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Fator humano
na aviação

Os recentes casos de 

acidentes na aviação 

levantam especulações 

sobre suas possíveis 

causas

Diversas opiniões aparecem 
sobre fatores externos, 
problemas com os pilotos e 

mesmo conspirações que possam 
ter causado o acidente. Quem 
vive no ambiente da aviação, no 
meu caso desde 1984 como pi-
loto, tende a buscar explicações 
técnicas plausíveis, uma vez que 
elas normalmente se aplicam a 
totalidade dos acidentes.

A inteligência humana é capaz 
de desenvolver equipamentos 
maravilhosos e depois operá-los, 
mas este envolvimento direto des-
de a concepção até seu uso, traz 
a possibilidade de que o mesmo 
elemento criativo e racional seja 
o causador de erros e indutor 
de eventos não desejados, os 
acidentes. Isto ocorre porque as 
características individuais das 
pessoas envolvidas são diferentes, 
assim como o são o treinamento 
e a capacidade de julgamento de 
cada uma delas.

Quem trabalha na aviação sabe 
que devido a natureza extrema-
mente técnica da atividade e ao 
envolvimento direto das pessoas, 
que são diferentes, o fator humano 
é sempre um aspecto decisivo 
quando se busca a explicação 
de eventos aeronáuticos. O fator 
humano pode ser por parte do 
controlador de voo, quando auto-
riza um voo e o controla, pode ser 
do especialista em manutenção, 
ao realizar ou conferir um proce-
dimento de manutenção na aero-
nave, ou por parte dos tripulantes, 
em especial, dos pilotos.

Quanto ao pessoal envolvido 
na atividade aérea, incluindo os 
pilotos, uma vez que se encon-
trem com as condições físicas e 
mentais adequadas, os fatores 
decisisvos são o treinamento e 
sua capacidade de julgamento. O 
treinamento é muito importante, 
e com a expansão da atividade 
aérea muitas novas escolas de 
aviação aparecem, e com elas a 
chance de que a formação do pi-
loto e seu treinamento não sejam 
o adequado. Neste ponto é funda-
mental a efi ciente fi scalização por 
parte da agência ofi cial, no caso 

a ANAC, que precisa ter pessoal 
em número e especialização mais 
do que sufi cientes.

Em relação à capacidade de 
julgamento, é importante que o 
treinamento obtido tenha sido 
de boa qualidade, pois o conhe-
cimento formal e as experiências 
na atividade aérea são fundamen-
tais. A boa formação, o adequado 
treinamento e a repetição de boas 
práticas levam, com a experiência, 
às boas decisões. Os exemplos 
da Força Aérea Brasileira e das 
grandes empresas regulares de 
aviação atestam estas práticas e 
seus resultados.

Devido a estas experiências 
e práticas, quando ocorre um 
acidente na aviação, é fácil de 
entender o porque se pergunta 
imediatamente qual era a situação 
meteorológica no local do aciden-
te. Não porque a meteorologia 
possa ter causado o acidente, o 
que até poderia excepcionalmen-
te ocorrer, mas porque na maior 
parte das vezes a situação meteo-
rológica adversa leva o piloto a ter 
que tomar decisões, fazer opções, 
e nesta hora, pressões diversas, 
má formação ou defi ciente treina-
mento podem fazer com que ele 
ultrapasse os limites da pilotagem 
segura, daquilo que foi treinado 
ou deveria ter sido treinado, e isto 
sim leva a acidentes.

Sem querer desprezar outras 
possibilidades, nós que estamos na 
aviação aprendemos que na maior 
parte dos casos foi um defi ciente 
planejamento do voo, uma falsa 
compreensão de uma situação, ou 
um erro de julgamento, feito em 
preciosos segundos durante um 
voo, que podem colocar toda uma 
situação a perder. Se olharmos 
com atenção podemos perceber 
estas situações fragilizadoras da 
segurança em todos os últimos 
acidentes aeronáuticos.

Nesta hora é importante ressal-
tar a necessidade de buscarmos 
a excelência na formação, no 
treinamento, na fi scalização, e 
nas práticas, para capacitarmos 
nossas tripulações a tomarem a 
melhor decisão sempre. Deixando 
a investigação de aspectos cons-
piratórios, caso existam, para a 
esfera policial.
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A - Parar de Fumar 
Para auxiliar as pessoas a deixarem o cigarro e parar de fumar, o HCor 
criou o Programa ‘Vida Sem Cigarro’, um serviço que, em sua maior 
parte, é realizado por meio de consultas on-line - ideal para quem tem 
difi culdade de deslocamento ou para aqueles que viajam com frequên-
cia. Consiste em sessões de 30 minutos, com o objetivo de orientar o 
processo de cessação do cigarro, além da entrega de material de apoio. 
O programa on-line tem início entre a primeira e a última avaliação 
presencial realizada pelo médico, psicólogo e, se necessário, por um 
nutricionista. Para conhecer o programa e se cadastrar, acesse: (www.
vidasemcigarro.com.br) ou Núcleo de Atendimento Psicológico HCor 
no tel. 3053-6611 nos ramais: 7600 ou 7610 ou por e-mail: (vidassem-
cigarro@hcor.com.br).

B - Estudar na Nova Zelândia
Tendo na educação sua quarta maior fonte de divisas e excelentes alunos 
dentro e fora do país, a Nova Zelândia não mede esforços para estimular 
acordos de cooperação educacional entre nações, incluindo o Brasil. 
A partir de 16 de fevereiro e até o dia 30 de março, os candidatos que 
nutrem o desejo de se especializar devem  fazer sua inscrição online 
no site (http://bit.ly/1V4DWPf) e tentar uma vaga para Pós-Graduação, 
Mestrado ou Doutorado, que vão de seis meses a quatro anos. Agri-
cultura e Energia Renovável são as áreas prioritárias para o brasileiro 
pleiteante, escolhidas com o propósito de fomentar avanços em seu 
países de origem. A lista de instituições que oferecem as bolsas (http://
bit.ly/2j86H4w) inclui as oito universidades espalhadas pelo país (www.
studyinnewzealand.govt.nz).

C - Arca do Saber
A Fundação Alstom apoiará 18 projetos ao redor do mundo voltados 
à empregabilidade, bem-estar e educação infanto-juvenil. Entre os 
selecionados está a “Arca do Saber”, instituição social fundada em 
2001 que auxilia o desenvolvimento de crianças e jovens na Vila 
Prudente. O projeto envolve a criação de um centro de formação 
para a realização de treinamentos em parceria com instituições de 
ensinos profi ssionalizantes. Com 10 anos de atividade, a Fundação 
Alstom já apoiou um total de 151 projetos em 52 países. A instituição 
dispõe de um orçamento de um milhão de euros por ano para dedicar 
a propostas de colaboradores que se associam a parceiros locais e 
organizações sem fi ns lucrativos. Saiba mais em: (http://www.alstom.
com/foundation/). 

D - Profi ssionalização de Mágicos   
Em homenagem ao dia internacional dos mágicos, comemorado dia 31 
de janeiro, acontece no próximo domingo (29), no Estanplaza Paulista 
(Al. Jáu, 497), o primeiro ‘Congresso Viver de Mágica’, voltado para a 
profi ssionalização de mágicos atuantes e para a propagação de produção 
cultural. Entre os palestrantes e mágicos convidados, estão o ilusionista 
Gustavo Vierini, e o professor Rafael Baltresca. Outros mágicos conhe-
cidos do público, como André Attie, Bem Ludmer, Célio Amino, Dimy, 
Sany e Wagner Messa, também estarão presentes falando sobre suas 
carreiras e a atuação do mágico no mercado e sua participação na área 
cultural. Saiba mais em (www.viverdemagica.com.br). 

E - Contabilidade Fiscal
Para aumentar a capilaridade e fortalecer seus negócios em todo o território 
nacional, a Questor Sistemas Inteligentes, uma das principais provedoras 
de soluções tecnológicas voltadas à área de contabilidade fi scal do país, 
anuncia uma nova estratégia de expansão para impulsionar seu crescimento. 
A iniciativa contempla a abertura de um escritório em São Paulo, nomeação 
de dez novas revendas, além de novas contratações nas áreas técnica e de 
vendas. Com isso, a Questor estima um incremento de 30% nos negócios em 
2017 e alcançar um faturamento de R$ 135 milhões até 2020. Com sede em 
Chapecó e em São Paulo, a Questor atende companhias de todos os portes, 
em todo o Brasil. Outras informações no site: (www.questor.com.br).

F - Cofre Forte
A Prosegur – empresa líder em segurança privada no país e única presente 
em todo território nacional, segue seu plano de investimentos na área de 
negócio Prosegur Cash, responsável pelo serviço de logística de valores. 
A empresa está investindo R$ 370 milhões para ampliar a segurança de 
suas bases e frota de veículos. Com este montante, as bases receberam 
fortes investimentos em tecnologia e infraestrutura de ponta, tornando-
as ainda mais efi cientes e seguras, inclusive com uso de tecnologias que 
invalidam o dinheiro ou impossibilitam a chegada ao mesmo. Uma dessas 
tecnologias, o SIPE, sistema já instalado com sucesso nos carros-fortes 
da companhia, impede o arrombamento do cofre pela formação de uma 
barreira de poliuretano que impossibilita o acesso ao dinheiro. 

G - Para Viagens
O Dubbi, maior rede social de viajantes do Brasil, é um aplicativo para 
quem ama viajar. Neste espaço é possível postar qualquer pergunta rela-

cionada à sua viagem e obter uma resposta certeira de um dos membros 
da comunidade em poucas horas. Os assuntos variam entre os melhores 
destinos, os atrativos, orçamentos, roteiros, restaurantes, hotéis, transporte 
e muito mais. O Dubbi já tem mais de 40.000 usuários cadastrados, mais 
de 21 mil dicas e 500 relatos de viagem. A promessa do novo aplicativo 
é reunir uma comunidade ainda maior. A grande novidade é a funciona-
lidade que permite mandar mensagens por inbox para outros membros. 
Assim os viajantes podem obter dicas mais detalhadas ou ainda marcar 
uma viagem juntos. Saiba mais em (www.dubbi.com.br).

H - Enfermagem em Cardiologia
A UFSCar abriu inscrições para o curso de especialização em Enferma-
gem em Cardiologia e Cuidados Críticos, oferecido pelo Laboratório de 
Cardiologia do Departamento de Enfermagem. Com carga horária total 
de 448 horas e 19 meses de duração, o curso abrange a assistência de 
Enfermagem em cuidados críticos e a Enfermagem em Cardiologia clínica 
e cirúrgica; Emergências clínicas e cardiovasculares; Raciocínio clínico 
em Cardiologia; Farmacologia aplicada à Cardiologia e aos cuidados 
críticos; Segurança do paciente; Enfermagem baseada em evidências, 
entre outros. É destinado a profi ssionais graduados em Enfermagem, 
atuantes em centros cirúrgicos, UTIs, emergência, hemodinâmica, 
dentre outros segmentos. Mais informações: (https://cardiologia-denf17.
faiufscar.com/).

I - Cavaco de Eucalipto
Notando uma demanda crescente do mercado, a Duratex começou em 
2014 a comercializar também o cavaco de madeira gerado por suas fl ores-
tas cultivadas. Desde então, a empresa aumentou em 10 vezes o volume 
comercializado de cavaco. Para 2017, está programado um aumento de 
21% na comercialização deste produto em relação a 2016. O cavaco de 
madeira é uma biomassa fl orestal que gera energia limpa e menos gases 
de efeito estufa, se comparada com outras fontes energéticas como o 
gás natural e o óleo BPF (derivado do petróleo). Entre os clientes que 
adquirem o cavaco de madeira da Duratex estão usinas para a geração 
de energia e indústrias do ramo alimentício, que o utilizam para obter 
vapor e gás quente. 

J - Game de Fuga
Em parceria com a Rádio Geek (www.radiogeek.com.br) rádio ofi cial da 
Campus Party 2017 (que acontece de 31/1 a 5/2 no Anhembi), o Esca-
pe Hotel (www.escapehotel.com.br) leva ao maior evento tecnológico 
aberto do Brasil uma sala de jogos de fuga exclusiva - e com ingresso 
gratuito. O game é o “Illuminati”. Nele, os jogadores devem evitar que 
uma ordem secreta milenar, que controla governos e guerras, destrua 
metade da Terra. Como são esperadas cerca de 90 mil pessoas nesta 
edição da #CPBR10, os jogadores terão de ser muito bons para evitar 
a tragédia - o tempo de cada partida será de exatos 15 minutos. Única 
casa de jogos de fuga 100% imersiva do Brasil, o Escape Hotel terá 
seu game na área Open Campus, com fácil acesso aos campuseiros e 
público em geral. 
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Ao todo, as companhias 
aéreas transportaram 
88,7 milhões de passa-

geiros, frente aos 96,2 milhões 
registrados em igual período do 
ano anterior. Essa é a primeira 
vez em dez anos que o país 
tem queda no número de pas-
sageiros transportados pelas 
companhias de aéreas.

Em 2016, ano marcado pela 
crise econômica, a demanda dos 
brasileiros pelo transporte aé-
reo recuou 5,7% na comparação 
com 2015. No mesmo período, 
por sua vez, a oferta de assen-
tos por parte das empresas 
também diminuiu em 5,9%. Por 
outro lado, a chamada taxa de 
aproveitamento das aeronaves 
em voos domésticos foi de 80%, 
frente a 79,8% em 2015, varia-
ção positiva de 0,2%. Com o 
resultado de dezembro de 2016, 
a demanda doméstica apresen-
tou o 17° mês consecutivo de 
retração. Já a oferta doméstica 
teve a 16ª baixa sucessiva.

Em 2016, a demanda dos brasileiros pelo transporte aéreo 

recuou 5,7% na comparação com 2015.

Juros do crédito 
rotativo chegam
a 484,6% ao ano

Os juros médios do cartão de cré-
dito rotativo alcançaram 484,6% ao 
ano em dezembro de 2016. O valor é 
recorde na série histórica do Banco 
Central (BC), iniciada em março de 
2011. O crédito rotativo geralmente 
é usado quando o cliente não tem 
condições de pagar o valor total da 
fatura do cartão de crédito. Ele, 
então, quita apenas uma parte e o 
valor restante é cobrado nas faturas 
seguintes com juros mais caros que 
os habituais. 

As informações sobre os juros em 
dezembro estão na Nota de Política 
Monetária, divulgada ontem (26) 
pelo BC. A autoridade monetária 
informou ainda que os juros do car-
tão de crédito parcelado chegaram 
a 153,8% ao ano em dezembro de 
2016, caindo 1,6 ponto percentual 
em relação a novembro e subindo 
17,6 pontos percentuais na compa-
ração com dezembro de 2015. 

Os juros totais do cartão de crédi-
to encerraram 2016 em 112,4% ao 
ano, com queda de 5,5 pontos per-
centuais em relação a novembro, 
mas alta de 15,1 pontos percentuais 
ante dezembro de 2015. O BC 
também informou que o saldo total 
das operações de crédito atingiu 
R$ 3,107 trilhões em dezembro de 
2016. O valor representa retração 
de 3,5% em relação a dezembro 
de 2015. O BC atribuiu a queda à 
retração da economia (ABr).

A companhia Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) fechou 2016 
com resultados recordes: o lucro 
líquido ajustado aumentou 47%, 
ou seja, 2,5 bilhões de euros, e o 
lucro líquido fi cou em cerca de 
1,8 bilhões de euros. Os resulta-
dos, que foram aprovados pelo 
Conselho de Administração da 
empresa em Londres, também 
mostraram que o ebit ajustado 
aumentou 26%, um valor total 
de 6,1 bilhões de euros, e que 
todos os setores fi caram com 
números positivos e melhores 
em relação aos de 2015.

Já a dívida líquida industrial 
da FCA no fi nal do ano passado 
diminuiu e fi cou em 4,6 bilhões 
de euros, meio bilhão de euros a 
menos que em 31 de dezembro 
de 2015. Além disso, a compa-
nhia tem a previsão de fechar 
2017 com uma receita líquida 
entre 115 e 120 bilhões de eu-
ros, um ebit ajustado de mais 
de 7 bilhões de euros, um lucro 
líquido ajustado de 3 bilhões 
de euros e uma dívida líquida 
industrial inferior a 2,5 bilhões 
de euros.

CEO da Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne.

Tâ
ni

a 
R

eg
ô/

A
B

r

EP
A

Aéreas registram primeira 
queda no número de 

passageiros em 10 anos
Balanço divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que o número de passageiros 
transportados pelas empresas aéreas no país diminuiu 7,8% no ano passado na comparação com 2015

empresas brasileiras teve incre-
mento de 2,9% em relação ao 
ano anterior, totalizando 7,5 mi-
lhões. O número de passageiros 
transportados em dezembro de 
2016 foi de 682,3 mil, elevação 
de 7,5% na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior, 
melhor resultado desde 2000. 
Já a demanda por voos inter-
nacionais em 2016 apresentou 
ligeira queda (0,3%) em rela-
ção aos 12 meses de 2015. A 
oferta internacional caiu 3,1% 
no período.

A quantidade de carga paga 
transportada no mercado do-
méstico no ano passado tam-
bém acumulou redução de 5,4% 
em relação a 2015, atingindo 
325 mil toneladas. No período 
de janeiro a dezembro de 2016, 
a carga paga internacional 
transportada por empresas 
brasileiras acumulou aumento 
de 1% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015, somando 182,2 
mil toneladas (ABr).

De acordo com a Anac, en-
quanto a companhias Avianca 
e Azul tiveram crescimento da 
ordem de 13,2% e 1,8%, res-
pectivamente, em dezembro 
passado, as líderes do mercado 
aéreo nacional, Gol e Latam, 
registraram retração de 3,5% 

e 7,6%, respectivamente. Em 
dezembro passado, as duas 
gigantes mantiveram-se na li-
derança do mercado doméstico, 
com participações de 37,4% e 
32,7%, respectivamente.

O total de passageiros em 
voos internacionais feitos pelas 

‘Queremos trabalhar com 
Trump’, diz CEO da FCA

O CEO da FCA, Sergio Mar-
chionne, comentou sobre os 
resultados positivos da empresa 
no ano passado e também falou 
sobre uma notifi cação sobre pos-
síveis violações da legislação do 
país sobre poluição do ar da com-
panhia.  Além disso, o CEO tam-
bém falou sobre o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump. 
“Apreciamos as propostas de 
Trump e o seu empenho pelo se-

tor automobilístico. Queremos 
trabalhar com” ele, afi rmou 
Marchionne. O mandatário e 
o empresário se encontraram 
em uma reunião presidencial 
com líderes de montadoras na 
última terça-feira (24), na qual o 
magnata norte-americano havia 
prometido reduzir os impostos 
para incentivar investimentos 
da indústria automotiva no país 
(ANSA).
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