculo dede,, ,, g ,g , ,,
amigos,amigos, indústria,indústria, regulamentosregulamentos internosinternos ee externos,externos,
propagandapropaganda (promoção),(promoção), etcetc..

AA CulturaCultura estáestá parapara oo grupogrupo;; assimassim como,como, aa
lid dlid d áá i di ídi di ídpersonalidadepersonalidade estáestá parapara oo indivíduoindivíduo.



1.1. Buscando, pela introspecção, suas próprias Buscando, pela introspecção, suas próprias , p p ç , p p, p p ç , p p
crenças e valores crenças e valores –– reconhecendo sua cultura reconhecendo sua cultura 
(atual) e vocação;(atual) e vocação;

2.2. Definindo (publicando), claramente, seus Definindo (publicando), claramente, seus 
objetivos;objetivos;

33 “Construindo uma ponte” por meio de regras e“Construindo uma ponte” por meio de regras e3.3. Construindo uma ponte  por meio de regras e Construindo uma ponte  por meio de regras e 
estímulos diversos para atingir os objetivos estímulos diversos para atingir os objetivos 
dinâmicos.dinâmicos.



Descrição do conjunto de Descrição do conjunto de valores e compromissos valores e compromissos que que ç jç j pp qq
apoiarão as ações (práticas) em busca de um objetivo apoiarão as ações (práticas) em busca de um objetivo 
predefinido e por isso deve conter:predefinido e por isso deve conter:

Definição de objetivos (Definição de objetivos (o queo que););

Estabelecimento de responsabilidade ao longo deEstabelecimento de responsabilidade ao longo deEstabelecimento de responsabilidade ao longo de Estabelecimento de responsabilidade ao longo de 

toda a organização (toda a organização (quemquem););

Estabelecimento de compromissos de forma Estabelecimento de compromissos de forma --

premissas (premissas (comocomo).).p (p ( ))

ÉÉ aa declaraçãodeclaração formalformal dodo caminhocaminho evolutivoevolutivo pretendidopretendido
C ltC lt O i i lO i i lparapara aa CulturaCultura OrganizacionalOrganizacional..



Os Os ValoresValores da da AzulAzul::
SegurançaSegurança ((Antes de cada decisão ou ação precisamos pensar:SegurançaSegurança ((Antes de cada decisão ou ação, precisamos pensar: 

isso é seguro?););
ConsideraçãoConsideração ((Tratemos as pessoas como elas gostariam de 

ser tratadas);
IntegridadeIntegridade ((Nada é mais valioso na vida do que nossa palavra);

P i ãP i ãPaixãoPaixão ((Nós temos paixão pelas pessoas, por servi-las e pelo que 
fazemos);

InovaçãoInovação ((Inovamos ao descobrir um jeito melhor de fazer tudo oInovaçãoInovação ((Inovamos ao descobrir um jeito melhor de fazer tudo o 
que já se fez.

ExemploExemplo ((Nossas ações demonstram quem realmente somos).            pp (( ç q )



Política de Segurança Operacional da AzulPolítica de Segurança Operacional da Azul

AA SegurançaSegurança OperacionalOperacional éé consideradaconsiderada umum pilarpilar fundamentalfundamental parapara sustentaçãosustentação
dada atividadeatividade comercialcomercial dada AZULAZUL LinhasLinhas AéreasAéreas BrasileirasBrasileiras..

BalizandoBalizando todastodas asas demaisdemais práticaspráticas empresariaisempresariais emem estritaestrita consonânciaconsonância comcom ososBalizandoBalizando todastodas asas demaisdemais práticaspráticas empresariais,empresariais, emem estritaestrita consonânciaconsonância comcom osos
ValoresValores ee MínimosMínimos dede GestãoGestão queque norteiamnorteiam asas operaçõesoperações dada empresaempresa desdedesde suasua
fundaçãofundação..

AA AzulAzul atravésatravés dodo “Sistema“Sistema dede GerenciamentoGerenciamento dada SegurançaSegurança Operacional”Operacional”AA AzulAzul atravésatravés dodo SistemaSistema dede GerenciamentoGerenciamento dada SegurançaSegurança OperacionalOperacional ‐‐
SGSOSGSO ‐‐ buscabusca garantirgarantir umum processoprocesso contínuocontínuo dede identificaçãoidentificação ee análiseanálise dede atosatos ee
condiçõescondições insegurasinseguras comcom oo objetivoobjetivo dede produzirproduzir açõesações queque concorramconcorram parapara reduzirreduzir aa
possibilidadepossibilidade dede ocorrênciasocorrências dede eventoseventos dede segurançasegurança operacionaloperacional ee suassuaspossibilidadepossibilidade dede ocorrênciasocorrências dede eventoseventos dede segurançasegurança operacionaloperacional ee suassuas
indesejáveisindesejáveis consequênciasconsequências..

AA DiretoriaDiretoria dede SegurançaSegurança OperacionalOperacional –– DSODSO éé responsávelresponsável pelopelo
desenvolvimentodesenvolvimento ee aplicaçãoaplicação dodo SGSOSGSO comocomo umum sistemasistema queque abrangeabrange todostodos ososdesenvolvimentodesenvolvimento ee aplicaçãoaplicação dodo SGSOSGSO comocomo umum sistemasistema queque abrangeabrange todostodos osos
aspectosaspectos ligadosligados àà SegurançaSegurança OperacionalOperacional..

SuportandoSuportando umauma “Cultura“Cultura Justa”Justa”,, aa AzulAzul fazfaz verver aa todostodos osos seusseus ““TripulantesTripulantes‐‐
AzulAzul”” aa importânciaimportância dede queque suassuas açõesações individuaisindividuais podempodem afetarafetar aa segurançasegurança dasdasAzulAzul aa importânciaimportância dede queque suassuas açõesações individuaisindividuais podempodem afetarafetar aa segurançasegurança dasdas
operaçõesoperações ee dede queque todostodos têmtêm comocomo deverdever reportarreportar aa DSO,DSO, nãonão sósó asas ocorrências,ocorrências,
comocomo também,também, quaisquerquaisquer condiçõescondições queque possampossam ouou estejamestejam gerandogerando riscosriscos àà
operaçãooperação EstabelecendoEstabelecendo umauma culturacultura sólidasólida ee própró ativaativa dede segurançasegurança ee permitindopermitindooperaçãooperação.. EstabelecendoEstabelecendo umauma culturacultura sólidasólida ee própró‐‐ativaativa dede segurançasegurança ee permitindopermitindo
maiormaior confiabilidadeconfiabilidade ee produtividadeprodutividade parapara aa empresaempresa ee parapara aa aviaçãoaviação brasileirabrasileira..



O que é uma Cultura Justa?

Tratar com tolerância aqueles que cometeram 

erros?

Tratar disciplinarmente aqueles que cometeramTratar disciplinarmente aqueles que cometeram 

violação?

Qual a diferença entre erro intencional e 

violação?violação?

Quem é o responsável pelo estabelecimento 

desta fronteira?



• Pessoas competentes cometem erros, na
i i d d f i t i lmaioria das vezes de forma intencional.

• Os erros devem ser aceitos como um
componente normal em qualquer sistemap q q
onde os seres humanos interagem.



••ErroErro

••ErroErro IntencionalIntencional

••ViolaçãoViolação



Estabelecendo uma Cultura Justa Estabelecendo uma Cultura Justa 

por meio de ações afirmativas:por meio de ações afirmativas:



GarantiaGarantia dede pagamentopagamento::

AA AzulAzul entendeentende queque todotodo “Tripulante“Tripulante‐‐Azul”Azul” pode,pode,
eventualmente,eventualmente, sese envolverenvolver emem umum eventoevento dede segurançasegurança,, g çg ç
operacionaloperacional ee poderápoderá serser afastadoafastado dede suassuas atividadesatividades comcom aa
finalidadefinalidade dede auxiliarauxiliar nana determinaçãodeterminação dosdos fatoresfatores

bb llcontribuintes,contribuintes, umum possívelpossível rere‐‐treinamentotreinamento ouou quaisquerquaisquer
outrasoutras atividadesatividades correlacionadascorrelacionadas ee nãonão deverádeverá terter seusseus
vencimentosvencimentos comprometidoscomprometidosvencimentosvencimentos comprometidoscomprometidos..

GarantindoGarantindo aa remuneraçãoremuneração previstaprevista nana escalaescala publicada,publicada, aa
AzulAzul demonstrademonstra aosaos seusseus ““TripulantesTripulantes‐‐AzulAzul”” oo verdadeiroverdadeiroAzulAzul demonstrademonstra aosaos seusseus TripulantesTripulantes AzulAzul oo verdadeiroverdadeiro
objetivoobjetivo dada tratativatratativa dosdos eventoseventos dede segurançasegurança operacionaloperacional ee oo
interesseinteresse (mútuo)(mútuo) dede retornar,retornar, oo maismais brevebreve possível,possível, oo
profissionalprofissional àà suasua atividadeatividade normalnormal..



Assumindo o compromisso de resposta para todos Assumindo o compromisso de resposta para todos 
os RELPREV identificados;os RELPREV identificados;os RELPREV identificados;os RELPREV identificados;

Disponibilizando RELPREV anônimo como opção Disponibilizando RELPREV anônimo como opção 
    i h  d   õ    i h  d   õpara o encaminhamento das questões;para o encaminhamento das questões;

Acordando um Protocolo rigoroso para uso de Acordando um Protocolo rigoroso para uso de g pg p
dados de dados de voovoo (PAADV(PAADV‐‐FOQA);FOQA);

Declarando sua Política diferenciadora entre erro Declarando sua Política diferenciadora entre erro Declarando sua Política diferenciadora entre erro Declarando sua Política diferenciadora entre erro 
intencional e violação (nova definição para intencional e violação (nova definição para 
violação);violação);violação);violação);

Tratamento digno e respeitoso aos envolvidos em Tratamento digno e respeitoso aos envolvidos em 
 ESO ESOum ESO;um ESO;



Segundo o novo RBAC 121 todo Prestador de Serviço deSegundo o novo RBAC 121, todo Prestador de Serviço de
Operações Domésticas, de Bandeira e Suplementares
deverão implantar e manter um Sistema de Gerenciamentop
da Segurança Operacional (SGSO) contendo:

1. Política e objetivos;j
2. Gerenciamento dos riscos;
3. Garantia da segurança;3 g ç ;
4. Promoção da segurança.



Como garantir a segurança?g g ç

Como identificar os riscos?Como identificar os riscos?

Como gerenciar os riscos?



O que usaremos para definir
nossos Indicadores denossos Indicadores de
Desempenho da Segurança
Operacional (IDSO)?Operacional (IDSO)?

E t tí ti t lt dEstatísticas garantem resultados
futuros?



Sorte X Azar



Resiliência Organizacional:

A capacidade das pessoas de uma
organização em aprender e se adaptarorganização em aprender e se adaptar
aos novos e constantes desafios.
A i dAgiu porque pensou pensamentos de
segurança. Pensou porque estavag ç
condicionado – o reflexo de uma
Cultura de Segurança Operacional vivaCultura de Segurança Operacional viva
nas ações afirmativas de seus valores



OBRIGADO !

augusto.nunes@voeazul.com.br


