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TERMO DE APROVAÇÃO MGSO
Eu MAURO RICARDO N. MARTINS na qualidade de Gestor Responsável da WS
Engenharia e Manutenção de Aeronaves, aprovo o presente Manual de Gerenciamento da
Segurança Operacional (MGSO), desenvolvido para atender aos requisitos estabelecidos no item
145.214-I do RBAC 145 e a IS 145.214-001B.
A validade deste MGSO é indeterminada a partir desta aprovação, devendo as
atualizações ser comunicadas à ANAC com antecedência necessária a sua aceitação, antes de
sua incorporação às atividades da WS.

_____________________________________
Mauro Ricardo Nascimento Martins
Gestor Responsável

Eu, JULIO CESAR LASKA DOS SANTOS FILHO, na qualidade de Representante de
Segurança Operacional da WS, aprovo o presente Manual de Gerenciamento da Segurança
Operacional (MGSO) desenvolvido para atender aos requisitos estabelecidos no item 145.214-I
do RBAC 145 e a IS 145.214-001B.

_____________________________________
Julio Cesar Laska dos Santos Filho
Gerente de Segurança Operacional
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CONTROLE DE REVISÕES
O registro de revisões descrito abaixo identifica as revisões desse Manual.
NOTA: Mantenha-o sempre atualizado. Havendo perda do mesmo, informe
imediatamente ao RSO, visando à sua reposição.

REVISÃO

DATA

Original
01
02

08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

DATA DE
INSERÇÃO
08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

RESPONSÁVEL
Efraim Barboza
Julio Cesar Laska
Julio Cesar Laska

DISTRIBUIÇÃO
A lista de distribuição abaixo indica os detentores do manual que
obrigatoriamente recebem uma cópia. A distribuição é feita por meio eletrônico através
do envio do manual aos respectivos detentores por e-mail, disponibilização de cópia
pela rede de dados da empresa ou pendrive. O detentor que receber sua cópia irá
armazena-la digitalmente até que outra revisão do manual venha a substituir a cópia
recebida.
Número do
Manual
01
02
03
04
05
06

Detentor
Gestor Responsável
Gerência de Segurança Operacional
Diretoria Técnica
Responsável Técnico
Manutenção
Controle Técnico de Manutenção

Nota: além da lista de distribuição e do processo mencionado acima, qualquer
colaborador da empresa tem acesso ao MGSO através da rede de dados da empresa e
através do site da empresa. Sempre que julgar necessário, qualquer colaborador pode
ter acesso a uma cópia da última revisão do MGSO solicitando ao RSO.
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1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
NOME
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves
LOCALIZAÇÃO OPERACIONAL
Aeroporto Afonso Pena – Hangar WS
Águas Belas - CEP: 83010-620
São José dos Pinhais / PR
Brasil
INFORMAÇÕES GERAIS
CNPJ: 01.976.365/0001-19
COM Nº1804-42/ANAC
GESTOR RESPONSÁVEL
NOME: Mauro Ricardo Nascimento Martins
TEL: (Omitido pela GSO)/ CELULAR: (Omitido pela GSO)
E-mail: (Omitido pela GSO)
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
NOME: Mauro Ricardo Nascimento Martins
TEL: (Omitido pela GSO)/ CELULAR: (Omitido pela GSO)
E-mail: (Omitido pela GSO)
GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL
NOME: Julio Cesar Laska dos Santos Filho
TEL: (41) 3147-8213 / CELULAR: (41) 99864-7279
E-mail: julio.laska@manutencaows.com
DIRETORA TÉCNICA
NOME: Viviane Fabiola Carneiro Barbosa
TEL: (Omitido pela GSO)/ CELULAR: (Omitido pela GSO)
E-mail: (Omitido pela GSO)
RESPONSÁVEL TÉCNICO (GERENTE DE MANUTENÇÃO)
NOME: Luiz Eduardo Kordiaka
TEL: (Omitido pela GSO)/ CELULAR: (Omitido pela GSO)
E-mail: (Omitido pela GSO)

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 9 de 65

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
MGSO
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 10 de 65

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
MGSO
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

2. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE OPERACIONAL
2.1 O AMBIENTE OPERACIONAL
O ambiente operacional em que a WS está inserida é de Organização de
Manutenção de Produto Aeronáutico, sendo autorizada a realizar manutenção em
produtos aeronáuticos segundo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) 145.
A WS, detentora do Certificado de Organização de Manutenção (COM) número
1804-42/ANAC se limitará a executar os serviços de manutenção, modificação e reparos,
de acordo com o RBAC 43, apenas para os produtos aeronáuticos constantes de seu
C.O.M. e respectivas E.O.
Somente serão executados serviços de manutenção de acordo com instruções,
desenhos, boletins e dados técnicos emitidos pelos fabricantes ou aprovados pelas
autoridades aeronáuticas, bem como seus requisitos regulamentares. Serviços
especializados serão subcontratados e executados em empresas certificadas pela ANAC,
ou sob responsabilidade da WS.
A empresa não executará nenhum tipo de serviço em item para o qual não esteja
certificada bem como, mesmo estando certificada, se verifique através de auto avaliação
formal sob responsabilidade do Responsável Técnico - RT, que o mesmo requer dados
técnicos, materiais, instalações ou pessoal treinado, que não esteja disponível naquela
oportunidade.
Todas as informações de aeronavegabilidade emitidas pela autoridade
aeronáutica ou pelos fabricantes, relativas ao produto aeronáutico a ser mantido,
alterado ou reparado, bem como este manual, elementos indispensáveis à boa execução
dos serviços, serão mantidos sempre atualizados.
A WS é uma empresa de porte pequeno, possuindo no momento até 15 (quinze)
colaboradores que exercem atividades técnicas sensíveis para a segurança Operacional.
A complexidade das operações de manutenção da WS é baixa, uma vez que são
executados serviços segundo o RBAC 43 em aeronaves com capacidade menor que 19
assentos de passageiros.
Sua estrutura organizacional é descrita no Capítulo 1 deste manual, sendo
compatível com as demandas do SGSO para uma empresa desta escalabilidade.
A identificação dos perigos e o gerenciamento dos riscos a eles associados é
compulsória para o universo operacional da empresa, o qual inclui a manutenção de
aeronaves, F.O.D, as eventuais mudanças nos procedimentos operacionais, inclusão de
aeronave, motores, etc. e/ou quaisquer outras atividades que estejam ligadas direta ou
indiretamente com a segurança das atividades da WS.
O encerramento dos trabalhos e aprovação para retorno ao serviço será
precedida de verificação na aeronave, se todos os acessos estão adequadamente
fechados e seguros, se os sistemas estão totalmente operacionais e devidamente
servidos (fluídos, gases, etc), e se a documentação recebida antes do início dos
trabalhos, está completa.
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A aprovação para retorno ao serviço de uma aeronave deverá ser realizada
somente após a execução da inspeção final, com registro e correção dos itens abertos.
A WS envia à ANAC mensalmente, por intermédio de seu Responsável Técnico,
uma relação mensal de serviços executados (sendo esta a referência do volume de
serviços prestados). Também envia trimestralmente uma relação do pessoal técnico, na
qual estão listados todos os colaboradores que exercem atividades técnicas sensíveis
para a segurança operacional.
Prioritariamente serão subcontratadas empresas devidamente homologadas
pela ANAC. Entretanto, se para a função requerida não houver disponível uma oficina
certificada, a WS poderá contratar empresa não certificada, mas se assegurará de que
existe um programa aceitável de controle de qualidade deste prestador de serviços,
visando a garantia da manutenção do produto. As empresas / profissionais não
certificados serão orientados quanto à utilização do método mais adequado para o
cumprimento do serviço e, principalmente nesses casos, e sempre que possível, terá a
presença de um técnico da WS para acompanhar os trabalhos, seja inspetor ou
mecânico designado.
Todo material recebido, novo ou revisado, e/ou entregue pelo proprietário /
operador, para utilização, ou seja, para instalação em uma aeronave, será
obrigatoriamente submetido a uma inspeção, a ser realizada pelo Suprimento Técnico,
sob orientação do RT ou de um técnico designado, quando se verificará a qualidade,
quantidade, conformidade com as dimensões ou especificações e estado de
preservação. Qualquer produto que não atenda aos requisitos aplicáveis da inspeção de
recebimento será identificado, suas discrepâncias anotadas e mantidas no suprimento
técnico e aguardará a decisão sobre o destino do artigo ou a devolução ao fornecedor.
Até o momento não houve necessidade de terceirização de serviços, tampouco
devolução de material inadequado para o uso.
2.2 INSTALAÇÕES
A WS possui atualmente as seguintes instalações:
 Hangar com capacidade para abrigar completamente o maior produto
aeronáutico constantes das suas E.O. (atualmente G550);
 Estruturas administrativas.
2.3 INTERAÇÃO DO SGSO COM OUTROS SISTEMAS DA AVIAÇÃO CIVIL
O SGSO da WS possui total interação com os outros órgãos do sistema de aviação
civil, visto que todas as ações da aviação estão interligadas.
Há uma busca constante para a troca de informação visando um significativo
aumento da segurança operacional em virtude de sabermos que os fatores contribuintes
em ocorrências aeronáuticas, muitas vezes, são comuns e podem trazer informações
importantes para a prevenção de eventos futuros.
A WS enviará à ANAC por intermédio de seu Responsável Técnico sempre que
constatadas, as informações relativas a dificuldades em serviço.
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2.4 PROCEDIMENTOS QUE DEFINEM AS DIRETRIZES PARA OPERAÇÃO
A WS tem o compromisso de atender a todas as exigências da agência
reguladora, normas aplicáveis e padrões operacionais definidos pela própria empresa.
Os recursos são disponibilizados na medida da necessidade visando uma
operação segura e eficiente. Também são alocados recursos para atender à correção de
atividades onde são identificados perigos e também para corrigir as não conformidades
identificadas.
Os funcionários serão treinados dentro das normas para atender aos requisitos
de qualidade e segurança das operações.
Os mecânicos são qualificados quando do treinamento inicial em conformidade
com os requisitos estabelecidos e descritos no Programa de Treinamento de
Manutenção (PTM) e Manual Geral de Manutenção (MGM), bem como nos treinamento
periódicos executados dentro dos prazos estabelecidos.
As empresas contratadas para prestarem serviços especializados e de apoio às
atividades são auditadas pela WS e essas auditorias são supervisionadas pela Gerência
de Segurança Operacional e/ou Controle de Qualidade, a fim de que seja mantida a
qualidade e a segurança das atividades a eles confiadas, as quais sempre são de
responsabilidade da empresa primariamente certificada pela Autoridade de Aviação
Civil.
As empresas contratadas devem manter o controle de todos os documentos e
evidências correspondentes à conformidade das suas atividades, devendo manter a WS
informada sobre o seu status e de seus funcionários, a fim de que sejam apresentados à
Autoridade de Aviação Civil, quando apropriado.

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 13 de 65

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
MGSO
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 14 de 65

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
MGSO
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

3. POLITICA E OBJETIVOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL
3.1 COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO
3.1.1 POLÍTICA DE SEGURANÇA OPERACIONAL
A Política de Segurança Operacional da WS fundamenta-se nos seguintes
princípios:









O maior valor da WS é a segurança operacional, que norteia todas as
nossas atividades;
É dever e responsabilidade primária de todos os funcionários da WS
trabalhar para manter o mais elevado nível de segurança operacional,
adotando sempre uma postura proativa com relação a tudo que afete de
alguma forma a segurança operacional;
Os reportes de segurança operacional são acessíveis a qualquer
funcionário por meio eletrônico e físico e são garantidos pela cultura justa
e não-punitiva onde os erros são aceitáveis e utilizados para prevenção
de acidentes. Esta cultura envolve todas as atividades do gerenciamento
da segurança operacional da WS;
Comportamentos que violem normas internas, regulamentos e demais
legislações são inaceitáveis, sendo analisados caso a caso especificamente
pelo gestor da área, sendo aplicadas ações punitivas quando julgadas
necessárias; e
Envolvimento de todos os funcionários da WS com a segurança
operacional, através de uma cultura de segurança permanente e presente
no dia a dia de cada área, visando o cumprimento da mesma e a sua
melhoria contínua.

Provisão de Recursos: dada a importância primária da segurança operacional na WS, a
empresa tem o compromisso de prover e alocar os recursos necessários para a
implementação e manutenção desta política.
Divulgação: a política de segurança operacional da WS é divulgada ostensivamente, por
meio eletrônico e físico nos pontos estratégicos de grande movimento de pessoas e fácil
acesso.
Revisão: visando manter a política de segurança operacional adequada às operações da
WS, a necessidade de revisão da política e dos objetivos de segurança operacional é
avaliada anualmente quando na revisão deste MGSO. Também pode ser revisada
quando constatada a necessidade através dos indicadores, metas e requisitos de
segurança operacional, por determinação do Gestor Responsável.
_____________________________________
Mauro Ricardo Nascimento Martins
Gestor Responsável
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Controle de revisões da política de segurança operacional

O registro de revisões descrito abaixo identifica as revisões da Política de
Segurança Operacional.

REVISÃO

DATA

Original
01
02

08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

DATA DE
INSERÇÃO
08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

RESPONSÁVEL
Efraim Barboza
Julio Cesar Laska
Julio Cesar Laska

3.1.2 OBJETIVOS DA SEGURANÇA OPERACIONAL
O objetivo primário da WS é garantir que suas atividades sejam desenvolvidas de
forma a alcançar e manter ou melhorar o Nível Aceitável de Desempenho de Segurança
Operacional (NADSO) acordado com a ANAC.
Adicionalmente, a WS estabelece os seguintes Objetivos de Segurança
Operacional:
a) Eficiência nos processos e requisitos
Garantir que todos os processos e requisitos, do órgão regulador e
internos, sejam cumpridos.
b) Efetividade do SGSO
Garantir a efetividade do sistema através de um acompanhamento do
gerenciamento de riscos, gerenciamento da mudança, relatos e
comprometimento da alta direção com o SGSO.
c) Gerenciamento dos Riscos na manutenção
Reduzir significativamente os riscos na manutenção a fim de entregar
produtos aeronáuticos em condições aeronavegáveis e com segurança.
d) Gerenciamento de recursos
Verificar a alocação de recursos específicos para a segurança operacional
em relação ao restante da empresa, avaliando possíveis tendências na
gestão de recursos, para garantir a provisão e alocação dos recursos
necessários à implementação e manutenção do SGSO.
e) Gestão da comunicação
Garantir que todos na WS possuam conhecimento e fácil acesso aos
documentos integrantes do SGSO, bem como recebam informativos
sobre as medidas adotadas por este.
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f) Cultura de segurança operacional
Promover uma cultura de segurança operacional por toda a empresa,
onde a segurança operacional esteja presente em todas as áreas e seja
responsabilidade primária de todos os funcionários da WS.
g) Cultura justa
Demonstrar claramente aos colaboradores e buscar garantir que todos
conheçam a cultura justa adotada pela empresa, onde ações disciplinares
não serão adotadas baseadas em reportes de erros cometidos.
h) Comportamentos inaceitáveis
Levar a conhecimento da empresa quais comportamentos são
inaceitáveis e passíveis de punição, visando que todos os colaboradores
saibam claramente reconhecer a cultura justa da empresa e diferenciar
dos comportamentos que são inaceitáveis.
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TERMO DE APROVAÇÃO OBJETIVOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Eu, MAURO RICARDO N. MARTINS, na qualidade de Gestor Responsável da WS
Engenharia e Manutenção de Aeronaves, aprovo os Objetivos de Segurança Operacional
presentes neste Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO), desenvolvido
para atender aos requisitos estabelecidos no item 145.214-I do RBAC 145 e a IS 145.214-001B e
para garantir que as atividades da WS sejam desenvolvidas de forma a alcançar e manter ou
melhorar o Nível Aceitável de Desempenho de Segurança Operacional (NADSO) acordado com a
ANAC.

_____________________________________
Mauro Ricardo Nascimento Martins
Gestor Responsável
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Controle de revisões dos objetivos de segurança operacional
O registro de revisões descrito abaixo identifica as revisões dos objetivos de
Segurança Operacional.
REVISÃO

DATA

Original
01
02

08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

DATA DE
INSERÇÃO
08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

RESPONSÁVEL
Efraim Barboza
Julio Cesar Laska
Julio Cesar Laska

3.1.3 INDICADORES, METAS E REQUISITOS DA SEGURANÇA OPERACIONAL
São apresentados a seguir os indicadores, as metas e os requisitos de segurança
operacional estabelecidos para os objetivos de segurança operacional e para os
processos do SGSO da WS. À medida que nosso sistema evolua, novos objetivos, metas,
requisitos e indicadores poderão ser estabelecidos, de forma a garantir a melhoria
contínua da segurança operacional em nossas operações. Para cada indicador aqui
descrito, existe um documento de registro no Anexo B – Registro de Indicadores deste
manual, onde são detalhados os registros.
ÁREA / PROCESSO / DESCRIÇÃO DO
MÉTRICAS
INDICADOR
EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS E REQUISITOS
Atendimento a
Nº total auditorias planejadas / nº total de
processos e
auditorias realizadas (IND-AIP-01)
Auditorias
requisitos
Internas do
Relação entre NC e total de itens (IND-AII-01)
SGSO
Itens e não
Tempo médio para correção da NC a cada ciclo
conformidades
de auditorias (IND-AII-01)
Auditorias
Atendimento a
externas
processos e
recebidas
requisitos / Itens e Relação ente não conformidades e total de
não
itens verificados (IND-AOI-01)
conformidades
EFETIVIDADE DO SGSO
Frequência de participação da Alta Direção e
Comprometimento
GR em reuniões sobre segurança (IND-ECA-01)
Implementação
e efetividade do
% de relatos com análise de risco inaceitável ou
SGSO
Relatos
aceitável com mitigação que geraram ações e
melhoria efetiva da segurança (IND-ERE-00)
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Tempo médio de “feedback” para o relator do
perigo (IND-ERE-00)
% de relatos identificados como perigos reais e
em seguida submetidos ao processo de
gerenciamento de risco (IND-EGR-00)
Gerenciamento de % de barreiras consideradas efetivas logo na
Riscos
implementação (sem necessidade de novas
ações), com relação ao total de barreiras
implementadas em decorrência do processo de
gerenciamento de risco (IND-EGR-00)
Nº de mudanças efetivamente submetidas ao
Gerenciamento de processo de gerenciamento de mudanças,
Mudanças
relativamente ao total de mudanças que
ocorreram na WS (IND-EGM-00)
GERENCIAMENTO DOS RISCOS NA MANUTENÇÃO
Gerenciamento
dos Riscos na
manutenção

Gerenciamento
de recursos

Gestão da
comunicação /
Cultura de
Segurança
Operacional

Gestão de
recursos
humanos

Retrabalho

% de retrabalho gerado após a aprovação para
retorno ao serviço do artigo (IND-PQM-01)

FINANCEIRO
Gerenciamento
Quantidade de recursos do orçamento
dos recursos
específicos para a área de segurança
aplicados à
operacional / Quantidade de recursos do
segurança
orçamento (IND-RAS-01)
COMUNICAÇÃO / CULTURA
Efetividade da
Índice de efetividade dos mecanismos
comunicação do estabelecidos para disseminação do SGSO
SGSO
(IND-CEC-01)
Comprometimento
% de funcionários da WS que tem a percepção
da Alta Direção
de que a segurança é efetivamente uma
com o SGSO /
prioridade para a Alta Direção da organização
Cultura de
(IND-CAD-01)
Segurança
GESTÃO DE PESSOAS / TREINAMENTO
De pessoal chave da empresa (IND-HRE-00)
Rotatividade
Do RSO (GSO) (IND-HRE-00)
excessiva
Do pessoal chave da manutenção (IND-HRE-00)
Atendimento a
% de cumprimentos do programa de
processos e
treinamento em SGSO (IND-HAP-01)
requisitos
Clima
% do pessoal que considera o clima
organizacional
organizacional bom ou ótimo (IND-HCO-01)
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Cultura justa

Comportamentos
inaceitáveis

CULTURA JUSTA
% de funcionários da WS que tem
Promoção da
demonstrado conhecer e compreender a
Cultura justa
cultura justa em relação à quantidade de
funcionários analisados (IND-CCJ-00)
COMPORTAMENTOS INACEITÁVEIS
% de funcionários da WS que tem
demonstrado conhecimento de quais são os
Comportamentos comportamentos inaceitáveis e sabem
inaceitáveis
diferencia-los da cultura justa em relação à
quantidade de funcionários analisados (INDCCI-00)

3.2 RESPONSABILIDADES ACERCA DA SEGURANÇA OPERACIONAL
As responsabilidades e as imputabilidades estão interligadas na Segurança
Operacional. Ao tempo em que todos os membros da organização são individualmente
responsáveis por seus atos, eles também podem ser chamados pelos seus superiores a
responder por suas ações referentes ao desempenho da Segurança Operacional em suas
funções.
Apesar de todos serem imputáveis por suas próprias ações, gerentes e
supervisores são imputáveis pelo desempenho de todo o grupo subordinado a eles. A
imputabilidade é uma via de mão-dupla. Gestores também são imputáveis por assegurar
que seus subordinados possuam os recursos, treinamento e experiência necessários
para o desempenho seguro de suas atribuições.
Para o efetivo funcionamento de nosso SGSO e efeitos legais, fica estabelecido
que tem total responsabilidade e responde pela Segurança Operacional da organização
o seu Gestor Responsável.
Para bom funcionamento do sistema a WS nomeia um Gerente de Segurança
Operacional como responsável por coordenar a implementação, manutenção e
integração do SGSO em todas as áreas da organização, em conformidade com os
requisitos aplicáveis. Ele tem autoridade para tomada de decisões que impactam de
qualquer forma o desempenho do SGSO e é diretamente subordinado ao Gestor
Responsável, devendo sempre comunicar e assessorar o Gestor Responsável em
questões de segurança operacional fornecendo subsídios para tomada de decisões. Ele
possui acesso irrestrito aos dados e informações de segurança operacional necessários
ao exercício das suas responsabilidades descritas no item 3.2.2.
Os requisitos para ser um Gerente de Segurança Operacional na WS são:


Possuir vínculo contratual com a organização;



Ter concluído com aproveitamento o Curso de Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional - SGSO ministrado pela ANAC com carga horária não
inferior a 32 horas;



Possuir experiência no gerenciamento da segurança operacional;
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Possuir habilidades de relacionamento interpessoal;



Ter capacidade analítica e habilidade na solução de problemas; e

 Habilidades de comunicação oral e escrita.
Para determinar se a pessoa designada como Gerente de Segurança Operacional atende
aos requisitos estabelecidos pela empresa, o setor de Recursos Humanos da WS fará um
processo de admissão, avaliação/seleção através de entrevistas, avaliação de
documentos, certificados, comprovantes de experiência e vinculo empregatício para
determinar se os requisitos são atingidos. Após aprovação pelo setor de Recursos
Humanos e atendimento a todos os critérios listados neste MGSO, a pessoa será
encaminhada ao Gestor Responsável que fará a análise final de todo processo e após sua
aprovação
nomeará/designará
formalmente
o
Gerente
de
Segurança
Operacional/Responsável pela Segurança Operacional - RSO neste MGSO.
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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DESIGNAÇÃO GESTOR DO SGSO

Eu, MAURO RICARDO N. MARTINS, na qualidade de Gestor Responsável da WS
Engenharia e Manutenção de Aeronaves, conforme previsto nesse MGSO, nomeio como
Gerente de Segurança Operacional responsável coordenar a implementação, manutenção e
integração do SGSO em todas as áreas da organização, em conformidade com os requisitos
aplicáveis o Sr. Julio Cesar Laska dos Santos Filho. Declaro ainda que ele tem além das
responsabilidades aqui citadas outras funções e responsabilidades conforme descritas no item
3.2.2 deste MGSO.

_____________________________________
Mauro Ricardo Nascimento Martins
Gestor Responsável
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3.2.1 GESTOR RESPONSÁVEL
O Gestor Responsável pela WS é o responsável final, independente de outras
funções em garantir a implantação e manutenção e o funcionamento eficiente do SGSO.
O Gestor responsável tem autoridade corporativa para assegurar que todas as
nossas atividades possam ser financiadas e realizadas com o nível de segurança
operacional requerido pela ANAC e estabelecido neste MGSO. Tem total autoridade
para tomada de decisão em relação ao SGSO, alocação dos recursos, decisão de
prosseguir com alguma mudança, paralisar alguma operação, não aceitar algum risco
dentre outras.
Além das responsabilidades acima, o Gestor Responsável possui as seguintes
responsabilidades:
a) Estabelecer, manter e promover um SGSO eficaz;
b) Gerenciar os recursos humanos e financeiros que permitam levar a cabo
as atividades de acordo com os requisitos regulamentares e o SGSO;
c) Assegurar que todo o pessoal cumpra com a política do SGSO baseado em
ações corretivas e não punitivas, de acordo com os requisitos
regulamentares e o SGSO;
d) Assegurar que a política de segurança operacional seja compreendida,
implantada e mantida em todos os níveis da organização;
e) Ter o conhecimento apropriado a respeito do SGSO e dos regulamentos
de operação;
f) Assegurar que os objetivos e metas sejam mensuráveis e realizáveis e
buscar alcança-los;
g) Identificar as responsabilidades de segurança operacional de todos os
membros da direção requerida, que são independentes de suas funções
principais;
h) Aprovar mudanças que tenham impacto na segurança operacional;
i) Documentar e comunicar a toda a organização responsabilidades e
atribuições do pessoal de direção requerido a respeito da segurança
operacional;
j) Notificar à ANAC, no prazo de 05 dias, qualquer modificação no pessoal
ou qualquer vaga aberta nas funções requeridas; e
k) Garantir o envio à ANAC das informações relativas a dificuldades em
serviço;
É imputável pelo Gerenciamento da Segurança Operacional no âmbito desta
organização e responsável especificamente por:
a) Aprovar a Política de Segurança Operacional;
b) Aprovar o planejamento de implantação do SGSO e suas revisões;
c) Aprovar os Indicadores e Metas de Segurança Operacional;
d) Aprovar o Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional;
e) Alocar os recursos (humanos e financeiros) requeridos para a condução
das operações desenvolvidas pela organização;
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f) Garantir que a organização cumpra com todos os regulamentos aplicáveis
e a legislação vigente;
g) Participar de reuniões de Segurança Operacional;
h) Garantir o comprometimento em todos os níveis da organização com a
Segurança Operacional.
3.2.2 GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL
O Gerente de Segurança Operacional desta organização, com a declaração de
função e responsabilidades é imputável e responsável por:
a) Coordenar a implantação, desenvolvimento e manutenção do SGSO;
b) Acompanhar e reportar ao Gestor Responsável as ações estabelecidas no
planejamento formal de implementação do SGSO;
c) Apresentar informes periódicos ao gestor responsável sobre a eficácia do
SGSO e proposição de melhorias;
d) Assegurar que os processos necessários ao funcionamento do SGSO
sejam estabelecidos, implantados e mantidos;
e) Acompanhar e reportar diretamente ao Gestor Responsável sobre o
desempenho do SGSO;
f) Reportar diretamente ao Gestor Responsável qualquer necessidade de
aplicação de recursos para a implantação das medidas mitigadoras;
g) Assegurar a promoção da Segurança Operacional em toda a organização;
h) Coordenar o processo contínuo de identificação de perigos, análise e
gerenciamento de riscos;
i) Monitorar a implantação das ações de eliminação/mitigação adotadas
dentro do processo de gerenciamento de risco;
j) Fornecer ao Gestor Responsável, de forma independente, subsídios para
tomadas de decisão sobre assuntos de Segurança Operacional;
k) Assessorar às demais áreas funcionais da organização na matéria de
Segurança Operacional;
l) Elaborar e manter atualizado o MGSO;
m) Divulgar o MGSO em âmbito interno e externo (inclusive as organizações
envolvidas nas ações integradas de gerenciamento da Segurança
Operacional de outras localidades);
n) Auditar periodicamente as atividades da organização e de empresas
subcontratadas quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos de
Segurança Operacional;
o) Prover os relatórios obrigatórios previstos nos regulamentos da ANAC
sobre o desempenho da Segurança Operacional;
p) Ser o interlocutor entre esta organização e a ANAC em assuntos de
Segurança Operacional;
q) Manter a documentação da Segurança Operacional, conforme critérios
definidos neste MGSO;
r) Gerenciar os perigos relacionados as mudanças com impacto na
segurança operacional;
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s) Participar de reuniões de Segurança Operacional; e
t) Participar, como presidente, do Grupo de Ação de Segurança Operacional
(GASO);
Ao Gerente de Segurança Operacional cabe ainda criar, preservar, cumprir e
fazer cumprir:
a) A Política de Segurança Operacional;
b) A Política Disciplinar não punitiva e de incentivo ao reporte de eventos
operacionais indesejados;
c) Os Padrões de Segurança Operacional;
d) A Cultura de Segurança Operacional;
e) O Nível de Segurança Operacional dos Contratados;
f) As responsabilidades e imputabilidades dos gestores quanto à estrutura
de Segurança Operacional e suas respectivas atribuições;
g) A adequação e a identificação do gerenciamento de riscos decorrentes
dos perigos relacionados com as atividades da empresa.
h) A avaliação do Nível Aceitável da Segurança Operacional (NASO);
i) A supervisão constante do Nível da Segurança Operacional da empresa;
j) O Programa de Instrução do Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional;
k) O Programa de Prevenção do Uso Indevido de Substâncias Psicoativas RBAC 120; e
l) A descrição dos componentes do Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional, através da Instrução de Procedimento do SGSO.
Além das responsabilidades e atribuições acima, fica o Gerente de Segurança
Operacional encarregado de comunicar à ANAC qualquer Evento de Segurança
Operacional – ESO que ocorra durante as nossas atividades. Esses ESO incluem
acidentes, incidentes graves, incidentes, ocorrências de solo, ocorrências anormais ou
qualquer situação de risco extremo que tenha potencial de causar dano ou lesão ou
ameace a segurança operacional na WS.
3.2.3 DIRETORA TÉCNICA
A Diretora Técnica possui autoridade de decisão sobre prosseguir com alguma
mudança que tenha impacto na segurança operacional e, além disso, possui as seguintes
responsabilidades acerca da Segurança Operacional:
a) Aplicar as normas e procedimentos previstos no Manual de
Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) da empresa na sua
área de atuação, fiscalizando o seu cumprimento.
b) Assegurar que todos colaboradores sob sua responsabilidade
compreendam e cumpram os requerimentos regulatórios aplicáveis,
padrões, políticas e procedimentos de segurança operacional da WS;
c) Identificar e desenvolver métodos para alcançar operações de
manutenção seguras;
d) Observar e controlar os sistemas de segurança, monitorando e
supervisionando os colaboradores de manutenção;
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e) Revisar práticas e padrões de todos os colaboradores quando impactarem
com a segurança operacional;
f) Assessorar o Gerente de Segurança Operacional em assuntos de
Segurança Operacional relacionados à sua área de atuação;
g) Comunicar ao GSO mudanças que possam ter impacto na segurança
operacional;
h) Aprovar mudanças que tenham impacto na segurança operacional;
i) Participar de reuniões de segurança operacional; e
j) Participar, como membro, do Grupo de Ação de Segurança Operacional
(GASO);
3.2.4 RESPONSÁVEL TÉCNICO
Como responsável perante a Diretora Técnica pela condução de todas as
atividades da engenharia e manutenção da Empresa, o Responsável Técnico possui as
seguintes responsabilidades acerca da Segurança Operacional:
a) Viabilizar as atividades de manutenção das aeronaves e seus
componentes, de modo a otimizar a operacionalidade das aeronaves com
o menor custo possível, sempre primando pela segurança;
b) Aplicar as normas e procedimentos previstos no Manual de
Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) da empresa na sua
área de atuação, fiscalizando o seu cumprimento;
c) Assessorar a Diretora Técnica no cumprimento de todos os requisitos
regulatórios ou por ela delegados;
d) Assessorar o Gerente de Segurança Operacional em assuntos de
Segurança Operacional relacionados à sua área de atuação;
e) Alimentar o SGSO com informações relativas a Eventos de Segurança de
Segurança Operacional, Dificuldades em Serviço e dados necessários para
alimentar os indicadores de segurança operacional (conforme aplicável);
f) Comunicar ao GSO mudanças que possam ter impacto na segurança
operacional;
g) Participar de reuniões de segurança operacional;
h) Participar, como membro, do Grupo de Ação de Segurança Operacional
(GASO);
3.2.5 DEMAIS FUNÇÕES
É dever e responsabilidade de todos os funcionários da WS trabalhar para
manter o mais elevado nível de segurança em nossas operações. É também necessário
que compreendam suas imputabilidades, autoridades e responsabilidades perante os
processos de gerenciamento, decisões e ações da segurança operacional. Para tanto,
todos na empresa possuem as seguintes responsabilidades com a Segurança
Operacional:
a) Aplicar as normas e procedimentos previstos no Manual de
Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) da empresa na sua
área de atuação;
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b) Levar ao conhecimento do Gerente de Segurança Operacional situações
ou ocorrências em assuntos de Segurança Operacional relacionados à sua
área;
c) Participar de cursos, palestras e atividades relacionadas à Segurança
Operacional, sempre que for possível.
3.3 DESIGNAÇÃO DO PESSOAL CHAVE DE SEGURANÇA OPERACIONAL
3.3.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE SEGURANÇA OPERACIONAL
A estrutura administrativa da Gerência de Segurança Operacional da WS é
composta por:
a) Gerente de Segurança Operacional
b) Apoio SGSO – esta função pode ser realizada por um auxiliar, assistente,
estagiário ou menor aprendiz. Essa função poderá ou não fazer parte da
estrutura administrativa. Sua necessidade será levada ao Gestor
Responsável se julgado necessário.
3.3.2 GASO – GRUPO DE AÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL
O Grupo de Ação de Segurança Operacional da WS é presidido pelo Gerente de
Segurança Operacional. A reunião do GASO deverá ocorrer quinzenalmente, a fim de tratar as
ocorrências dos dias anteriores. Além disso, o GSO deverá convocar reuniões extraordinárias
quando situações de riscos considerados críticos ou muito relevantes forem detectadas e
levadas a seu conhecimento por qualquer setor da organização. Os participantes que compõem
o grupo são:
a.
b.
c.
d.
e.

Gerente de Segurança Operacional;
Diretora Técnica;
Responsável Técnico;
Gerente de Hangar;
Outras pessoas que o GSO julgar necessárias.

Sua principal função é assessorar o Gerente de Segurança Operacional sobre o SGSO,
mas também:
a. Implantar o SGSO (operacionalização do sistema) ou dar suporte às outras áreas
da WS nesta implementação;
b. Supervisionar a segurança operacional dentro das áreas funcionais;
c. Implantar as determinações do Gestor Responsável, através de um
planejamento em nível tático;
d. Assegurar a eficácia das recomendações prévias de segurança;
e. Promover a participação de todo o pessoal na Segurança Operacional;
f. Criar um ambiente favorável e reconhecidamente não punitivo, que propicie os
relatos (anônimos ou não) de todos os assuntos ou eventos com implicações
diretas ou indiretas para a segurança operacional;
g. Coordenar a coleta, processamento e análise de dados relativos à segurança
operacional, a fim de assegurar a manutenção do sistema de indicadores do
SGSO;
h. Participar diretamente das análises de riscos, definição de barreiras e
reavaliação dos processos de gerenciamento de riscos;
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i.
j.

Elaborar relatórios com base nos relatórios estratégicos e documentação do
SGSO.
Auxiliar o RSO e o Gestor Responsável na revisão do MGSO, da Política de
Segurança Operacional, dos Objetivos, Indicadores e Metas.

3.3.3 CSO – COMITÊ DE SEGURANÇA OPERACIONAL
O Comitê de Segurança Operacional deverá ocorrer semestralmente ou se julgado
necessário em menor periodicidade, sendo presidido pelo Gestor Responsável que irá convocar
as reuniões conforme previsto. Fazem parte do comitê:
a. Gestor Responsável / Presidente do CSO;
b. Gerente de Segurança Operacional; e
c. Outras pessoas se o gestor responsável julgar necessárias.
Sua principal função é prover apoio ao Gerente de Segurança Operacional e assegurar
que o SGSO funcione corretamente, tendo também como função:
a. Estabelecer os objetivos da segurança operacional;
b. Estabelecer e implantar políticas não punitivas e que fomentem a criação de um
ambiente organizacional amplamente favorável aos relatos voluntários
(anônimos ou não);
c. Assegurar que as ações específicas no plano de segurança operacional sejam
atingidas nos prazos previstos;
d. Supervisionar o desempenho da segurança operacional em relação à política e
objetivos planejados;
e. Assessorar o Gestor Responsável, sobre questões de segurança operacional;
f. Monitorar que as ações de correção necessárias sejam realizadas de maneira
oportuna;
g. Formular recomendações para ações e mitigação dos perigos identificados à
segurança operacional;
h. Examinar os informes de auditorias internas de segurança operacional;
i. Analisar e aprovar as respostas às auditorias e medidas adotadas;
j. Ajudar a identificar perigos e defesas;
k. Assegurar que os recursos apropriados sejam disponibilizados para a execução
das ações acordadas;
l. Construir um sistema de indicadores que permita acompanhar o desempenho e
as tendências da segurança operacional, a fim de garantir a melhoria contínua
da segurança operacional e do SGSO;
m. Participar diretamente das análises de riscos, definição das estratégias de
defesas (barreiras) e reavaliação dos processos de gerenciamento de riscos
considerados críticos ou muito relevantes, a serem considerados pela Alta
Direção;
n. Prover direção e orientação estratégica ao Grupo de Ação de Segurança
Operacional (GASO);
o. Elaborar relatórios estratégicos, informando o desempenho e a efetividade dos
processos e procedimentos através dos indicadores do SGSO.
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3.4 DOCUMENTAÇÃO
O Gerente de Segurança Operacional é responsável em nome da WS por
desenvolver, divulgar e manter esse MGSO atualizado e adequado à operação da
empresa, contendo:
a) Termo de aprovação e aceitação;
b) Termo de responsabilidades;
c) Informações gerais sobre o detentor do certificado;
d) Descrição do ambiente operacional;
e) Políticas e objetivos de segurança operacional;
f) Gerenciamento de riscos;
g) Garantia e promoção da segurança operacional.
3.4.1 ARQUIVAMENTO
Os documentos do SGSO da WS possuem arquivamento eletrônico e físico. Todos os
registros são arquivados por um período de 5 anos e possuem rastreabilidade através de um
sistema de nomenclaturas padronizadas, facilitando a rápida identificação dos registros.
Anualmente este processo de arquivamento é revisado, com o intuito de mantê-lo adequado às
operações da WS.
A nomenclatura dos registros é padronizada de acordo com a tabela abaixo:
SIGLA
R
RAS
RC
RGM
RGR
RMS
RVS

SIGLA
AET
AM
AR
ATA
EXT
RPV
SAC
IND
CKL

RELATÓRIOS
DESCRIÇÃO
RELATÓRIO
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DA MUDANÇA
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCO
RELATÓRIO MENSAL DO SGSO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL
FORMULÁRIOS
DESCRIÇÃO
AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DE TREINAMENTO
AÇÃO MITIGADORA
ANÁLISE DE RISCO
ATA DE REUNIÃO
EXTERNA
RELPREV
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA
INDICADOR DE SEGURANÇA OPERACIONAL
CHECKLIST
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ARQUIVAMENTO
FÍSICO DIGITAL PRAZO
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
ARQUIVAMENTO
FÍSICO DIGITAL PRAZO
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
N/A** N/A** 5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
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SIGLA
ASO
ISO
CT
SN

COMUNICAÇÃO
DESCRIÇÃO
ALERTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL
INFORMATIVO DE SEGURANÇA OPERACIONAL
CARTA
SAFETY NEWS
DIVERSOS
DESCRIÇÃO

SIGLA
AO

ACORDO OPERACIONAL

ARQUIVAMENTO
FÍSICO DIGITAL PRAZO
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
5 ANOS
ARQUIVAMENTO
FÍSICO DIGITAL PRAZO
5 ANOS
*
**
**
**

APS APRESENTAÇÃO
AUD AUDITORIA
VIS
VISTORIA
* Após a validade do acordo.
** Não há arquivamento, pois são utilizadas para complemento de nomenclatura.

SIGLA
CSO
GASO
PPSP
SGSO

GRUPOS
DESCRIÇÃO
COMITÊ DE SEGURANÇA OPERACIONAL
GRUPO DE AÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL
PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

SIGLA
ANAC
CENIP
DT
GSO
GR
MNT
RT
TRC

SETORES / ÓRGÃOS
DESCRIÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL
GESTOR RESPONSÁVEL
MANUTENÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
TERCEIRIZADAS OU SUBCONTRATADAS

Novos registros ou não previstos nestas tabelas serão classificados conforme a
categoria e inseridos na próxima revisão deste manual.
Formatação padrão do nome do documento: AR-GSO-000-AAAA
Exemplo: AR-GSO-001-2010
(Análise de Risco da ocorrência GSO nº 001 de 2010)
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INTENCIONALMENTE EM BRANCO
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4. GERENCIAMENTO DOS RISCOS À SEGURANÇA OPERACIONAL
4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS À SEGURANÇA OPERACIONAL
4.1.1 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
REATIVOS:
 Investigação de Ocorrências Internas
 Auditorias Externas – ANAC
 Auditorias Externas – Outros
 Auditorias Internas
 Vistorias de Segurança Operacional
 RELPREV (oriundos de situações já ocorridas)
 Informações externas (ocorrências de outras empresas)
PREVENTIVOS:
 RELPREV
 Demais relatos voluntários (e-mails, mídias e demais formas de comunicação)
 Indicadores de Desempenho
 Treinamentos
 Avaliações de Treinamentos
 Auditorias Externas – ANAC
 Auditorias Externas – Outros
 Auditorias Internas
 Vistorias de Segurança Operacional
 Acompanhamento das atividades
PREDITIVOS:
 Indicadores de Desempenho
 Indicadores da Qualidade
 Acompanhamento das atividades
4.1.1.1 RELPREV (Relatório de Prevenção)
Os RELPREVs permitem que qualquer pessoa relate situações de perigo, real ou
potencial, observadas ou que delas teve conhecimento, facilitando a identificação
reativa e proativa dos perigos à segurança operacional, sendo ele a principal ferramenta
de identificação de perigos da WS.
O RELPREV será incentivado pela WS, possibilitando a adoção das ações
corretivas adequadas o mais cedo possível, de forma a eliminar ou mitigar os riscos
decorrentes dos perigos identificados. O modelo do RELPREV está disponível na próxima
página.
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A WS possui um sistema de relato voluntário, confidencial e não punitivo, no que
diz respeito a erros não premeditados ou inadvertidos, exceto em casos que envolvam
negligência ou violação intencional.
O sistema de relato adotado pela WS assegura as condições necessárias para a
efetiva comunicação de Eventos de Segurança Operacional, incluindo as condições
aplicáveis de proteção contra ações disciplinares e/ou medidas administrativas (ações
punitivas). É também incentivado o relato individual das observações de todos os
colaboradores da empresa, sendo estes prontamente respondidos quando da conclusão
do caso, uma vez que o relator tenha se identificado.
O sistema adotado pela WS incentiva a sua utilização para eventos internos de
incidentes e condições de perigo, considerando tanto os fatos relativos à própria
entidade como a terceiros.
A WS incentiva também o uso da página “Relatos de Segurança Operacional”
constante no portal da ANAC (https://www.gov.br/anac/pt-br) e também da
“Comunicação de Ocorrências do CENIPA (https://www2.fab.mil.br/cenipa/).
O RELPREV poderá ser preenchido anonimamente ou com a identificação da
fonte. Em ambos os casos será dada ampla divulgação das medidas mitigadoras
implantadas em decorrência do mesmo. Caso seja identificado, a GSO enviará ao autor
do relato informações com relação às medidas corretivas tomadas para a mitigação do
risco relatado.
Caso sejam identificados desvios e infrações de menor grau ofensivo, serão
analisados e tratados especificamente junto ao gestor da área responsável, em conjunto
com a GSO.
A WS assegurará, no seu âmbito de atuação, a proteção da fonte contra ações
punitivas, disciplinares e/ou medidas administrativas, condição fundamental para
assegurar a efetiva comunicação de eventos relacionados à segurança operacional
através de RELPREV.
A WS irá divulgar os RELPREVs sobre as ocorrências a ela afetas sempre que
entender que os ensinamentos podem ajudar a outras organizações e operadores.
A WS manterá o registro dos relatos reportados, além de proteger a fonte das
informações contra a publicação de suas informações pessoais.
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4.1.2 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
O processo de identificação de perigos busca apontar e documentar Eventos de
Segurança Operacional (ESOs) e Dificuldades em Serviço (através do relato obrigatório
Service Difficulty Report – SDR).
4.1.2.1 Meios Formais de Aquisição de Dados de Segurança Operacional
A WS estabelece, por meio de seu Gestor Responsável, os seguintes meios
formais de aquisição de dados:
a) Relatos Voluntários (RELPREV, E-mail, SMS, mídias, verbal ou qualquer
outra forma de comunicação);
b) Reporte de Mudança (RELPREV, E-mail, SMS, mídias, verbal ou qualquer
outra forma de comunicação);
c) Relatos Obrigatórios (SDR e demais relatos);
d) Relatórios de Auditorias do SGSO;
e) Relatórios de Auditorias da Qualidade;
f) Relatórios de Auditorias da ANAC;
g) Relatórios de Vistorias do SGSO;
h) Relatórios de Investigação de Ocorrências;
i) Relatórios de Investigação do CENIPA;
j) Indicadores SGSO;
k) Informações Externas (relatos, informativos e outros materiais de outras
empresas ou órgãos).
4.1.2.2 Registro e Análise dos Dados
Visando o acompanhamento do NADSO, a WS estabeleceu procedimentos para o
registro e análise dos dados do SGSO. Estes procedimentos estão detalhados nos itens a
seguir, na seção 5 e na seção 3.4 deste MGSO.
4.1.2.3 Formatação dos Dados
Os dados recebidos por meio de RELPREV são mantidos neste formato, que é o
padrão de relato adotado pela WS. Deve-se suprimir os dados de nome e e-mail caso
estejam preenchidos, visando a preservação da identidade do relator.
Os dados recebidos em qualquer outro formato que não um RELPREV, são
transcritos para um novo RELPREV e numerados sequencialmente. Então, aplica-se o
procedimento estabelecido no parágrafo acima.
4.1.2.4 Inserção no Controle de Casos
Assim que formatado o RELPREV da ocorrência, os dados são inseridos na
planilha de Controle de Casos do ano corrente, que deverá conter no mínimo: número
do caso, data, local, aeronave envolvida (quando aplicável), categoria da ocorrência,
assunto, situação, dados do encaminhamento da ocorrência (quando aplicável), dados
da analise de riscos e indicação das ações mitigadoras, além da data de resposta ao
relator (quando aplicável). Após análise da GSO, o caso será investigado ou não, de
acordo com a natureza da ocorrência e das informações já coletadas.
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4.1.2.5 Criação das Pastas do Caso
Para uma melhor organização dos dados relativos a cada ocorrência, as pastas
obedecem a uma formatação padrão:
000 _

DD-MM-AAAA _

OCORRÊNCIA _ PR-XXX _ ICAO

|___| |______________||_____________||________||_____|
Nº

data

assunto

aeronave

local

Exemplo.: 001-01-01-2010_F.O.D DEIXADO NA AERONAVE_PP-XXX_SBCT
(Ocorrência 001 em 01/01/2010, envolvendo F.O.D deixado na aeronave PP-XXX
em SBCT – Curitiba).
Dentro da pasta do caso, são criadas 9 subpastas, na seguinte ordem:
Subpasta “01-RELPREV”
São inclusos nesta subpasta os e-mails, relatórios internos e externos e demais
documentos julgados necessários. Dentro desta pasta são inseridos os
documentos de origem do relato, como e-mail, relato escrito ou outras formas.
Subpasta “02-Mídias”
Esta subpasta deve conter Imagens, vídeos, áudios e demais mídias existentes
relativas ao caso.
Subpasta “03-Análise de Risco”
Esta subpasta deve conter a(s) Análise(s) de Risco relativa(s) à ocorrência.
Subpasta “04-Relatório de Gerenciamento do Risco”
Esta subpasta deve conter o(s) Relatório(s) de Gerenciamento do Risco relativo(s)
à ocorrência.
Subpasta “05-Ações Mitigadoras”
Esta subpasta deve conter as Ações Mitigadoras relativas à ocorrência, quando
aplicável.
Subpasta “06-Dados Complementares”
Esta subpasta deve conter os arquivos complementares que não se enquadram
em nenhuma das categorias anteriores, se houver.
Subpasta “07-Comunicação”
Esta subpasta deve conter as evidências de comunicação aos órgãos externos
como CENIPA e ANAC, quando aplicável ao caso.
Subpasta “08-Conclusão”
Esta subpasta deve conter o Relatório de Conclusão, gerado após o
encerramento da Ocorrência e dados da resposta ao relator (quando aplicável).
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4.1.2.6 Formulário de Análise de Risco (AR)
Após a estruturação das pastas e dados da ocorrência, a GSO realiza a análise de
risco da ocorrência, podendo ser interna ou com as áreas envolvidas na ocorrência. As
análises de riscos realizadas pelo GSO devem ser apresentadas nas reuniões do GASO, e
o grupo deve contribuir com o que for possível nesse processo, ajudando a identificar
possíveis riscos não identificados pelo GSO. A análise de riscos é realizada preenchendo
o formulário conforme as seções 4.1.3 e 4.2. O Formulário de análise de risco está
disponível no Anexo C Modelo de Formulários deste MGSO e possui as seguintes
características:
Formatação padrão do nome do documento: AR-GSO-000-AAAA
Exemplo: AR-GSO-001-2010
(Análise de Risco da ocorrência GSO nº 001 de 2010)
4.1.3 ANÁLISE DE RISCO
4.1.3.1 Tipo de Operação ou Atividade
Inserir o contexto operacional (tipo da atividade, localidade, etc.) no cenário da
ocorrência ou, para uma análise de risco preventiva, o contexto em que se pretende
analisar os riscos.
Exemplo: Manutenção - Troca de motores
4.1.3.2 Perigo Genérico
Descrever brevemente a situação perigosa (jet blast, F.O.D, obstáculos, etc.).
Exemplo: Objeto Estranho (F.O.D)
O Objeto Estranho (F. O.D) é um Perigo Genérico. Já o dano causado por este
objeto (F.O.D.) é a consequência deste perigo, que deve ser inserido no campo 4 –
Consequência Relacionada ao Perigo.
4.1.3.3 Componentes Específicos do Perigo
Elencar os componentes específicos encontrados no perigo genérico.
Exemplo: Para o Perigo Genérico “F.O.D”, temos como componentes específicos:
metais, papéis, plásticos, ferramentas, parafusos e qualquer outro objeto que
possa causar danos à aeronave.
4.1.3.4 Consequências Relacionadas ao Perigo
Relacionar as consequências observadas para cada perigo específico.
Exemplo: Para o componente específico do perigo “parafusos”, as consequências
são: ingestão pelos motores, colisão com partes da aeronave e estouro de pneu.
4.1.3.5 Índice de Risco
Neste campo deverá ser inserido o índice do Risco, considerando as defesas
existentes, codificado em termos de probabilidade e severidade. Para se chegar a este
índice, deve-se realizar a Avaliação do Risco, cujo procedimento é descrito no item 4.2.

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 40 de 65

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
MGSO
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

4.2 AVALIAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS
4.2.1 PROBABILIDADE DO RISCO
Primeiramente, deverá ser avaliada a probabilidade do Risco. Para que se possa
obter uma avaliação consistente, deve-se questionar:
a) Existe histórico de ter ocorrido eventos semelhantes ao que se está
avaliando, tanto em nossa empresa quanto em empresas semelhantes,
ou é um fato isolado?
b) Em que outro componente ou equipamento de mesmo tipo podem
ocorrer consequências semelhantes?
c) Quantas pessoas estão envolvidas ou seguindo os procedimentos que
estão sendo analisados ou podem ser impactados por elas?
d) Qual a utilização percentual deste tipo de equipamento que apresentou
problemas ou desses procedimentos em nossas atividades?
e) Existem consequências que podem afetar ou trazer consequências para
nossa organização ou que podem se transformar em ameaças à
segurança pública?
De posse destas informações, classifica-se a probabilidade conforme a tabela
abaixo, considerando o pior cenário possível para cada perigo identificado:
Pt

Probabilidade

5

Frequente

4

Ocasional

3

Remoto

2

Improvável

1

Muito improvável
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Descrição
Provável que ocorra muitas vezes
(tem ocorrido frequentemente)
Provável que ocorra algumas vezes
(tem ocorrido com alguma frequência)
Improvável, porém é possível que ocorra
(ocorre raramente)
Improvável que ocorra
(não se conhece ocorrência semelhante na empresa)
Quase impossível que ocorra
(Não se conhece ocorrência semelhante no mercado)
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4.2.2 SEVERIDADE DO RISCO
Após a determinação da probabilidade do risco, deve-se determinar a severidade
do risco, que pode ser encontrada aplicando as seguintes questões à situação:
a) Quantas vidas podem ser perdidas, considerando empregados,
passageiros, visitantes e o público em geral?
b) Qual a provável extensão dos danos materiais ou financeiros, entre eles
perdas diretas de bens da Empresa, danos à infraestrutura aeronáutica,
danos colaterais a terceiros, consequências financeiras e econômicas para
o Brasil?
c) Qual é a probabilidade de consequências para o meio ambiente,
considerando derrame de combustível ou outros produtos perigosos,
mudanças físicas ao ambiente natural?
d) Quais são as possíveis consequências políticas ou o interesse da mídia,
caso ocorra?
De posse destas informações, classifica-se a severidade conforme a tabela
abaixo, considerando o pior cenário possível para cada perigo identificado:
Lesões à pessoas

Danos à
equipamentos

Perda financeira
em potencial

Danos ao meio
ambiente

Dano catastrófico

Perda enorme

Danos enormes

Grande dano

Grande perda
Perdas
substanciais
Pequenas perdas
Sem perdas

Grandes danos

Pt

Severidade

5

Catastrófico

4

Perigoso

Múltiplas
fatalidades
Única fatalidade

3

Grande

Lesões graves

Dano considerável

2
1

Pequeno
Insignificante

Lesões leves
Sem lesões

Dano pequeno
Sem danos
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Efeito contido
Pequenos danos
Sem danos
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4.2.3 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO RISCO
Após a determinação da Probabilidade e Severidade do Risco, deve-se submeter
estes dados à Matriz de Avaliação do Risco, com a finalidade de determinar o Índice do
Risco.
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Após a obtenção do índice do risco, deve-se aplicar o conceito ALARP (As Low As
Reasonably Practicable) para determinar a sua tolerância. Para isso, basta buscar obter
sempre o menor número de índice de risco possível, tanto em termos de probabilidade
quanto de severidade.

Para efeitos de tolerabilidade, consideram-se:
 Inaceitável: risco extremo
 Aceitável com mitigação: risco alto e moderado
 Aceitável: risco baixo
4.2.3.1 Ações Adicionais para reduzir o índice de risco
Descrever as ações recomendadas para reduzir o índice do risco, assim como os
responsáveis e os prazos. Estas ações devem ser coordenadas com o setor responsável,
e após determinadas, deve-se enviar o Relatório de Gerenciamento do Risco – RGR para
o setor responsável pelas ações. Sempre que um risco for classificado na matriz como
aceitável com mitigação ou inaceitável, ações mitigadoras deverão obrigatoriamente ser
definidas e propostas.
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ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO - NÍVEIS DE RISCO E AÇÕES DEMANDADAS
Níveis
de risco

Classificação

15,16,20,25

Extremo

10,12

Alto

5,6,8,9

Moderado

1,2,3,4

Baixo
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Ações demandadas
 O GSO comunicará imediatamente o GR e o GASO, então haverá a
interrupção imediata das atividades determinada pelo GR,
comunicando o ocorrido à ANAC;
 Elaboração pelo GSO ou GASO de ações mitigadoras em até 24h após
o comunicado do GSO;
 Aprovação das ações mitigadoras pelo GR;
 As ações deverão ser implementadas e o GSO ou o GASO deverá
constatar a efetividade dessas antes do reeinicio das operações. Caso
não haja a aprovação o GR irá declarar a paralização/cancelamento da
referida operação, projeto ou atividade avaliada;
 Envio imediato das ações mitigadoras para conhecimento da ANAC
através do GSO ou GR;
 Retorno às atividades após implementação eficaz das ações
mitigadoras, mediante autorização do GR e comunicação à ANAC.
 Atividades mantidas sob restrições temporárias por determinação do
GSO ou GR, enviando comunicação ao GASO;
 Restrições operacionais definidas pelo GSO ou GASO;
 Em até 48h o GSO propõe ações mitigadoras, determinando os
responsáveis e o prazo para implementação dessas ações a seu critério
de avaliação, de acordo com a complexibilidade das ações que foram
propostas;
 Ações mitigadoras implementadas seguem para a aprovação pelo
GSO, GR ou GASO;
 Monitoramento das restrições pelo GSO ou GASO;
 Retorno às condições normais de operação, mediante comprovação da
eficácia de mitigação pelo GSO ou GASO.
 O GR ou GSO deverá avaliar de preferência junto ao CSO ou ao GASO a
necessidade de adotar restrições temporárias. Se por determinação do
GSO ou GR houverem restrições, será enviada comunicação ao GASO;
 Documentação e comunicação das restrições operacionais aos
envolvidos, se aplicável;
 Em até 72h o GSO propõe ações mitigadoras, determinando os
responsáveis e o prazo para implementação dessas ações a seu critério
de avaliação, de acordo com a complexibilidade das ações que foram
propostas;
 Ações mitigadoras implementadas seguem para a aprovação pelo
GSO, GR ou GASO;
 Monitoramento das restrições pelo GSO ou GASO;
 Retorno às condições normais de operação, mediante comprovação da
eficácia de mitigação pelo GSO ou GASO.
 Não requer ações adicionais;
 Não requer acionamento do GASO e restrições operacionais;
 Ações mitigadoras podem ser estabelecidas pelo GSO ou GASO, a seu
critério de avaliação;
 Caso sejam estabelecidas, as ações mitigadoras ou ações de melhoria
serão monitoradas pelo GSO para comprovação da eficácia de
mitigação.
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4.2.3.2 Relatório de Gerenciamento do Risco (RGR)
Após o preenchimento da Análise de Risco, a Gerência de Segurança Operacional
preenche o formulário Relatório de Gerenciamento do Risco, que tem por objetivo
transcrever a análise de risco e as ações mitigadoras propostas e os prazos para resposta
em forma de um relatório a ser encaminhado ao setor ou órgão/empresa externos
responsáveis pela mitigação. O modelo do Relatório de Gerenciamento de Riscos
encontra-se disponível no Anexo C – Modelos de Formulários deste MGSO.
Formatação padrão: RGR-GSO-000-AAAA
Ex. RGR-GSO-001-2010
(Relatório de Gerenciamento do Risco da ocorrência nº 001 de 2010)
4.2.3.3 Encaminhamento
Encaminhamento Interno: o encaminhamento é feito por meio do RGR ao setor
responsável pela implementação das ações mitigadoras, constando o prazo determinado
pela GSO conforme a urgência do caso.
Encaminhamento Externo: o encaminhamento é feito por meio do RGR ao órgão
/ empresa responsável pela implementação das ações mitigadoras, constando o prazo
determinado pela GSO conforme a urgência do caso.
4.2.3.4 Recebimento do RGR com Ações Propostas / Implementadas
Ao receber o RGR, a GSO realiza uma Avaliação de Risco das ações propostas /
implementadas para determinar o índice residual de risco.
4.2.3.5 Índice de Risco Residual
Após receber o RGR do setor responsável devidamente preenchido, deverá ser
inserido o índice do Risco após a implementação das ações mitigadoras propostas,
codificado em termos de probabilidade e severidade. Para se chegar a este índice, devese realizar a Avaliação do Risco.
4.2.3.6 Monitoramento de Efetividade das Ações Implementadas
Até 30 dias após o recebimento do RGR, a Gerência de Segurança Operacional
verifica a efetividade das ações mitigadoras. Caso sejam satisfatórias, o caso é dado
como concluso, e é verificada a necessidade de monitoramento das ações. Se
necessário, o caso será dado como “concluso” e seu status será “em monitoramento”.
Nesse caso será inserido no controle de casos o prazo para monitorar a ação mitigadora.
O método utilizado para monitoramento deverá ser registrado na coluna observações da
ação mitigadora, e sempre que possível às evidencias desse monitoramento deverão ser
reunidas e arquivadas na pasta do caso. Se não houver a necessidade de
monitoramento, o mesmo será dado como “concluso” e seu status será “nenhuma
ação”. Logo, o caso é arquivado obedecendo aos prazos estipulados no item
ARQUIVAMENTO.
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4.2.3.7 Relatório de Conclusão
Após a finalização de todos os processos será emitido o relatório de conclusão,
que conterá todos os itens mencionados anteriormente e dando um parecer final do
Gerente de Segurança Operacional sobre o caso. O modelo de Relatório de Conclusão
utilizado está disponível no Anexo C - Modelos de Formulários deste MGSO.
4.2.3.8 Resposta ao Relator
Caso tenha se identificado, o relator receberá o Relatório de Conclusão do Caso.
Com o intuito de trazer ao conhecimento do relator a tratativa dada ao caso, após
finalizada a ocorrência, deve-se preencher e enviar ao relator o Relatório de Conclusão,
contendo todos os detalhes relativos ao caso.
4.3 AUDITORIAS
As auditorias realizadas pela GSO têm como objetivo coletar dados relativos a
cultura de segurança operacional, avaliar a efetividade do SGSO e verificar a execução
dos procedimentos do SGSO estabelecidos pela organização para cumprir os requisitos
dos regulamentos, leis e normas que regem a aviação e impactam nossas atividades no
que diz respeito ao SGSO, visando também a garantia da segurança operacional. Para
tanto, é necessário que sejam cumpridos alguns princípios básicos. São eles:










Conduta ética: o comportamento ético é essencial para um auditor,
traduzindo-se em características como confiança, integridade,
confidencialidade e discrição, por meio das quais se fundamenta o
profissionalismo.
Apresentação justa: é uma obrigação do auditor o relato verdadeiro e
exato da auditoria. Nem sempre tudo ocorre com tranquilidade em uma
auditoria: muitas vezes ocorrem divergências entre auditor e auditados,
ou são encontrados obstáculos para as atividades de auditorias. Esses
fatos devem ser devidamente registrados pelo auditor no seu relatório.
Devido cuidado profissional: a atividade de auditoria compreende uma
grande responsabilidade, e, nos auditores, é depositado um amplo grau
de confiança. Por isso, as decisões desses profissionais devem ser muito
bem pensadas e tomadas com profissionalismo, sendo importante que o
auditor tenha a devida competência para realizar as atividades exigidas.
Independência: as conclusões da auditoria devem ser baseadas
exclusivamente nas evidências de auditoria. Portanto, o auditor deve
possuir independência em relação às atividades auditadas, de maneira
que possa ser imparcial na sua análise e que não haja conflito de
interesses.
Abordagem baseada em evidência: considerando-se que a auditoria é
um processo sistemático, o auditor deve executar e aplicar um método
racional na sua atividade para que a auditoria possa ser confiável e
reproduzível com a utilização de um processo semelhante. Em outras
palavras, se determinado auditor constatou uma evidência na sua
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auditoria, a mesma evidência deve poder ser verificada por outro auditor
que use o mesmo método racional estabelecido pelo primeiro.
A WS realizará Auditorias de Segurança Operacional, no mínimo, uma vez por
ano, ao menos em cada um dos setores considerados críticos para segurança
operacional da organização. Esses setores serão no mínimo aqueles os quais possuem
colaboradores que exercem atividades técnicas sensíveis para a segurança operacional,
conforme estabelecido no item 5.2.1.2 da IS 145.214-001B.
Conforme julgado necessário pelo GR, pelo RSO ou pelo GASO, um intervalo
menor de tempo poderá ser adotado entre as auditorias, e/ou outros setores podem ser
auditados.
A avaliação feita por meio de auditoria fornece uma evidência do nível de
desempenho da segurança operacional que está sendo atingido e traz evidencias da
cultura de segurança da empresa. Essa avaliação abrange os 4 componentes específicos
do SGSO: Política e Objetivos, Gerenciamento de Riscos, Garantia da Segurança e
Promoção da Segurança, buscando que os resultados evidenciem o cumprimento dos
requisitos internos de SGSO, a efetividade da implementação do sistema e a efetividade
dos processos do SGSO, além dos requisitos do órgão regulador. Nesse sentido, é uma
atividade preventiva que proporciona um meio de se identificar potenciais
problemas/perigos, condições latentes antes que eles comprometam a segurança
operacional, e impactem a busca da organização em atingir as metas estabelecidas, os
objetivos e sua política. A auditoria evidência a efetividade do sistema buscando a
garantia da segurança e dessa forma também possibilitando sua melhoria contínua.
As Auditorias de Segurança Operacional assegurarão uma revisão detalhada do
desempenho, processos, procedimentos, cultura e práticas de cada parte da organização
em relação às responsabilidades pela segurança operacional. Abordarão a efetividade
dos processos chave do SGSO, abrangendo no mínimo os 4 componentes do sistema:
Política e Objetivos, Gerenciamento de Riscos, Garantia da Segurança e Promoção da
Segurança.
4.3.1.1 Comunicação ao Setor
No início de cada ano, a GSO elabora o calendário de auditorias do SGSO. Neste
calendário, todos os setores terão acesso às datas das auditorias do ano vigente.
Duas semanas antes de cada auditoria programada, a GSO envia um e-mail de
confirmação da auditoria. Caso o setor ou a própria GSO não tenha disponibilidade para
a realização na data prevista, poderá ser solicitado o reagendamento da auditoria.
4.3.1.2 Revisita as auditorias anteriores
Como primeiro passo da preparação para a realização de uma auditoria, a GSO
faz uma revisita as auditorias já realizadas no setor a ser auditado, buscando identificar
situações que necessitem de nova avaliação.
Caso haja ações corretivas em monitoramento, estas serão avaliadas na
auditoria, que é a própria ferramenta de monitoramento.
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As não conformidades anteriores também são observadas, buscando tendências
e necessidades de maior atenção do auditor.
4.3.1.3 Pesquisa de ocorrências anteriores
O segundo passo da preparação para a realização de uma auditoria é a pesquisa
por ocorrências de segurança operacional de qualquer natureza que envolva o setor a
ser auditado.
O foco desta pesquisa é detectar situações que constam no controle de casos,
mas não foram identificadas em auditorias, permitindo observar não conformidades em
processos aplicados no tratamento destas ocorrências, ou que levaram à ocorrência.
4.3.1.4 Reunião de Abertura
A reunião de abertura é realizada com a presença do responsável pelo setor /
área a ser auditada.
O propósito da reunião de abertura é:
1. Confirmar o escopo da auditoria;
2. Fornecer o resumo de como as atividades da auditoria serão
empreendidas;
3. Confirmar canais de comunicação;
4. Fornecer oportunidade para os funcionários auditados fazerem
perguntas.
A reunião de abertura possui um registro com o número da auditoria, data, área
e/ou setor a ser auditado, nome da equipe auditora, nome, função e assinatura dos
participantes.
4.3.1.5 Constatações da Auditoria
a) Setores críticos para segurança operacional – Checklist de Auditoria
Interna do SGSO.
As evidências de auditorias são avaliadas de acordo com o critério de auditoria
para gerar as constatações. Constatações de auditorias podem ser conformidades, não
conformidades, oportunidades de melhoria ou ainda a não aplicabilidade. Convém que a
equipe auditora se reúna, quando necessário, para analisar criticamente as constatações
das auditorias em fases apropriadas durante ou após a auditoria.
Como ferramenta de registro das constatações, será utilizado durante a auditoria
nos setores considerados críticos para a segurança operacional um checklist de
verificação. O modelo de checklist utilizado durante a auditoria encontra-se no Anexo –
C Modelos de Formulários deste MGSO (Checklist de Auditoria Interna do SGSO). Esse
checklist deve possuir itens e perguntas que verifiquem a cultura de segurança
operacional e procedimentos chave do setor auditado no que diz respeito ao SGSO,
buscando que os resultados evidenciem o cumprimento dos requisitos internos de SGSO
e a efetividade dos processos do SGSO, além dos requisitos do órgão regulador,
evidenciam a cultura e a garantia da segurança operacional. O checklist de auditoria
interna do SGSO será utilizado durante a realização das auditorias nos mais diversos
setores da empresa, exceto no setor da Gerência de Segurança Operacional, no qual
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será utilizada a ferramenta de avaliação do SGSO que está descrita a seguir no item “b)”
deste item. O checklist pode e deve ser revisado sempre que necessário para cada
auditoria, para que esteja sempre adequado, abordando da melhor maneira as questões
necessárias para o correto monitoramento do desempenho da segurança operacional no
setor auditado. Caso haja revisão do checklist, o número da revisão deverá constar no
checklist, além da data dessa atualização. As alterações realizadas deverão ser
registradas no MGSO, em formulário de controle de revisões ou em atas de reuniões dos
grupos e comitês de segurança onde o assunto possa ser discutido e registrado.
b) Setor da Gerência de Segurança Operacional – Ferramenta de Avaliação
do SGSO.
Para a realização de uma avaliação ainda mais abrangente do desempenho do
sistema como um todo, será utilizado o modelo de ferramenta de avaliação do SGSO
disponível no Anexo C – Modelos de Formulários deste MGSO. A utilização da
ferramenta se dará da seguinte forma:
A auditoria do SGSO utilizando a ferramenta de avaliação do SGSO será realizada
no setor da Gerência da Segurança Operacional para avaliação do desempenho do
SGSO. Essa auditoria será conduzida pelo Gestor do SGSO ou pelo Grupo de Ação de
Segurança Operacional - GASO. Serão avaliados os 4 componentes específicos do SGSO:
- Política e Objetivos de Segurança Operacional
- Gerenciamento de Riscos à Segurança Operacional
- Garantia da Segurança Operacional
- Promoção da Segurança Operacional
A avaliação é planejada de maneira a realizar dentro de um período de 01 ano a
avaliação completa dos quatro componentes do SGSO. Preferencialmente essa avaliação
deverá ser fracionada, de forma que seja realizada a avaliação de 01 dos 4 componentes
dentro de um período de 3 meses, sendo em então em um período total de 12 meses (1
ano) avaliados os 4 componentes conforme exemplo da tabela abaixo:
Componente do SGSO

Período de realização da

Próximas avaliações

avaliação
Política e Objetivos de
Segurança Operacional
Gerenciamento de Riscos à
Segurança Operacional
Garantia da Segurança
Operacional
Promoção da Segurança
Operacional
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Até Março do ano vigente
Até Junho do ano vigente
Setembro do ano vigente
Dezembro do ano vigente

Em até 12 meses após a
última realização
Em até 12 meses após a
última realização
Em até 12 meses após a
última realização
Em até 12 meses após a
última realização
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As auditorias no setor da Gerência de Segurança Operacional utilizarão a
Ferramenta de Avaliação do SGSO disponível no Anexo C – Modelos de Formulários.
Esse formulário foi elaborado com base na ferramenta de avaliação do SGSO
disponibilizada pela ANAC através do link (anexo-i-diretrizes-para-avaliacao-do-sgso.pdf
(anac.gov.br)).
A ferramenta avalia a conformidade e a eficácia do SGSO através de uma série de
questões. A ferramenta é definida utilizando os 12 elementos da estrutura de SGSO da
OACI, onde para cada elemento apresenta-se a sua definição formal seguida de uma
declaração de eficácia para esse elemento.
Cada questão deve ser avaliada criticamente para determinar se ela está
presente, adequada, operacional ou eficaz, utilizando as definições e orientações
estabelecidas a seguir, para que a eficácia global do elemento possa ser justificada e
apoiada.


Presente (P): há evidências de que o processo está documentado no manual de
gerenciamento da segurança operacional da organização e/ou na documentação do
SGSO.



Adequado (S): o processo é adequado com base no tamanho, na natureza, na
complexidade da organização e no risco inerente à atividade.



Operacional (O): há evidências de que o processo está em uso e está gerando
resultado para a organização.



Efetivo (E): há evidências de que o processo está atingindo o resultado desejado e
tem um impacto positivo na segurança.

Considera-se que a questão indica que o elemento correspondente do SGSO está
implantado quando o indicador apresenta as situação presente (P) e satisfatório (S).
Quando a questão está com a situação operacional (O) também marcada, considera-se
que o elemento correspondente do SGSO está implementado.
Importante ressaltar que, ao assinalar determinado nível (Presente, Adequado,
Operacional, Efetivo), necessariamente deverão ser atendidos os níveis anteriores. Por
exemplo, ao assinalar que determinada questão está no nível Operacional, deve-se
atender também os níveis Presente e Adequado. As evidências das constatações devem
ser descritas na coluna "Evidências" da Ferramenta de Avaliação do SGSO. Quando as
evidências forem arquivos, estes deverão ser mencionados no formulário contendo a
indicação de quais são ou onde estão as evidências que comprovam a classificação
selecionada para aquele item/questão. Para facilitar a identificação e rastreio, os
arquivos poderão ser anexados nas pastas da auditoria para arquivamento digital.
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A WS espera obter o nível operacional (O) nas auditorias na Gerência de
Segurança Operacional, e o maior número possível de questões com nível efetivo (E). Na
eventualidade de indicadores não aplicáveis, deve ser apresentada uma justificativa.
Para os demais casos, o Gestor do SGSO ou o GASO deve determinar as causas
para o desempenho insatisfatório, e preparar um plano de ações corretivas, definindo
responsabilidades e prazos para cada ação. Todos os indicadores com desempenho
abaixo do esperado serão levados para o processo de identificação de perigos conforme
item 4.3.1.7. O Gestor do SGSO ou o GASO irá acompanhar a implementação dos planos
de ações corretivas.
A documentação das auditorias de SGSO será mantida à disposição da ANAC.
4.3.1.6 Reunião de Encerramento
O auditor líder deve presidir uma reunião de encerramento para apresentar as
constatações e conclusões preliminares da auditoria de tal maneira que elas sejam
compreendidas e reconhecidas pelos processos auditados da empresa. Durante a
reunião de encerramento, o auditor líder deve relatar as não conformidades do sistema
com o critério de auditoria, explicando uma a uma a todos os participantes, podendo ser
esta explicação de forma resumida ou através do Relatório da Auditoria.
A reunião de encerramento possui um registro com o número da auditoria, data,
área e/ou setor a ser auditado, nome da equipe auditora, nome, função e assinatura dos
participantes.
4.3.1.7 Análise de Riscos
Sempre que for detectado em algum processo da empresa qualquer tipo de não
conformidade ou oportunidade de melhoria, a Gerência de Segurança Operacional deve
ser comunicada imediatamente. A ocorrência pode advir não somente dos resultados de
Auditorias e Vistorias internas e/ou externas, mas também através de Relatórios de
Prevenção (RELPREV), reclamações de outros departamentos, análise crítica pela
Direção, ou quaisquer outras situações que impactem na segurança operacional.
Os perigos constatados, as não conformidades, são avaliados por meio do
processo de análise de riscos. Caso encontrem-se na região “tolerável” (aceitável com
mitigação), “não tolerável” (inaceitável) ou “tolerável” (aceitável), serão incluídos no
controle de casos do ano corrente, desencadeando o fluxo de gerenciamento do risco
estabelecido na seção 4 deste MGSO, mitigando desta maneira os riscos analisados.
Caso a constatação não seja classificada como um perigo potencial, deverá constar nos
controles e na pasta de documentos da auditoria a análise realizada e a classificação da
não conformidade como “não aceito” como um perigo, ou ainda deverá constar essa
informação no Relatório de Auditoria, nos comentários da auditoria, no checklist ou na
Solicitação de Ação Corretiva.
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4.3.1.8 Relatório de Auditoria
O Relatório de Auditoria é um documento que fornece à alta direção e gerentes
dos processos auditados uma avaliação global obtida durante a auditoria. Ele deve
refletir exatamente o relato verbal feito durante a reunião de encerramento, incluindo
as declarações de não conformidades. O auditor líder é responsável por elaborar o
Relatório de Auditoria e distribuí-lo a todas as partes envolvidas.
O Relatório de Auditoria deve fornecer um registro completo, preciso e claro da
auditoria. Este deve incluir os seguintes itens:
a) Nome dos membros da equipe auditora;
b) Escopo da auditoria, objetivos ou os processos auditados e o período de
tempo coberto;
c) Datas e lugares onde as atividades da auditoria no local foram realizadas;
d) Critérios da auditoria;
e) Constatações da auditoria e relato resumido das não conformidades
registradas, de maneira a informar apenas um sumário dessas não
conformidades;
f) Conclusões da auditoria, incluindo a extensão da conformidade do
sistema auditado com o critério de auditoria.
4.3.1.9 Solicitação de correção de Não Conformidades
Quando uma não conformidade é detectada, a Gerência de Segurança
Operacional emite o formulário SAC – Solicitação de Ação Corretiva para a área
responsável pela solução da não conformidade, podendo ser a própria GSO a
responsável pelas ações corretivas. Neste formulário, as não conformidades e ações
corretivas são detalhadas, incluindo os responsáveis e prazos para as ações. Se
necessário, a área poderá solicitar extensão de prazo para executar as ações. Se o prazo
expirar e a GSO não obtiver a confirmação da área responsável pela ação corretiva, o
caso será levado à GASO e/ou o Gestor Responsável será informado da situação. As
oportunidades de melhoria encontradas e sugeridas também irão constar na SAC, porém
ao contrario das ações corretivas das não conformidades, estas não precisam
obrigatoriamente ser implementadas.
a) Eficácia
Após a implementação das ações, a Gerência de Segurança Operacional
avalia a eficácia destas, podendo monitorar as que julgar necessário. Caso
uma ação seja classificada como não eficaz, a GSO atuará em conjunto
com a área responsável para tornar a ação eficaz. Todavia, se ainda assim
esta permanecer não eficaz será emitida uma nova SAC com ações
alternativas.
b) Monitoramento
Após a descrição das ações corretivas, a GSO determina a necessidade de
monitoramento destas. Mesmo uma ação eficaz pode demandar
monitoramento, que é realizado através de novas auditorias, vistorias e
um controle de monitoramento de ações corretivas.
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Se aplicável, o GSO realizará auditorias em subcontratadas quanto ao cumprimento dos
requisitos estabelecidos de Segurança Operacional, seguindo o modelo de checklist de
auditoria interna do SGSO ou a ferramenta de avaliação do SGSO e o processo de
auditoria previsto nesta seção.
O GSO irá monitorar as auditorias técnicas realizadas conforme MCQ e caso identifique
perigos, irá adotar ações para gerenciar estes através dos processos previstos neste
MGSO.
4.4 VISTORIAS
A forma mais simples de verificação de segurança operacional envolve a
realização de vistorias em todas as áreas operacionais da organização. Conversar com os
funcionários e supervisores, testemunhar as práticas correntes de trabalho, dentre
outras atividades. Proporciona percepções valiosas sobre o desempenho da segurança
operacional.
O Gerente de Segurança Operacional da WS realizará Vistorias de Segurança
Operacional regularmente, objetivando a identificação de perigos e tendências de
segurança operacional, além de avaliar o cumprimento de requisitos, planos e
procedimentos organizacionais.
As Vistorias de Segurança Operacional devem ser realizadas em qualquer setor
da WS sempre que julgado necessário pelo GR ou pelo RSO.
Considerando-se as peculiaridades da organização, a Vistoria de Segurança
Operacional deve ser abrangente e ter a profundidade suficiente para determinar as
condições reais existentes de modo que possam ser detectadas todas as condições e
atos inseguros existentes nos setores vistoriados.
Após a realização de Vistorias de Segurança Operacional, o Gerente de Segurança
Operacional, como responsável pela vistoria, elaborará um Relatório de Vistoria de
Segurança Operacional, contendo os perigos observados, a análise dos riscos e as ações
mitigadoras recomendadas.
Uma vez identificadas às áreas deficientes, o Gerente de Segurança Operacional
planejará medidas corretivas adequadas e aceitáveis, colocando-as em prática.
Análise de Riscos
Sempre que for detectado em algum processo da empresa qualquer tipo de
perigo, não conformidade ou oportunidade de melhoria, a Gerência de Segurança
Operacional deve ser comunicada imediatamente. A ocorrência pode advir não somente
dos resultados de Auditorias e Vistorias internas e/ou externas, mas também através de
Relatórios de Prevenção (RELPREV), reclamações de outros departamentos, análise
crítica pela Direção, ou quaisquer outras situações que impactem na segurança
operacional.
Os perigos constatados, as não conformidades, são avaliados por meio do
processo de análise de riscos. Caso encontrem-se na região “não tolerável” (inaceitável),
“tolerável com mitigação” (aceitável com mitigação) ou “tolerável” (aceitável), serão
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incluídos no controle de casos do ano corrente, desencadeando o fluxo de
gerenciamento do risco estabelecido na seção 4, mitigando desta maneira os riscos
encontrados. Caso a constatação não seja classificada como um perigo potencial, deverá
constar nos controles e na pasta de documentos da auditoria a análise realizada e a
classificação da não conformidade como “não aceito” como um perigo, ou ainda deverá
constar essa informação no Relatório de Vistoria.
Os Relatórios de Vistoria de Segurança Operacional são arquivados por cinco
anos conforme o item ARQUIVAMENTO.
As vistorias podem ser periódicas, “programadas” e realizadas anualmente,
nesse caso constando no calendário disponibilizado na Gerência de Segurança
Operacional a programação de realização dessas vistorias quando for o caso. Podem
também ser realizadas vistorias denominadas “especiais” que podem ser realizadas a
qualquer momento conforme necessidade, sendo que desta forma as vistorias
realizadas não estarão previstas no calendário SGSO.
4.5 PROGRAMAS ESPECÍFICOS NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS À SEGURANÇA
OPERACIONAL
4.5.1 OBJETOS ESTRANHOS (F.O.D)
É um programa da Empresa que estabelece normas, procedimentos, tarefas e
atribuições destinadas a evitar ou minimizar a ocorrência de F.O.D. no
ambiente/atividades da WS.
4.5.1.1 Objetivos
a) Transmitir o conhecimento dos aspectos ligados à prevenção de F.O.D. a
todas as pessoas envolvidas com a operação da empresa.
b) Obter participação geral, em nível de conscientização e de atuação
efetiva, nos procedimentos e técnicas de prevenção do F.O.D.
c) Definir os procedimentos e instrumentos para a prevenção do F.O.D.
d) Evitar áreas e circunstâncias favoráveis à ingestão ou danos causados por
objetos estranhos durante a operação das aeronaves.
e) Eliminar as possibilidades de esquecimento de ferramentas, peças ou
detritos na aeronave, ou próximas delas, nos trabalhos de manutenção,
que favoreçam a ingestão de objetos estranhos.
f) Estimular a conscientização de todos os envolvidos em tarefas ligadas à(s)
aeronave(s) para um permanente estado de alerta voltado para a
prevenção de ingestão ou danos causados por objetos estranhos a seu
meio.
4.5.1.2 Procedimentos Específicos
Os procedimentos serão aqui divididos em duas classes, em função da
abrangência dos mesmos: procedimentos básicos e por área de trabalho.
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Procedimentos básicos
a) Realização de atividades educativas e promocionais com vistas a
disseminar o conhecimento dos aspectos envolvidos com o F.O.D. e a
formar uma conscientização ampla para o problema e sua prevenção.
b) Levantamento das áreas de movimentação e manutenção de aeronaves
para implantação dos instrumentos de prevenção previstos neste
programa, quais sejam: latões coletores de F.O.D., cartazes promocionais
e definição de procedimentos específicos para a área.
c) Definição de procedimentos de supervisão contínua das áreas de
operação, da execução dos procedimentos deste programa e da
mentalidade de prevenção do F.O.D.
d) Definição dos canais e mecanismos de comunicação com todos os setores
da empresa, para tratamento dos assuntos ligados à prevenção do F.O.D.
Procedimentos para as áreas de trabalho
a) Estabelecimento formal de uma rotina diária de limpeza das áreas de
pátio e local de manutenção para recolhimento de detritos lançados por
pessoas ou pela ação do vento.
b) Estabelecimento formal de procedimentos de verificação e limpeza após
serviços: na cabine de pilotagem, nos compartimentos fechados da
aeronave e no motor.
c) Estabelecimento formal de procedimentos de limpeza após a interrupção
de serviços e antes da reinicialização dos mesmos.
d) Estabelecimento formal e implantação de procedimento de controle de
ferramentas e outros materiais utilizados nos serviços de manutenção.
Este procedimento visa o controle de esquecimentos e de detritos após
cada serviço realizado.
e) Estabelecimento formal de procedimentos de verificação e limpeza da
área, se necessário, antes da chamada da aeronave para estacionamento
e da partida dos motores.
f) Estabelecimento formal de procedimento de verificação diária de viaturas
e equipamentos em circulação nas imediações das aeronaves.
g) Supervisão das atividades de apoio à aeronave e verificação da área e dos
equipamentos após a prestação dos serviços.
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5. GARANTIA DA SEGURANÇA OPERACIONAL
A WS possui processos de garantia de segurança operacional visando assegurar
que as metodologias de controle dos riscos de segurança operacional, desenvolvidas em
consequência da identificação de perigos e atividades de gerenciamento de risco,
atinjam seus objetivos e metas determinados.
Os processos de garantia de segurança operacional serão aplicados
independentemente das atividades e/ou operações em questão serem realizadas
internamente ou externamente a WS, seja por subcontratação ou outra forma de
delegação.
A WS possui os meios necessários para verificar o desempenho de segurança
operacional, em comparação com a política aprovada, seus objetivos e metas, visando
ainda validar a efetividade das metodologias de controle de riscos de sua operação.
A WS também possui processos formais para identificar as causas de
desempenho insatisfatório de seu SGSO, determinando as implicações em sua operação,
e retificando situações que envolvam desempenho abaixo do padrão, de maneira a
assegurar a contínua melhoria de sua segurança operacional.
A melhoria contínua da segurança operacional da WS inclui:
 Levantamentos proativos e reativos de facilidades, equipamentos,
documentações e procedimentos, para verificar a efetividade das
estratégias para o controle de riscos de segurança operacional; e
 Levantamentos proativos de desempenhos individuais, de maneira a
verificar o devido cumprimento das responsabilidades de segurança
operacional.
O processo de garantia da segurança operacional é realizado através de
auditorias e vistorias, sendo estes processos detalhados nos itens 4.1.4 e 4.1.5
respectivamente. Além destes, outros importantes métodos são utilizados para garantia
da segurança operacional e estão descritos nos itens: 5.1 Gerenciamento da Mudança,
5.2 Medição e Monitoramento do Desempenho da Segurança Operacional e 5.3
Melhoria Continua do SGSO.
5.1 GERENCIAMENTO DA MUDANÇA
A WS utiliza esse processo desenvolvido e mantido pelo seu Gerente de
Segurança Operacional para o gerenciamento da mudança, como forma de garantir a
qualidade de sua segurança operacional diante de mudanças organizacionais e/ou
operacionais que tem impactos significativos a segurança operacional.
Os processos de gerenciamento da mudança incluem uma possível troca do
próprio Gerente de Segurança Operacional, visando assegurar uma transição segura e
planejada, assim como a contínua execução dos procedimentos estabelecidos neste
MGSO. O Gestor Responsável se compromete a comunicar a troca do GSO da WS
imediata e formalmente à ANAC.
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5.1.1 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA
Toda mudança significativa que possa afetar a segurança operacional deve ser
comunicada à Gerência de Segurança Operacional, através dos métodos de
comunicação estabelecidos nesse MGSO nos itens 6.3 e 4.1.2.1. A GSO fará uma
avaliação da mudança para identificar as alterações que tem potencial de impactar a
Segurança Operacional. Portanto, qualquer mudança que tem potencial de impactar a
segurança operacional pode e deve ser comunicada. Quem irá definir se a mudança
passará ou não pelo GM será o RSO. Algumas das mudanças significativas a serem
analisadas são:
 Procedimento, equipamento ou facilidade nova ou modificada;
 Alterações em procedimentos operacionais/de manutenção;
 Mudanças na gestão estratégica e tática da empresa;
 Operações inéditas;
Sempre que uma mudança identificada e julgada com impacto significativo, a GSO irá
aplicar o processo de gerenciamento da mudança e irá acompanha-la com o objetivo de
mitigar os riscos avaliados e que são agregados a mudança.
5.1.2 ANÁLISE DA MUDANÇA
Após ser constatado que a mudança identificada tem impacto significativo a
segurança operacional e necessita passar pelo processo de gerenciamento da mudança
para garantir o desempenho da Segurança Operacional, será aplicado a ela o processo
de Gerenciamento de Risco, identificando todos os perigos gerados pela mudança,
realizando sua inclusão na planilha de casos do ano corrente e aplicando-se cada etapa
do processo de Gerenciamento de Risco descrito na seção 4 deste MGSO.
Após a definição das ações mitigadoras, responsáveis e prazo, deverá ser tomada
a decisão se a mudança irá ser implementada ou não, obrigatoriamente com as ações
mitigadoras necessárias. Essa decisão deve ser tomada pela alta direção da empresa,
que será responsável por prover os recursos de qualquer tipo para que a mudança seja
realizada de maneira segura.
A documentação do processo, a análise e parecer favorável da GSO e da Alta
direção será dado através de um relatório de gerenciamento da mudança. O relatório é
um documento simples onde deve constar o tipo de operação ou atividade, as
mudanças, a identificação dos perigos e análise dos riscos, as ações mitigadoras,
responsáveis e prazos, além da conclusão, parecer favorável ou não da GSO, ciência do
pessoal, e recomendações quando aplicáveis.
As ações mitigadoras oriundas do gerenciamento dos riscos da mudança são
monitoradas quanto à sua efetividade e eficácia, afim de que a mudança seja realizada
de maneira ordenada e tempestiva conforme foi planejada, sendo os riscos mitigados,
podendo as ações mitigadoras ser alteradas ou até mesmo eliminadas, se observado que
não são eficazes ou satisfatórias sob a ótica da Segurança Operacional.
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5.1.3 PROCESSO DE ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DA MUDANÇA
O processo para análise do GM pode ser visualizado de forma simples através do
fluxograma a seguir:
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5.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA OPERACIONAL
A medição e o monitoramento do desempenho da Segurança Operacional da WS
é obtido através de:
 Indicadores de Desempenho de Segurança Operacional - IDSO
Procedimento para monitoramento: planilha eletrônica
Periodicidade: mensal


Metas de desempenho de Segurança Operacional – MDSO
Procedimento para monitoramento: planilha eletrônica
Periodicidade: mensal



Relatório mensal de monitoramento do SGSO ao Gestor Responsável
Procedimento para monitoramento: planilha eletrônica
Periodicidade: mensal



Monitoramento de Ações Mitigadoras e suas Eficácias
Procedimento para monitoramento: planilha eletrônica
Periodicidade: diária

Caso seja observado um baixo desempenho de Segurança Operacional, o
respectivo indicador será classificado como um Perigo Identificado. Logo, será incluso na
planilha de casos do ano corrente e será aplicado todo o processo de Gerenciamento do
Risco descrito na seção 4 deste MGSO, visando melhorar o desempenho de Segurança
Operacional e reestabelecer o NADSO. O processo de garantia da segurança operacional
faz parte do monitoramento do desempenho
5.3 MELHORIA CONTÍNUA DO SGSO
A WS monitora e avalia continuamente a eficácia do SGSO através do seu RSO e Gestor
Responsável e do GASO. Diversos processos e dados são utilizados e fazem parte dessa avaliação
constante do sistema, destacando-se os processos de gerenciamento de riscos e de garantia da
segurança operacional descritos nos itens 4 e 5 deste MGSO, e os processos de auditorias e
vistorias de segurança operacional, sendo estes os principais componentes da melhoria continua
do nosso sistema, além é claro da Medição e Monitoramento do desempenho da segurança
operacional descrito no item 5.2. Entre os processos utilizados para monitoramento e avaliação
da eficácia do SGSO estão:
a) Reuniões do GASO;
b) Reavaliação e revisão, conforme aplicável, da política e dos objetivos da segurança
operacional;
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c) Adoção de uma cultura justa e não punitiva, que incentiva o relato de condições ou
posturas desfavoráveis à segurança operacional;
d) Análise de dados de segurança operacional coletados durante as atividades/operações;
e) Processo de auditorias internas;
f)

Análise dos resultados das auditorias do SGSO (internas ou da ANAC), identificando
oportunidades de melhoria ou necessidades de mudanças;

g) Processo de gerenciamento de mudanças;
h) Implementação de ações corretivas e preventivas em prol da segurança operacional, em
resposta eficaz às vulnerabilidades e deficiências organizacionais;
i)

Acompanhamento da implementação e da eficácia das ações corretivas e preventivas
por parte da Alta Direção, GR, RSO, GASO, conforme apropriado;

j)

Indicadores de Segurança Operacional;

k) Pesquisas de Segurança Operacional;
l)

Acompanhamento de IDSO, MDSO e ReqSO;

m) Relatórios ao Gestor Responsável;
n) Ocorrências internas e externas;
o) Relatórios de gerenciamento de riscos;
p) Relatórios de conclusão; e
q) Avaliações da efetividade dos treinamentos.
Esses dados e processos são utilizados como fontes de informação para auxilio nas decisões para
melhoria continua do SGSO.
 COMUNICAÇÃO RELATIVA À MELHORIA CONTÍNUA DO SGSO
Cabe ao GR ou ao RSO, caso aplicável, comunicar periodicamente a todos os colaboradores da
organização os resultados (satisfatórios ou não) do processo de melhoria contínua, utilizando
para tal os meios de que a WS dispõe e que sejam facilmente disponibilizados.
A comunicação dos resultados do processo de melhoria contínua deve visar o engajamento dos
colaboradores da organização no empreendimento de esforços em prol da segurança
operacional.
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5.3.1 ACOMPANHAMENTO DE IDSO, MDSO e ReqSO
O acompanhamento dos indicadores, metas e requisitos de Segurança
Operacional faz parte do processo de medição e monitoramento do desemprenho da
segurança operacional e está descrito no item 5.2.
5.3.2 ESTABELECIMENTO DE NOVOS IDSO, MDSO e ReqSO
Conforme o ambiente operacional da WS evolui, a Gerência de Segurança
Operacional verifica também a necessidade de novos IDSO, MDSO e ReqSO, sempre
buscando o ajuste à nova realidade. Esta necessidade pode ser verificada por meio
avaliações de riscos, através da identificação pelo GASO, por solicitação do Gestor
Responsável ou através da aplicação do processo de Gestão da Mudança.
5.3.3 AUDITORIAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL
A WS realiza auditorias de Segurança Operacional regularmente. O processo
detalhado estabelecido para realização das auditorias é descrito no item 4.3 deste
MGSO.
5.3.4 INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS
A WS dispõe dos seguintes meios de incentivo aos funcionários:
 Informativos de Segurança Operacional
Objetivos: envolvimento nos assuntos de Segurança Operacional,
informações básicas do SGSO, campanhas do SGSO (prevenção F.O.D.,
incentivo ao relato, etc.)
 Treinamentos
Objetivos: doutrinamento básico do SGSO, incentivo aos relatos
voluntários, conscientização e envolvimento na Segurança Operacional.

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 62 de 65

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
MGSO
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

6. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL
A WS, como parte das atividades previstas em seu SGSO, desenvolverá e manterá
um calendário formal de eventos de conscientização em segurança operacional, além de
atividades promocionais, de maneira a criar um ambiente no qual os objetivos e metas
de segurança operacional possam ser atingidos. Este calendário incluirá no mínimo, um
evento anual para cada programa adotado.
A promoção da segurança operacional tem como objetivo a divulgação e a
padronização dos processos de segurança operacional.
A WS garantirá a participação de seus colaboradores responsáveis pelos
diferentes setores no planejamento da promoção de sua segurança operacional através
da GASO.
A WS irá incluir em seus eventos de conscientização e atividades de promoção da
segurança operacional o incentivo ao uso do formulário de RELPREV.
A Promoção da Segurança será realizada de acordo com o calendário anual a ser
disponibilizado separadamente deste manual.
6.1 CULTURA JUSTA
A cultura de segurança operacional da WS baseia-se em uma cultura justa e não
punitiva onde não serão tomadas ações disciplinares baseadas em informações obtidas
em quaisquer processos da GSO, do gerenciamento de riscos e ocorrências envolvendo
investigação de segurança operacional, em seu decurso e em sua conclusão, quando não
constados aspectos disciplinares, intencionalidade (violação), displicência ou natureza
criminal. Os erros cometidos podem e devem ser sempre reportados por qualquer
pessoa, e serão recebidos e tratados com a única finalidade de prevenir incidentes ou
incidentes, mitigando as condições latentes em nosso meio.
6.2 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO
Os processos de treinamento e qualificação em SGSO estão descritos no Anexo A
deste manual.
6.3 COMUNICAÇÃO ACERCA DA SEGURANÇA OPERACIONAL
Os meios e veículos de comunicação serão revisados de acordo com o resultado
dos indicadores e suas metas relacionados à comunicação acerca da segurança
operacional.
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6.3.1 MEIOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO
Os meios formais de comunicação de Segurança Operacional da WS são:
 Informativo de Segurança Operacional - ISO
Objetivo: trazer informações gerais de Segurança Operacional,
abrangendo a cultura de segurança operacional, divulgação do
desempenho do SGSO na WS, explicações sobre a necessidade de ações
de segurança operacional e modificações de procedimentos.
Público-alvo: toda a organização
Periodicidade: não regular - conforme necessário para divulgar as
informações
Veículos de divulgação: mural SGSO, E-mail, treinamentos, palestras
 Alerta de Segurança Operacional - ASO
Objetivo: trazer alertas para situações impactantes à Segurança
Operacional
Público-alvo: pessoal operacional
Periodicidade: não regular - conforme necessário para divulgar os alertas
Veículos de divulgação: E-mail, treinamentos, palestras
6.3.2 VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
Para que os meios de comunicação sejam satisfatoriamente divulgados, a WS
possui os seguintes veículos de comunicação:
 Mural SGSO
Objetivo: disponibilizar documentos ostensivos de Segurança
Operacional, visando à ampla e irrestrita divulgação de informações.
Público-alvo: toda a organização


E-mail
Objetivo: disponibilizar documentos ostensivos de Segurança
Operacional, visando à ampla e irrestrita divulgação de informações.
Público-alvo: toda a organização



Treinamentos e Palestras
Objetivo: trazer informações gerais de Segurança Operacional,
abrangendo a cultura de segurança operacional, divulgação do
desempenho do SGSO na WS, explicações sobre a necessidade de ações
de segurança operacional e modificações de procedimentos.
Público-alvo: toda a organização
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Como a segurança operacional é essencial a nossas operações, a GSO recebe
reportes de potenciais perigos através de qualquer meio possível e eficiente de
comunicação, além dos meios formais previstos nesse MGSO e dos meios formais de
aquisição de dados listados no item 4.1.2.1, não fazendo restrição à recepção de
informações que contribuem para segurança operacional, mas sim a classificação e ao
tratamento da informação.
Ocasionalmente poderão ser editados materiais impressos a serem distribuídos
aos funcionários, visando uma informação direta aos interessados.
Quando necessário, poderá ser enviada mensagem eletrônica (e-mail) com a
informação a grupos definidos de acordo com o interesse do momento.
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TERMO DE APROVAÇÃO
Eu, MAURO RICARDO N. MARTINS, na qualidade de Gestor Responsável da WS
Engenharia e Manutenção de Aeronaves, aprovo o presente Programa de Treinamento SGSO,
componente do Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO), desenvolvido
para atender aos requisitos estabelecidos no item 145.214-I do RBAC 145 e a IS 145.214-001B.
A validade deste Programa integrante do MGSO é indeterminada a partir desta
aprovação, devendo a sua atualização ser comunicada à ANAC com antecedência necessária a
sua aceitação, antes de sua incorporação às atividades da WS.

_____________________________________
Mauro Ricardo Nascimento Martins
Gestor Responsável

Eu, JULIO CESAR LASKA DOS SANTOS FILHO, na qualidade de Representante de
Segurança Operacional da WS, aprovo o presente Programa de Treinamento SGSO, componente
do Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO), desenvolvido para atender aos
requisitos estabelecidos no item 145.214-I do RBAC 145 e a IS 145.214-001B.

_____________________________________
Julio Cesar Laska dos Santos Filho
Gerente de Segurança Operacional
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CONTROLE DE REVISÕES
O registro de revisões descrito abaixo identifica as revisões desse anexo.
NOTA: Mantenha-o sempre atualizado. Havendo perda do mesmo, informe
imediatamente ao GSO, visando à sua reposição.

REVISÃO

DATA

Original
01
02

08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

Revisão 02 – 13/10/2021

DATA DE
INSERÇÃO
08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

RESPONSÁVEL
Efraim Barboza
Julio Cesar Laska
Julio Cesar Laska
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1. INTRODUÇÃO
O presente Programa de Treinamento da Gerência de Segurança Operacional
tem como objetivo a promoção da segurança operacional e consequente qualificação
dos funcionários da WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves, doravante
denominada apenas WS, no que tange a Segurança Operacional.

2. DEFINIÇÕES
2.1. TREINAMENTO EM SGSO
Treinamento normatizado pela Gerência de Segurança Operacional que atende
os requisitos de treinamento para a garantia e promoção da Segurança Operacional.
Entre outras características possui carga horária de 32 (trinta e duas) a 40 (quarenta)
horas, incluindo o tempo de avaliação.
2.2. FAMILIARIZAÇÃO EM SGSO
Curso normatizado pela Gerência de Segurança Operacional que atende os
requisitos de treinamento para a garantia e promoção da Segurança Operacional. Entre
outras características possui duração inferior à do treinamento SGSO, sendo sua carga
horária 8 (oito) horas, incluindo o tempo de avaliação.

3. PROGRAMAS
3.1. ATIVIDADES EDUCATIVAS
As atividades educativas compreendem a realização de palestras periódicas aos
funcionários em temas referentes à Segurança Operacional.
Visam promover a segurança operacional e estabelecer procedimentos de
segurança, com o objetivo de prevenir condições inseguras, incidentes e acidentes
aeronáuticos, mantendo os colaboradores informados e alertados para situações
potenciais de risco ocorridas na empresa, bem como introduzir, reavivar, alertar e
corrigir procedimentos relativos à segurança. Sua realização e periodicidade devem
seguir o critério da oportunidade para a prevenção.
3.2. ATIVIDADES PROMOCIONAIS
A finalidade deste programa é promover aos funcionários da WS informações
quanto à prevenção de acidentes e incidentes, contribuindo assim para a
implementação e fomento da cultura de Segurança Operacional. As atividades serão
desenvolvidas e aplicadas periodicamente e em momentos oportunos conforme julgado
pela GSO.
3.3. PROGRAMA DE INCENTIVO AO RELATO VOLUNTÁRIO
Este programa visa provocar o interesse pelo relato voluntário em todos os
funcionários da organização, por meio de informativos, palestras e treinamentos. As
periodicidades são definidas de acordo com o calendário anual da GSO, que se baseia na

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 9 de 16

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
Anexo A – Programa de Treinamento
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

estrutura e complexidade das atividades da empresa. Também sua periodicidade pode
ser definida a qualquer tempo quando julgado necessária pelo RSO ou pelo GR.
3.4. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
Este programa é controlado pela GSO e é um programa a parte do MGSO
denominado Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias
Psicoativas na Aviação Civil – PPSP.
3.5. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO RISCO
3.5.1. Generalidades
Sempre haverá perigos associados à manutenção de qualquer aeronave. Erros
técnicos, operacionais e humanos são ou induzem aos perigos. Perigos são fatores
contribuintes a acidentes. Os acidentes são resultado de vários fatores contribuintes. O
objetivo é identificar, mitigar e controlar perigos e riscos associados. Isto é obtido pela
análise de riscos, o registro e monitoramento cuidadoso de ocorrências relacionadas à
segurança quanto a tendências adversas, para que seja possível evitar a recorrência de
eventos similares que poderiam levar a um acidente.
3.5.2. Identificação e Análise de Perigos
O objetivo do processo de identificação de perigos e analise de riscos é
proporcionar a organização uma técnica para a identificação precoce dos riscos aos
quais ela está ou pode estar exposta. A técnica deve inicialmente ser aplicada de forma
retroativa em toda a organização e, em seguida, durante os estágios iniciais de qualquer
empreendimento novo executado, para fornecer informações essenciais nas decisões
sobre o desenvolvimento de projetos. Por este processo, opções mais seguras e mais
eficientes podem ser adotadas desde o começo, minimizando a exposição posterior a
litígios, interrupções e aumento de custos.
Um sistema eficaz de identificação de perigos é caracterizado como sendo não
punitivo, confidencial, simples, direto e conveniente. Ele deve ter um processo
identificável tanto para a ação quanto para o feedback.
Um perigo pode ser definido algo com o potencial de causar danos, incluindo
atos e/ou condições inseguras que podem resultar em acidentes. Pode haver muitos
fatores contribuintes associados a um acidente potencial ou a um risco especifico.
O grau de risco baseia-se na probabilidade de que as consequências ocorrem e a
severidade será de acordo com os resultados da gravidade das consequências.
A identificação de perigos e o gerenciamento dos riscos devem ser executados:
a) Durante a implementação do programa de segurança;
b) No dia a dia nas atividades da empresa;
c) Quando são planejadas mudanças; e
d) Se a organização estiver passando por um período de rápida mudança,
com rápido crescimento e expansão, novas estruturas, novas
homologações ou novos sistemas.
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4. CURRÍCULOS DOS TREINAMENTOS SGSO/FAMILIARIZAÇÃO
O currículo de treinamento SGSO/familiarização da Gerência de Segurança
Operacional contempla as seguintes características:
4.1. TREINAMENTO SGSO
Aplicação:

Inicial com 100% da carga horária prevista (32-40 horas)
Atualização a cada 3 anos com 20% da carga horária prevista
(6,5 a 8 horas)
Aplicabilidade:
Membros do GASO
Formatos de Instrução:
Presencial teórico e prático
Instrutor:
Funcionário do GSO com Treinamento em SGSO ministrado pela
ANAC
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGA HORÁRIA
Processos das fases de implementação do SGSO na empresa
02:00
Regulação da ANAC para o SGSO
04:00
Princípios básicos de Gerenciamento da Segurança Operacional
03:00
Filosofia, política e cultura de segurança operacional da empresa,
04:00
abrangendo integralmente seu Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional
Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO)
04:00
Identificação de perigos
02:00
Gerenciamento de riscos
06:00
Canais de comunicação para fins da segurança operacional
02:00
Estudos de casos
07:20
Programa de Prevenção de F.O.D.
02:00
Programa de Prevenção de Substâncias Psicoativas (PPSP) (conteúdo
01:40
específico constante no PPSP)*
Avaliação
02:00
HORAS TOTAIS
40:00

* O curso de PPSP tem a validade de 5 anos.
Além deste treinamento, os componentes do GASO deverão ter no mínimo um curso
adicional conforme definido pelo GSO.
Alternativamente, os membros do GASO poderão realizar o treinamento ministrado pela
ANAC ou outra empresa acreditada, desde que abranja o conteúdo programático e a
carga horária.
Cursos adicionais de SGSO podem ser solicitados por qualquer colaborador da empresa
que julgue ser necessário. Esses cursos serão coordenados com a GSO e realizados assim
que possível.
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4.2. CURSO DE FAMILIARIZAÇÃO SGSO
Aplicação:
Aplicabilidade:

Inicial e reciclagem a cada 3 anos

Funcionários ARSO, membros da CSO e demais colaboradores
que o GR julgue necessário.

Formatos de Instrução: Presencial teórico e prático ou Ensino à Distância (EAD)
Instrutor:
Funcionário do GSO com Treinamento em SGSO ministrado pela
ANAC
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGA HORÁRIA
Processos das fases de implementação do SGSO na empresa
00:30
Regulação da ANAC para o SGSO
00:30
Princípios básicos da Gerenciamento de Segurança Operacional
01:00
Filosofia, política e cultura de segurança operacional da empresa,
00:30
abrangendo integralmente seu Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional
Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO)
00:30
Identificação de perigos
00:30
Gerenciamento de riscos
00:30
Canais de comunicação para fins da segurança operacional, com enfoque
00:30
nos reportes
Estudos de casos
01:00
Programa de Prevenção de F.O.D.
00:30
Programa de Prevenção de Substâncias Psicoativas (PPSP)
01:00
Avaliação
01:00
HORAS TOTAIS
08:00

Cursos adicionais de SGSO podem ser solicitados por qualquer colaborador da empresa
que julgue ser necessário. Esses cursos serão coordenados com a GSO e realizados assim
que possível.
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4.3. CURSO ADICIONAL DE PPSP
Aplicação:
Inicial e Reciclagem a cada 5 anos
Aplicabilidade:
Funcionários ARSO
Formatos de Instrução:
Presencial teórico ou Ensino à Distância (EAD)
Instrutor:
Empresa/instrutor especializado, ESP ou RSO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGA HORÁRIA
Informação de que os ETSP são exigidos pelo RBAC 120
As categorias de ARSO abrangidas pelo programa
As circunstâncias em que um ETSP é requerido
Procedimentos dos ETSP
Informações relativas ao rol de substâncias psicoativas a serem testadas
Informações relativas às substâncias, incluindo medicamentos
acompanhados ou não de prescrição médica, de uso restrito para
empregados ARSO
Política relativa ao uso de substâncias psicoativas no ambiente de
trabalho
Indicação do nome de pessoas designadas para tirar dúvidas sobre o
programa
Conforme PPSP
Explicação do que constitui uma recusa em submeter-se ao ETSP e suas
consequências
Informações sobre resultado positivo e suas consequências
Informações sobre o programa de resposta a evento impeditivo
Informações gerais sobre os:
1. Efeitos do uso indevido de substâncias psicoativas na saúde, no
trabalho e na vida pessoal do indivíduo;
2. Sinais e sintomas do uso indevido de substâncias psicoativas; e;
3. Métodos de tratamento disponíveis na comunidade para resolução
de problemas associados ao uso indevido de substâncias
psicoativas.
Avaliação
HORAS TOTAIS
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4.4. CURSO ADICIONAL DE SUPERVISOR ETSP
Aplicação:
Reciclagem (60 meses)
Aplicabilidade:
Definido pela GSO
Formatos de Instrução:
Presencial teórico ou Ensino à Distância (EAD)
Instrutor:
Empresa/instrutor especializado
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGA HORÁRIA
Requisitos da Norma - Aspectos Gerais
As Substancias Psicoativas e suas consequências para a saúde e
atividades de risco
Resposta ao Evento impeditivo - Aspectos Gerais
Conforme PPSP
Encaminhamento para ETSP sob suspeita justificada
Avaliação
HORAS TOTAIS
O curso adicional de Supervisor ETSP será ministrado conforme definido pelo GSO e registrado
em planilha eletrônica.

4.5. CURSO ADICIONAL DE FATORES HUMANOS
O curso adicional de fatores humanos está previsto conforme Programa de
Treinamento de Manutenção (PTM).
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5. AVALIAÇÃO
5.1. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CURSOS
A avaliação de eficácia dos cursos é obtida por meio da Avaliação de Efetividade
do Curso, que é disponibilizada aos participantes. As avaliações serão aplicadas para os
cursos de familiarização e de treinamento em SGSO, sendo provas com 10 ou 20
questões.
Para a avaliação do curso de Familiarização em SGSO serão propostas 10 ou 20
questões, sendo atribuída nota de 0 a 10 de acordo com o número de questões corretas,
porém sem critério de aprovação, objetivando apenas a alimentação de indicadores com
esses dados e, portanto acompanhando a promoção e a cultura de segurança
operacional da WS.
Para a avaliação do curso de Treinamento em SGSO serão propostas 10 ou 20
questões a serem preenchidas pelos candidatos que realizaram o curso, podendo
inclusive haver dentre estas, questões em que o GSO irá indicar o grau compreensão e
correta execução dos exercícios de estudo de caso como satisfatório ou não satisfatório.
Cada questão terá como peso 0,5 pontos em caso de avaliação com 20 questões
ou 1 ponto em caso de avaliação com 10 questões. Será atribuída uma nota de 0 a 10 de
acordo com o numero de questões corretas. Para aprovação no treinamento será
necessário atingir nota igual ou superior a 7 (70% das questões corretas), caso contrario
o candidato devera realizar novamente o processo de treinamento e avaliação até que
seja atingida a nota necessária para aprovação.
Após cada curso a GSO realiza uma análise dos resultados obtidos através das
notas das avaliações e alimenta os indicadores do SGSO que também permitem analisar
a eficácia dos cursos.
Objetivando uma avaliação em longo prazo da cultura de segurança operacional
promovida através dos cursos, são realizadas auditorias de segurança operacional em
algumas áreas da empresa que dentre outros objetivos, também abrangem verificações
que avaliam a cultura de segurança operacional dos auditados.
5.2. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS CURSOS
A avaliação de qualidade dos cursos é realizada pelos participantes ao fim de
cada curso. Não é obrigatória sua realização e ou identificação do avaliando. É composta
de questões que buscam avaliar a qualidade do curso de maneira geral, como na
apresentação, material utilizado, instrutor etc. As respostas são preenchidas entre 5
opções: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.
A GSO irá controlar e monitorar as informações obtidas através dessas avaliações
com o objetivo de manter os cursos adequados e com a melhor qualidade possível.
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TERMO DE APROVAÇÃO
Eu, MAURO RICARDO N. MARTINS, na qualidade de Gestor Responsável da WS
Engenharia e Manutenção de Aeronaves, doravante denominada apenas WS, aprovo o presente
Registro de Indicadores, componente do Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
(MGSO), desenvolvido para atender aos requisitos estabelecidos no item 145.214-I do RBAC 145
e a IS 145.214-001B.
A validade deste registro é indeterminada a partir desta aprovação, devendo as
atualizações ser comunicadas à ANAC com antecedência necessária a sua aceitação, antes de
sua incorporação às atividades da WS.

_______________________________________
Mauro Ricardo Nascimento Martins
Gestor Responsável

Eu, JULIO CESAR LASKA DOS SANTOS FILHO, na qualidade de Representante de
Segurança Operacional da WS, aprovo o presente Registro de Indicadores, componente do
Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO), desenvolvido para atender aos
requisitos estabelecidos no item 145.214-I do RBAC 145 e a IS 145.214-001B.

_______________________________________
Julio Cesar Laska dos Santos Filho
Gerente de Segurança Operacional
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INTRODUÇÃO
O registro de indicadores é um complemento ao MGSO que contém o
acompanhamento realizado através dos indicadores da Garantia de Segurança
Operacional. Cada registro de indicador pode sofrer atualizações específicas sem que
uma revisão de outros indicadores, outros anexos ou do próprio MGSO seja realizada.
Para tal, cada registro terá a indicação de data e número de revisão separadamente,
sendo suas alterações registradas nas reuniões ou outros métodos de avaliação/revisão
que possam ser utilizados.
Quando qualquer indicador for atualizado, além de registrar a data e o número
da revisão no registro do próprio indicador, deverão também ser inseridas as
informações relativas à atualização no controle de revisões constante neste anexo. As
atualizações de informações são aplicáveis à análise de conformidade e a aceitação do
processo por parte da ANAC. Portanto o MGSO completo ou o referido anexo deverá ser
enviado a ANAC para sua análise e aceitação. Após essa aceitação, os
indicadores/processos serão completamente implementados e medidos conforme
previsto.

CONTROLE DE REVISÕES
O registro de revisões descrito abaixo identifica as revisões desse Anexo.
NOTA: Mantenha-o sempre atualizado. Havendo perda do mesmo, informe
imediatamente ao GSO, visando à sua reposição.

REVISÃO

DATA

Original
01
02

08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

Revisão 02 – 13/10/2021

DATA DE
INSERÇÃO
08/09/2017
06/10/2020
13/10/2021

RESPONSÁVEL
Efraim Barboza
Julio Cesar Laska
Julio Cesar Laska
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1. REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Os indicadores de segurança operacional serão preenchidos e acompanhados pelo Gerente de
Segurança Operacional, pelo Gestor Responsável, pelo GASO e ou pelo CSO conforme aplicável.
O GSO é o responsável final pelo acompanhamento dos indicadores, devendo armazenar estes
conforme previsto no MGSO, devendo ainda coletar os dados de maneira tempestiva e solicitar
aos demais setores da WS (quando aplicável) e reunir as informações necessárias para
preenchimento dos indicadores.
Cada registro de indicador listado a seguir, contém as instruções para preenchimento, registro e
acompanhamento do indicador, além do objetivo, a descrição do indicador, a data limite para
coleta dos dados, a fórmula de cálculo e o método de interpretação dos dados.
Sempre que solicitado, os dados relacionados aos indicadores serão enviados para a ANAC
através do seu GR ou GSO.
Em especial, conforme requerido no item 5.6.3.12 (f) e no paragrafo VIII da IS 145.214-001B, o
Índice de Retrabalho IR, controlado e monitorado pela WS através do indicador IND-PQM-01
Gerenciamento de riscos na manutenção – Retrabalho, será protocolado e enviado à ANAC pelo
GSO ou pelo RT via sistema SEI até o dia 15 do mês de referência para comunicação, em
conjunto com os três últimos resultados apurados. Os meses de referência para envio do IR são:
janeiro, abril, julho e outubro.
A seguir são listados todos os registros dos indicadores da WS. O controle e armazenamento
desses registros é feito por meio eletrônico através de planilhas de controle, conforme
estabelecido nos itens 3.4.1 e 5.2 do MGSO.
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2. INDICADORES
1_IND-AIP-01 Auditorias Internas do SGSO - Atendimento a processos e requisitos

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 10 de 26

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
Anexo B - Registro de Indicadores
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

2_IND-AII-01 Auditorias Internas do SGSO - Itens e não conformidades
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3_IND-AOI-00 Auditorias externas recebidas - Atendimento a processos e
requisitos - Itens e não conformidades
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4_IND-ECA-01 Comprometimento da Alta Direção
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5_IND-ERE-00 Relatos
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6_IND-EGR-00 Gerenciamento de Riscos
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7_IND-EGM-00 Gerenciamento de Mudanças
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8_IND-PQM-01 Gerenciamento de riscos na manutenção – Retrabalho
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9_IND-RAS-01 Gerenciamento dos recursos aplicados à segurança operacional
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10_IND-CEC-01 Efetividade da comunicação do SGSO

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 20 de 26

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
Anexo B - Registro de Indicadores
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

11_IND-CAD-01 Comprometimento da Alta Direção com o SGSO - Cultura de
segurança

Revisão 02 – 13/10/2021

Página 21 de 26

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
Anexo B - Registro de Indicadores
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

12_IND-HCO-01 Clima organizacional
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13_IND-HAP-01 Treinamento de pessoal (SGSO)
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14_IND-CCJ-00 Cultura justa
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15_IND-CCI-00 Comportamentos inaceitáveis
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16_IND-HRE-00 Rotatividade excessiva
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TERMO DE APROVAÇÃO
Eu, MAURO RICARDO N. MARTINS, na qualidade de Gestor Responsável da WS
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antes de sua incorporação às atividades da WS.
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Gestor Responsável
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para atender aos requisitos estabelecidos no item 145.214-I do RBAC 145 e a IS 145.214-001B.

_____________________________________
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CONTROLE DE REVISÕES
O registro de revisões descrito abaixo identifica as revisões desse anexo.
NOTA: Mantenha-o sempre atualizado. Havendo perda do mesmo, informe
imediatamente ao GSO, visando à sua reposição.

REVISÃO

DATA

Original

12/01/2022

DATA DE
INSERÇÃO
12/01/2022

RESPONSÁVEL
Julio Cesar Laska

Além das revisões acima controladas do anexo C, para controlar revisões especificas de
cada formulário, cada modelo de formulário do presente anexo deve conter as seguintes
informações individuais:
 Nome do modelo de formulário;


Aplicabilidade / utilização do formulário;



Número de revisão;



Data da revisão; e



Últimas alterações realizadas.

Sempre que alguma alteração for realizada em algum modelo de formulário, esse
modelo de formulário será atualizado, inserido no Anexo C e as informações individuais
listadas acima deverão ser registradas.
Quando um modelo de formulário for revisado, obrigatoriamente o Anexo C de maneira
geral também incluirá um número de revisão, não podendo manter um mesmo número
de revisão quando seu conteúdo for alterado. A WS não enviará uma revisão do MGSO
para a ANAC em cada atualização que ocorrer nos modelos de formulários. Essas
alterações serão incluídas no anexo e registradas individualmente. O envio de uma
revisão do anexo C junto ao MGSO irá ocorrer quando o MGSO for revisado ou por
determinação do Gestor Responsável ou do Gerente de Segurança Operacional. Desta
forma, uma revisão do anexo C pode conter diversas alterações individuais realizadas
em diferentes datas nos modelos de formulários. Essas revisões podem estar
acumuladas com o tempo entre uma revisão e outra do anexo C e do MGSO, porém
todas serão registras individualmente.
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1. INTRODUÇÃO
O presente anexo tem como objetivo registar os modelos dos formulários citados
no MGSO e que são utilizados nos processos do SGSO da WS Engenharia e Manutenção
de Aeronaves.
ARQUIVAMENTO
Os documentos do SGSO da WS podem possuir arquivamento eletrônico e físico.
O processo de arquivamento está descrito na seção 3.4 do MGSO.
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2. MODELOS DE FORMULÁRIOS
2.1. Checklist de Auditoria Interna do SGSO.





Nome do modelo de formulário: checklist de Auditoria Interna do SGSO.
Aplicabilidade / utilização do formulário: processo de auditorias do SGSO.
Número de revisão: 01 Data da revisão: 13/10/2021.
Últimas alterações realizadas: o formulário foi completamente reformulado,
sendo todos os campos alterados.
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2.2. Relatório de Auditoria Interna do SGSO.





Nome do modelo de formulário: relatório de Auditoria Interna do SGSO.
Aplicabilidade / utilização do formulário: processo de auditorias do SGSO.
Número de revisão: original Data da revisão: 12/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.3. Solicitação de ação corretiva (SAC).





Nome do modelo de formulário: solicitação de ação corretiva SAC.
Aplicabilidade / utilização do formulário: processo de auditorias do SGSO.
Número de revisão: original Data da revisão: 12/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.4. Ata de reunião.





Nome do modelo de formulário: ata de reunião.
Aplicabilidade / utilização do formulário: registro de todas as reuniões do SGSO.
Número de revisão: original Data da revisão: 12/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.5. Análise de riscos.





Nome do modelo de formulário: análise de riscos.
Aplicabilidade / utilização do formulário: análise de riscos (processo de
gerenciamento de riscos).
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.6. Relatório de gerenciamento de riscos.






Nome do modelo de formulário: relatório de gerenciamento de riscos.
Aplicabilidade / utilização do formulário: encaminhamento do relato recebido,
da análise de riscos e das ações mitigadoras propostas ao responsável pela
mitigação (processo de gerenciamento de riscos).
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.7. Relatório de conclusão.






Nome do modelo de formulário: relatório de conclusão.
Aplicabilidade / utilização do formulário: descrição das etapas de tratamento do
caso, recebimento do relato, investigação, análise, ações mitigadoras adotadas,
monitoramento, evidências, índice residual e conclusão (processo de
gerenciamento de riscos).
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.8. Alerta de segurança operacional (ASO)





Nome do modelo de formulário: alerta de segurança operacional (ASO)
Aplicabilidade / utilização do formulário: promoção/divulgação/alerta/
orientação sobre assuntos de segurança operacional.
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.9. Informativos de segurança operacional (ISO)





Nome do modelo de formulário: informativos de segurança operacional (ISO)
Aplicabilidade / utilização do formulário: promoção/divulgação/informação/
orientação sobre assuntos de segurança operacional.
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.10.





Relatório de vistoria (RVS)

Nome do modelo de formulário: relatório de vistoria (RVS)
Aplicabilidade / utilização do formulário: registros do processo de vistoria.
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.11.





Relatório de gerenciamento de mudanças (RGM)

Nome do modelo de formulário: relatório de gerenciamento de mudanças (RGM)
Aplicabilidade / utilização do formulário: registros do processo de vistoria.
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.12.





Relatório do SGSO

Nome do modelo de formulário: relatório do SGSO
Aplicabilidade / utilização do formulário: relatório informativo com informações
do SGSO. Monitoramento do SGSO.
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.13.

Relatório de prevenção (RELPREV)



Nome do modelo de formulário: Relatório de prevenção (RELPREV)



Aplicabilidade / utilização do formulário: identificação de perigos. Relato de
perigos. (Processo de gerenciamento de riscos).
Número de revisão: original Data da revisão: 03/08/2020.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.




Revisão Original – 12/01/2022

Página 35 de 59

MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
Anexo C – Modelos de Formulários
WS Engenharia e Manutenção de Aeronaves

2.14.

Carta



Nome do modelo de formulário: carta



Aplicabilidade / utilização do formulário: envio de carta com solicitações ou
informações. Resposta a carta ou ofícios recebidos.
Número de revisão: original Data da revisão: 20/01/2022.
Últimas alterações realizadas: não aplicável.
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2.15.

Ferramenta de Avaliação do SGSO.

 Nome do modelo de formulário: Ferramenta de Avaliação do SGSO.
 Aplicabilidade / utilização do formulário: processo de auditorias do SGSO.
 Número de revisão: original Data da revisão: 29/03/2022.
 Últimas alterações realizadas: não aplicável.
COMPONENTE POLÍTICA E OBJETIVOS:
1.1 Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção
Questão
1.1.1 O prestador de
serviços deve definir sua
política
de
segurança
operacional.

Presente ( )
Existe uma política de
segurança que inclui um
compromisso
com
a
melhoria
contínua,
observância a todos os
requisitos legais aplicáveis
e está assinada pelo
gestor responsável.

Adequado ( )
O conteúdo da política
está
adequado
ao
contexto organizacional
do provedor de serviço.

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

O responsável pelo PSAC está familiarizado com o O pessoal compreende a
conteúdo da política de segurança.
política
de
segurança
A política de segurança é comunicada a todo o
operacional, incluindo os
pessoal (incluindo funcionários contratados e
funcionários e os diferentes
organizações relevantes) e corresponde a versão
níveis de gestão.
apresentada no MGSO. A política é revisada
periodicamente para garantir que continue
sendo relevante para a organização.

Como e o que avaliar?
Verifique como a política de segurança é comunicada.
Verifique se a política de segurança é claramente visível.
Converse com o gestor responsável pelo PSAC e demais gestores para avaliar o conhecimento e compreensão da política de segurança.
Entreviste a equipe e pessoal operacional para determinar se a política é legível e compreensível. Ferramentas de verificação (questionários, conversas informais, etc) podem
ser utilizadas para avaliar o nível de entendimento das pessoas em relação ao conteúdo da política.
Para avaliação da revisão da política, considere:
1)
se a periodicidade das revisões está compatível com o informado no MGSO;
2)
se alguma situação de mudança de gestão ou operação resultou na necessidade de revisão da política;
3)
se o assunto foi tratado na reunião dos comitês ou fóruns de segurança operacional.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(2)
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1.1 Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção
Presente ( )

Questão
1.1.2

A política de A política de segurança

segurança deverá incluir inclui

uma

declaração

Adequado ( )
Existe relação

entre

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

a A organização avalia se os A organização está realizando a gestão

previsão de alocação de recursos que estão sendo dos recursos conforme política, de

uma declaração expressa para fornecer recursos recursos e as prioridades fornecidos para manter as forma a garantir o desempenho da
sobre

a

provisão

dos apropriados.

recursos necessários para
a

implementação

de

segurança

definidas operações seguras e toma segurança operacional.

pelo operador.

da

medidas para lidar com
eventuais insuficiências.

política de segurança.
Como e o que avaliar?
Observe os recursos disponíveis, incluindo pessoal, equipamento e financeiro.
Verifique se há pessoal suficiente e competente, ainda que de forma subjetiva.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(2)
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1.1 Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção
Presente ( )

Questão
1.1.3 A política de segurança

O

deverá

gestão com a segurança é responsável e do gestor de

refletir

o

comprometimento

Adequado ( )

comprometimento

documentado

organizacional em relação à

política de segurança.

segurança,

incluindo

dentro

a

promoção de uma cultura

da O envolvimento do gestor

da SGSO está de acordo com o
contexto da organização e
o nível de responsabilidade
atribuídos a cada gestor.

Operacional ( )
O
gestor
responsável
demonstra
o
comprometimento com
a
política de segurança por
meio da participação ativa e
visível
no
sistema
de
gerenciamento de segurança
operacional.

Efetivo ( )

Evidências

A tomada de decisões, ações e
comportamentos refletem uma
cultura de segurança e a alta
gestão
comprometimento

demonstra
com

a

política de segurança.

de segurança.

Como e o que avaliar?
Verifique se todos os gerentes estão familiarizados com os elementos chave da política de segurança.
Avalie o feedback das pesquisas de cultura de segurança.
Avalie se o gestor responsável e o gestor de SGSO estão envolvidos nas atividades do SGSO (participação em campanhas de comunicação, eventos, fóruns e reuniões dos
comitês de segurança operacional, etc).
Entreviste o gestor responsável e avalie o nível de comprometimento com as atividades desenvolvidas no SGSO.
Observe relacionamento da organização com outros provedores de serviço envolvidos na operação, se houver.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(2)
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1.1 Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção
Questão
1.1.4 A política de segurança
deverá
estabelecer
formalmente quais tipos de
comportamento
são
inaceitáveis relacionados às
atividades do prestador de
serviços de aviação e incluir
as circunstâncias sob as quais
a ação disciplinar não se
aplicaria.

Presente ( )

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo ( )

definidos

Há evidências de que a

claramente comportamentos permitem que a política

política de segurança e

aceitáveis e inaceitáveis para de

seja

os princípios de apoio

A política de segurança é aplicada de
maneira justa e consistente e as pessoas
confiam na política.
Há evidências de que a linha entre

maneira

estão sendo aplicados e

comportamento aceitável e inaceitável foi

consistente e adequada

promovidos ao pessoal

determinado em consulta com o pessoal

ao

operacional.

operacional e nível gerencial.

A política de segurança define Os

princípios

segurança

promover uma cultura de aplicada
segurança.

de

contexto

da

Evidências

organização.

Como e o que avaliar?
Verifique se há evidência de quando os princípios da cultura justa foram aplicados após um evento.
Verifique evidência de intervenções de investigações de segurança abordando questões organizacionais em vez de se concentrar apenas no individual.
Revise como a organização está monitorando as taxas de relato, avaliando se a quantidade de relatos reflete a confiança do pessoal operacional no sistema de
relatos. Verifique se os relatos de segurança incluem os erros do próprio relator e eventos nos quais eles estão envolvidos (eventos em que ninguém estava
vendo). Caso tenha sido realizada pesquisa de segurança, avalie as respostas dos funcionários sobre a cultura de segurança.
Entreviste gestores para avaliar o entendimento e envolvimento com os princípios da cultura justa.
Converse com a equipe para verificar se eles estão cientes dos princípios da cultura justa.
Observações Referência Normativa: 145.214-I(b)(2)
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1.1 Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção
Presente ( )

Questão
1.1.5 O provedor de serviços deve
definir os objetivos de segurança. Os
objetivos de segurança devem:
a)
constituir a base para o
monitoramento e medição do
desempenho de segurança,
conforme exigido pelo item 3.1.2.
b)
refletir o compromisso do
provedor de serviços em manter
ou melhorar continuamente a
eficácia geral do SGSO. c) ser
revisado periodicamente para
garantir que eles permaneçam
relevantes e apropriados para o
provedor de serviços.

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo (

Evidências

)
Os objetivos de segurança Os
foram estabelecidos.

objetivos

compatíveis

com

são
a

Os objetivos de segurança

O alcance dos objetivos de

são

segurança

relevantes

para

a

está

sendo

política de segurança e

organização e são revisados

monitorado pela alta gestão e

complexidade

regularmente.

ações são tomadas para garantir

operações.

das

que eles sejam atingidos.

Como e o que avaliar?
Avalie se os objetivos de segurança são apropriados e relevantes.
Avalie se os objetivos definidos levarão a uma melhoria nos processos, resultados e no desenvolvimento de uma cultura positiva de segurança.
Caso pertinente, avalie se os objetivos estão alinhados com os objetivos estabelecidos ou monitorados pela ANAC.
Avalie como os objetivos de segurança são comunicados em toda a organização.
Objetivos de segurança estão sendo medidos, por meio de indicadores de segurança operacional.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(2)
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1.2 - Responsabilidade primária acerca da segurança operacional
Presente ( )

Questão

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo ( )

1.2.1 O prestador de serviços deve

Um gestor responsável

O gestor responsável ocupa O gestor responsável garante que

identificar o executivo responsável

foi designado com total

uma posição na organização o SGSO esteja adequadamente que o desempenho do SGSO

que,

responsabilidade

que garante o controle dos implementado,

independentemente

de

outras funções, é responsável em

accountability

nome

SGSO.

da

organização,

pela

e
pelo

recursos necessários.

mantido,

Evidências

O gestor responsável garante

com esteja

sendo

monitorado,

recursos e tenha autoridade para revisado e aprimorado.
interromper a operação se houver

implementação e manutenção de

um nível inaceitável de risco de

um SGSO eficaz.

segurança.

Como e o que avaliar?
Observe se há evidência de que o gestor responsável tem autoridade para fornecer recursos suficientes para melhorias relevantes de segurança.
Verifique se há evidência de tomada de decisão sobre a aceitabilidade do risco.
Observe se houve situação de atividades sendo interrompidas devido ao nível inaceitável de risco de segurança.
Realize entrevistas com o gestor responsável para avaliar se ele apoia o funcionamento do SGSO.
Sugestões de perguntas: a. como ele vê o funcionamento do SGSO da organização (aqui verificar se há entrosamento entre a resposta e o que foi visto na auditoria); b. qual é
o indicador mais crítico? c. qual a operação que mais apresenta riscos? d. apontar ações para melhoria do desempenho; e. verificar se ele presidia as reuniões dos
comitês/fóruns de segurança operacional e se está alinhado com o que é tratado nestes fóruns.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(3)
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1.2 - Responsabilidade primária acerca da segurança operacional
Questão

Presente ( )

1.2.2 O provedor de serviço deve Accountability,
definir

claramente

as

linhas

de responsabilidades

responsabilidade de segurança em autoridades
toda a organização e deve identificar segurança

e
pela
estão

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

As responsabilidades estão Todos na organização estão O gestor responsável e os
adequadas à estrutura de
cientes e cumprem suas demais gestores estão cientes
gestão da organização.
respectivas responsabilidades dos riscos enfrentados pela
na segurança.

organização

e

participam

e documentar as responsabilidades claramente definidos e

ativamente dos processos de

de todo o corpo gerencial, bem como documentados.

gerenciamento de risco.

dos funcionários, em relação ao
desempenho de segurança.

Como e o que avaliar?
Converse com os gestores sobre suas responsabilidades e ações na gestão da segurança operacional.
Verifique com o pessoal operacional se eles estão cientes das suas responsabilidades em relação à segurança operacional (pode ser utilizado questionário, entrevistas,
conversas informais).
Verifique se as responsabilidades são compatíveis com as descritas no MGSO.
Verifique em atas de reuniões dos comitês/fóruns (elaboração de análise de risco, por exemplo) se há evidências que comprovem a participação dos demais gestores no
processo de gerenciamento de risco.
Busque evidências de gerentes tendo metas de desempenho relacionadas à segurança (se aplicável).
Verifique evidências de participação dos gestores nos processos de gerenciamento de risco, conforme responsabilidades definidas no MGSO.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(3)
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1.3 Designação do pessoal-chave de segurança operacional
Questão
1.3.1

O

provedor

Presente ( )
de

serviços deve nomear um
gestor

de

gestor do SGSO.

implementação

pela
e

manutenção do SGSO.

Operacional ( )

gestor
possui
as
as O
competências ao exercício da
competências necessárias
função e tem acesso aos
necessários
para
para o exercício da recursos
gerenciar o SGSO. O gestor de
função do gestor de SGSO implementa e mantém o
SGSO.
segurança?
O gestor de SGSO comunica o

Há designação formal do Estão

segurança

responsável

Adequado ( )
descritas

gestor responsável e encaminha
questões de segurança, quando
apropriado.

Efetivo ( )

Evidências

O gestor de SGSO é competente para
gerenciar o SGSO e identifica melhorias
em tempo hábil. Existe uma estreita
relação de trabalho com o gestor
responsável.

O

gestor

de

SGSO

assessora o gestor responsável em
assuntos

atinentes

à

segurança

operacional, fornecendo subsídios para
a tomada de decisões.

Como e o que avaliar?
Verifique no MGSO os critérios para seleção do gestor de SGSO definidos pelo operador e verifique se o gestor está devidamente qualificado.
Avalie o papel do gerente de segurança no contexto organizacional, incluindo credibilidade e status.
Avalie evidência de que o gestor de SGSO mantém a competência requerida para o cargo.
Verifique se o gestor de SGSO tem acesso a informações de segurança da organização.
Observe como o gestor de segurança se comunica e se relaciona com a equipe operacional e corpo gerencial.
Verifique se há recursos suficientes para atividades de SGSO, como investigação de segurança, análise, auditoria, participação em reuniões de segurança e promoção.
Converse com o gestor responsável e gestor de SGSO para avaliar sua atuação no sistema.
Observações: Referência Normativa: 145.151(a)-I , B145.7(a)(1)
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1.3 Designação do pessoal-chave de segurança operacional
Questão

Presente ( )

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

1.3.2 O provedor de serviço A organização estabeleceu A estrutura e a frequência das Há evidências de que as reuniões Além dos membros internos, os
deve estabelecer comitês, comitês
fóruns

ou

segurança

comissões

apropriados,

de incluem o gestor responsável adequadas ao contexto da a periodicidade, composição e principais partes interessadas.

operacional, e

gestores

compostos pelos gestores relacionadas
das áreas relacionadas à operacional,
segurança

operacional

aviação civil.

que reuniões estabelecidas são são documentadas e ocorrem com comitês de segurança incluem as

da assuntos

das
à

áreas organização.

pauta, em conformidade com o Os resultados das reuniões são

segurança

respectivo regimento interno. Os documentados e comunicados e

abordando

comitês de segurança monitoram o quaisquer ações são acordadas e

pertinentes

segurança operacional.

à

desempenho do SGSO, analisando acompanhadas em tempo hábil.
se há recursos suficientes e se O desempenho de segurança e
ações estão sendo executadas para os

objetivos

são

revisados

o alcance dos objetivos e metas de conforme apropriado.
segurança.

Como e o que avaliar?
Analise o regimento interno, ou outro documento de referência, relacionados ao comitê/fórum/comissão.
Verifique as evidências documentais de que as reuniões acontecem conforme descrito no regimento interno.
Avalie o registro de todas as reuniões realizadas, incluindo relatório dos assuntos tratados, ações e recomendações de segurança operacional definidas.
Avalie a participação dos gestores nas reuniões. Verifique as atas das reuniões e converse com os gestores para avaliar o envolvimento nos temas discutidos.
Verifique se os resultados das reuniões são comunicados à organização, conforme apropriado.
Confira se os objetivos, riscos e o desempenho de segurança estão sendo revisados e discutidos em reuniões.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(b)(3)
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1.4 Coordenação do Plano de Resposta à Emergência
Questão
1.4.1

O

prestador

Presente ( )
de

serviços deve estabelecer e
manter

um

plano

de

resposta à emergência para
acidentes e incidentes e
outras

emergências

aeronáuticas.

Adequado ( )

Um plano de resposta à O plano de resposta
à emergência é
emergência (PRE) apropriado
adequadamente coordenado
foi
desenvolvido
e
com os planos de resposta à
distribuído, definindo os
emergência das organizações
procedimentos,
papéis,
com as quais a organização
responsabilidades e ações
interage durante a prestação
das várias organizações e
de seus produtos e serviços.
pessoal-chave.

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

O plano de resposta à emergência Os resultados da análise e dos
é revisado e testado para garantir testes do plano de emergência
que esteja atualizado. O pessoal são avaliados e contribuem na
chave tem acesso fácil às partes melhoria da sua eficácia.
relevantes do plano em todos os
momentos.
coordenação

Há

evidências
com

organizações,

de

outras
conforme

apropriado.

Como e o que avaliar?
Verifique a existência o plano de resposta à emergência.
Avalie como a coordenação com outras organizações é planejada.
Verifique como o plano de resposta à emergência é distribuído e onde as cópias são mantidas.
Converse com o pessoal-chave e verifique se eles têm acesso ao plano de resposta à emergência.
Verifique quando o plano foi revisado e testado pela última vez e quaisquer ações tomadas como resultado.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I (b)(4)
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1.5 Documentação do SGSO
Questão
1.5.1 O provedor de serviços
deve desenvolver e manter um
manual de SGSO que descreva:
a)
política de segurança e
objetivos
b)
requisitos do SGSO
c)
processos e
procedimentos do SGSO
d)
accountability,
responsabilidades e autoridades
para processos e procedimentos
do SGSO.

Presente ( )
A organização estabeleceu
um manual de SGSO e
estabeleceu

um

procedimento para sua

Adequado ( )

Operacional ( )

processos
observados
na
Os procedimentos descritos Os
organização para o gerenciamento da
no MGSO são compatíveis
segurança são compatíveis com os
com a complexidade das descritos no MGSO.
operações.

distribuição, e revisão.

Efetivo ( )

Evidências

A documentação do
SGSO é revisada de
forma proativa para

Alterações na documentação do SGSO são sua melhoria.
gerenciadas.
A equipe operacional e gestores têm
acesso fácil, estão familiarizados e
cumprem os procedimentos descritos no
MGSO.

Como e o que avaliar?
Verifique os procedimentos de documentação e alteração do SGSO.
Confira referências cruzadas para outros documentos e procedimentos.
Verifique disponibilidade da documentação do SGSO para todos os funcionários.
Avalie se a equipe sabe onde encontrar documentação relacionada à segurança, incluindo procedimentos adequados à sua função. Questione sobre
as revisões do MGSO e os motivos que levaram à revisão.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I (b)(5)
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1.5 Documentação do SGSO
Questão

Presente ( )

Adequado ( )

previstos
os Os procedimentos
1.5.2 O provedor de serviços Estão
procedimentos
de
deve desenvolver e manter
armazenamento
armazenamento e
registros operacionais do SGSO controle dos registros controle

de
e
da

Operacional ( )
são

registradas

e usados

como

entradas

para

o

armazenadas de forma gerenciamento de segurança e melhoria

documentação

SGSO.

apropriados ao porte a à

a proteção e controle dos

complexidade

dados.

da

Evidências

As atividades de SGSO Registros de SGSO são rotineiramente

como parte da documentação do operacionais do SGSO.

são

Efetivo ( )

apropriada garantindo-se contínua do SGSO.

organização.

Como e o que avaliar?
Confira a documentação de suporte do SGSO (MGSO, registros de perigos, atas de reuniões, relatórios de desempenho de segurança, avaliações de risco, histórico de
relatos; registros de treinamentos) e avalie: quantidade de registros; qualidade dos dados; forma de armazenamento; controle de versão; tempestividade; rastreabilidade;
facilidade de acesso ao pessoal operacional, quando for o caso.
As regras de proteção e confidencialidade de dados foram definidas e aplicadas de forma consistente com o previsto no MGSO.
Verificar se a equipe apropriada está ciente dos processos e procedimentos de controle de registros.
Observe se equipe operacional participa da elaboração da documentação, quando aplicável.
Verifique a compatibilidade das formas de registro e armazenamento da documentação com o porte e a complexidade da organização (ex: existência de sistema
informatizado, no caso de organizações complexas).
Observações: Referência Normativa: 145.214-I (b)(5)
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COMPONENTE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL
2.1 – Processo de Identificação de Perigos
Questão
2.1.1

O

possuir
Relatos.

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

deve O provedor possui um
sistema
de
relatos
Sistema de
confidencial
para
captura
de
relatos
voluntários
e
mandatórios que inclui
um sistema de feedback
e armazenamento das
informações.
No processo está definido

provedor
um

Presente ( )

As formas de envio e O sistema de relatos é simples de usar, sendo Os relatos de segurança operacional
são processados de maneira
recebimento de relatos acessível a todo o pessoal. Há feedback para
tempestiva. O pessoal operacional
são adequadas ao porte o relator de quaisquer ações tomadas (ou possui confiança no processo e na
política do sistema de relatos.
da organização.
não tomadas) e, quando necessário, para
O sistema de relatos é usado para o
toda a organização. Os relatos são avaliados,
processo de tomada de decisão e
processados, analisados e armazenados. As
melhoria contínua da segurança. O
pessoas estão cientes e cumprem suas
sistema de relatos está disponível
como os relatos são recebidos
responsabilidades no que diz respeito ao
para terceiros relatar (parceiros,
e processados.
sistema de relatos. Os relatos são
fornecedores, contratados).
processados tempestivamente.

Como e o que avaliar?
Avalie o volume e a qualidade dos relatos recebidos (pertinência dos assuntos para a segurança operacional). Verifique o sistema de relatos no que tange ao acesso e facilidade de uso. Para
avaliar o item “adequado” verifique: quantidade de caixas para recebimento de relatos em comparação à instalação física do operador e acessibilidade de outras formas de relato (e-mail;
aplicativos; telefone etc). Avalie por meio de entrevistas, questionários ou conversas informais se o pessoal operacional confia no sistema de relatos, se estão familiarizados com ele e sabem o
que deve ser relatado. Verifique como a proteção de dados e a confidencialidade são alcançadas. Busque evidências de feedback para o relator, para a organização e terceiros. Avalie a
rastreabilidade do processo de tratamento dos relatos (recebimento, transcrição, proteção da identidade do relator, encaminhamentos, resposta ao relator, tomada de decisão, ações tomadas).
Observe se há existência de auto-relato. Avalie os indicadores do sistema de relatos (índices de tratamento / áreas mais envolvidas / taxas de respostas / status dos relatos). Verifique a
disponibilidade para organizações contratadas e partes interessadas para fazer relatos. Verifique se foram realizados análises e monitoramento dos relatos recebidos, de forma a fornecer
subsídio para o processo de gerenciamento de riscos. Confirme se as responsabilidades em relação à análise de ocorrências, armazenamento dos dados e acompanhamento das ações estão
claramente definidas. Verifique se os gestores estão cientes de quais ocorrências são de relato mandatório. Avalie como a equipe gerencial se envolve com os resultados do sistema de relatos.
Revise como os perigos decorrentes dos relatos são identificados, analisados e registrados. Verifique se as investigações de ocorrências decorrentes dos relatos estabelecem fatores causais /
contribuintes (por que aconteceu, não apenas o que aconteceu) e identificam fatores contribuintes humanos e organizacionais. Verifique se os perigos identificados a partir de ocorrências
relatadas são processados em conformidade com o MGSO.

Observações: Referência Normativa: 154.214-I(c)(7)
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2.1 – Processo de Identificação de Perigos
Questão

Presente ( )

2.1.2 O provedor de serviço
deve desenvolver e manter
um processo para identificar
perigos associados com a
operação.
A identificação de perigos
deve ser baseada em uma
combinação

de

métodos

Adequado ( )

Existe um processo definido As fontes de

Operacional ( )
Os perigos são identificados

de identificação de perigos, identificação de perigos e
utilizando

múltiplas fontes e

(interno

e

considerando

externo)
os

os

e identificados

documentados.

Fatores

perigos humanos e organizacionais
estão relacionados com os perigos

métodos compatíveis ao tipo de estão sendo identificados.

reativos e proativos.

reativos e proativos.

operação
complexidade

e
do

provedor de serviço.

Efetivo ( )

Evidências

A organização mantém um registro atualizado
dos perigos (biblioteca de perigos ou similar).
O
provedor
está
continuamente
e
proativamente

identificando

perigos

relacionados às suas atividades e ambiente
operacional. A identificação de perigos envolve
todo

o

pessoal

operacional

e

partes

interessadas apropriadas. Os perigos são
avaliados de maneira sistemática e em tempo
hábil.

Como e o que avaliar?
Verifique como os perigos são identificados, analisados e registrados. Considere os perigos relacionados a: possíveis cenários de acidentes; fatores humanos e
organizacionais; decisões e processos de negócios; outras organizações que possuam interface com as operações do provedor. Verifique quais fontes internas e externas de
riscos são consideradas, tais como: Relatórios de segurança / auditorias / pesquisas de segurança / investigações internas e externas /Inspeções / brainstorming / Gestão de
atividades de mudança / comercial e outras influências externas etc. Avalie se as investigações internas fornecem subsídio para o processo de identificação de perigos. Os
perigos identificados são processados em conformidade com o MGSO. Para avaliação dos registros dos perigos: Pesquise os relatórios do CENIPA, da ANAC, no Painel SIPAER
(painelsipaer.cenipa.aer.mil. br) e compare os dados com o registro de perigos da organização. Avalie se os principais perigos da organização estão registrados; Avalie se os
perigos constantes do registro de perigos são de conhecimento do gestor responsável e avalie as ações adotadas pelo gestor com base nos perigos identificados; Avalie se o
registro de perigos cumpre os requisitos normativos, se aplicável, e com o disposto no MGSO.
Observações: Referência Normativa: 154.214-I(c)(1)
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2.2 - Processo de avaliação e controle de riscos
Presente ( )

Questão
2.2.1

O

provedor

de

serviços deve desenvolver e
manter um processo que
garanta

a

análise

e

a

avaliação

dos

riscos

associados

aos

perigos

Existe um processo para a
análise e avaliação de
riscos à segurança. Os
critérios de probabilidade,
severidade
e
tolerabilidade ao risco
estão definidos.

identificados.

Adequado ( )
A

matriz

de

risco

Operacional ( )

e

A análise e as avaliações

critérios de tolerabilidade

de risco são realizadas de

estão

maneira consistente com

adequados

ao

contexto operacional. As

base

prerrogativas

de

definido. A aceitação de

aceitabilidade dos riscos

risco está sendo aplicada

estão

conforme

adequadas

às

no

processo

processo

respectivas

responsabilidades

responsabilidades

definidos no MGSO.

e

Efetivo ( )

Evidências

A análise e as avaliações de risco são revisadas
para identificar melhorias nos processos.
Os critérios de aceitabilidade de riscos são
usados rotineiramente e aplicados nos processos
de tomada de decisões gerenciais e são
revisados regularmente. O registro de riscos está
sendo revisado e monitorado pelo(s) comitê(s)
de segurança apropriado(s).

atribuídas à função.

Como e o que avaliar?
Avalie os processos e procedimentos de classificação de risco (critérios para definição de probabilidade, severidade e tolerabilidade ao risco). Verifique se há registro dos
riscos analisados (banco de dados, por exemplo).
Analise, por amostragem, os riscos identificados e os processos de análise destes riscos (confrontar com o descrito no MGSO).
Observe o que desencadeia uma avaliação de risco.
Avalie se as responsabilidades e poder decisório no contexto do processo de gerenciamento de risco estão definidas e são realizadas conforme o MGSO.
Verifique se os registros de riscos estão sendo revisados e monitorados pelo(s) comitê(s)/fóruns/comissões de segurança apropriado(s).
Busque evidência de que as tomadas de decisão estão sendo baseadas no processo de gerenciamento de risco.
Observações: Referência Normativa: 154.214-I(c)(1)
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2.2 - Processo de avaliação e controle de riscos
Questão

Presente

Adequado

Operacional

Efetivo

( )

( )

( )

( )

O processo de gerenciamento O processo considera a

Controles

serviços deve desenvolver

de

organização definição de responsáveis

risco estão sendo aplicados

e manter um processo que

prevê a aplicação de medidas e prazo para aplicação de

para reduzir o risco a um

O provedor monitora a
implementação das ações
mitigadoras.
O provedor monitora possíveis

garanta o controle dos

mitigadoras

nível

riscos adicionais decorrentes

riscos

apropriado

2.2.2

O

provedor

de

associados

de

segurança
aos

perigos

riscos

da

para
controle

riscos.

o medidas mitigadoras.
dos

apropriados

aceitável,

de

incluindo

cronogramas e alocação de

Evidências

das medidas implementadas.

responsabilidades.

identificados.

Como e o que avaliar?
Verifique se há evidências do controle para acompanhamento da execução de cada ação proposta para mitigação do risco.
Verifique se o monitoramento das medidas mitigadoras inclui a avaliação de riscos adicionais que podem ser gerados pelas medidas
propostas.
Observe se fatores humanos são considerados como parte do desenvolvimento de controles de risco.
Observações: Referência Normativa: 154.214-I(c)(2)
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COMPONENTE GARANTIA DA SEGURANÇA OPERACIONAL
3.1 - Processo de monitoramento e medição do desempenho da segurança operacional
Questão

Presente ( )
um

Operacional ( )

Efetivo ( )

3.1.1 O provedor de serviços

Há

deve desenvolver e manter

avaliar os controles de responsáveis e frequência verificados e avaliados.

tomadas para garantir a segurança das operações.

os meios para verificar o

risco.

do processo de avaliação

As razões para a ineficácia dos controles de risco

dos controles de risco.

são investigadas. São realizadas auditorias internas

desempenho de segurança

processo

Adequado ( )

Evidências

para São definidos métodos, Controles de risco são Os controles de risco são avaliados e ações são

da organização e a eficácia

para monitorar e avaliar a eficácia dos controles de

das ações de gerenciamento

risco de segurança; avaliar a eficácia do SGSO e o

dos riscos.

nível de conformidade com os regulamentos
interno e externos.

Como e o que avaliar?
Busque evidências de que o provedor realiza avaliação de eficácia dos controles de risco (por exemplo: auditorias, pesquisas, revisões).
Verifique se há evidência de avaliação de controles de risco aplicados por organizações contratadas/terceiros.
Verifique se as informações fornecidas pelas atividades de garantia de segurança e monitoramento da conformidade respondem ao processo de gerenciamento de riscos de
segurança.
Busque evidências de casos em que os controles de risco foram alterados como resultado da avaliação.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (3), 145.214-I(c) (4)
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3.1 - Processo de monitoramento e medição do desempenho da segurança operacional
Questão

Presente ( )
Há

segurança do provedor de

monitoramento e medição definidos são apropriados segurança

serviços

do

ser

processo

Operacional ( )

3.1.2 O desempenho de

deve

um

Adequado ( )

de Os indicadores e metas O

desempenho

desempenho

da

de para as atividades da organização está sendo

verificado com base nos

segurança da organização, organização,

indicadores e metas de

incluindo

desempenho de segurança

desempenho

do SGSO vinculados aos

vinculadas aos objetivos de

continuamente

objetivos de segurança da

segurança da organização.

monitorados

indicadores
e

de

de objetivos de segurança.

metas

organização.

riscos

e medido e os indicadores
de

segurança

operacional estão sendo

analisados.

e

Efetivo ( )

Evidências

Os indicadores de segurança operacional
demonstram o desempenho de segurança da
organização e a eficácia dos controles de risco
baseados em dados confiáveis.
Os indicadores de segurança operacional são
revisados e atualizados regularmente para garantir
que permaneçam relevantes.
Nos casos em que os indicadores de segurança
operacional indicam um desempenho abaixo do
esperado, uma ação apropriada é tomada.
Os resultados do monitoramento da segurança
operacional são acompanhados e avaliados pelo
gestor responsável.

Como e o que avaliar?
Avalie se os indicadores de segurança são baseados em fontes confiáveis de dados.
Busque evidência de quando os indicadores de desempenho de segurança foram revisados.
Avalie se os indicadores e metas definidos são apropriados para as atividades da organização, riscos e objetivos de segurança.
Avalie se os indicadores estão focados no que é importante e não no que é fácil de medir.
Caso pertinente, avalie se os indicadores estão coerentes com os indicadores estabelecidos ou monitorados pela ANAC.
Verifique se alguma ação foi tomada quando um indicador aponta para um resultado abaixo do esperado (refletindo um controle de risco ou um indicador inadequado).
Busque evidências de que os resultados do monitoramento do desempenho de segurança são discutidos pelo gestor responsável e demais gestores operacionais. Verifique se
há evidência de feedback fornecida ao gestor responsável sobre o desempenho da segurança.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (4)
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3.1 - Processo de monitoramento e medição do desempenho da segurança operacional
Questão

Presente ( )

3.1.3 O provedor de serviços
deve considerar os resultados
de
auditorias
internas,
incluindo acompanhamento
de ações corretivas e

A
organização
documenta
procedimentos
para
a
identificação e
acompanhamento

preventivas, como parte
do processo de melhoria
contínua.

de
corretivas

ações
e

preventivas
identificadas

por

meio de auditoria.

Adequado ( )

Operacional ( )

Os
procedimentos
para identificação e
acompanhamento
de
ações
corretivas

A
identificação
e
o
acompanhamento
de
ações
corretivas e preventivas são
realizados de acordo com os
procedimentos, incluindo a análise
incluem a definição de
causal para abordar as principais
responsabilidades
e causas.
O status das ações corretivas e
prazo.
preventivas é regularmente
comunicado aos gerentes e
funcionários com atividades
relacionadas
à
segurança
operacional.
Há
interface
entre
o
monitoramento de conformidade e
os processos de gerenciamento de
riscos de segurança.
Os resultados de auditorias internas

Efetivo ( )

Evidências

A organização revisa regularmente o status de ações
corretivas e preventivas e investiga as causas sistêmicas
e os fatores contribuintes das constatações de auditoria.
Constatações significativas são usadas em treinamentos
internos de segurança e para promoção da segurança.
Os resultados da auditoria e as causas principais,
fatores causais e contributivos são analisados e
considerados na revisão de políticas e procedimentos
internos.
Há comunicação regular entre a equipe de
monitoramento de conformidade e a equipe envolvida
em outras atividades de SGSO. Há participação dos
gestores de atividades relacionadas com a segurança
operacional na avaliação das constatações de auditoria
e no acompanhamento de ações corretivas e

são fontes para o processo de preventivas das áreas sob sua responsabilidade.
melhoria contínua.

Como e o que avaliar?
Verifique se há um programa de auditoria interna estabelecido, conforme apresentado no MGSO. Avalie as constatações de auditoria e se há ações implementadas com base
nelas.
Verifique se os relatórios de auditoria incluem detalhamento do processo da auditoria. Podem ser observados os seguintes itens:
1) período da sua realização; 2) relação de auditores envolvidos; 3) as atividades, áreas ou funções auditadas; 4) métodos utilizados; 5) principais resultados; 6) nãoconformidades identificadas; 7) proposta de ações corretivas e preventivas.
Observe se há implementação tempestiva de ações e se há repetição das constatações em diferentes auditorias.
Observe o envolvimento do gerentes e funcionários com atividades relacionadas à segurança operacional no processo de avaliação das constatações da auditoria.
Avalie a consistência entre os resultados de auditoria interna e os resultados de auditoria externa.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (3) , 145.214-I(c) (4)
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3.2 - Processo de gerenciamento de mudanças
Questão

Presente ( )

3.2.1 O provedor de serviços A organização estabeleceu
um processo de
deve desenvolver e manter
gerenciamento de mudanças
um processo para gerenciar
que identifica as mudanças
mudanças que possam afetar
que
têm
impacto
na
a segurança das operações.
segurança das operações.

Adequado ( )

Operacional ( )

O processo de gerenciamento O

processo

de gerenciamento de riscos.

é

Evidências

de O processo de gerenciamento de mudanças é

de mudanças está de acordo gerenciamento
com os processos existentes mudanças

Efetivo ( )

de aplicado em todas as mudanças relacionadas à
realizado segurança, considerando o contexto operacional e

quando necessário e inclui organizacional (incluindo questões de fatores
a identificação de perigos humanos). O processo de gerenciamento de
e avaliação dos riscos mudanças é iniciado de maneira planejada,
antes

da

decisão
mudança.

tomada

relacionada

de tempestiva e consistente, incluindo ações de
à acompanhamento que avaliam se a alteração foi
implementada com segurança.

Como e o que avaliar?
Verifique se processo de gerenciamento de mudanças é aplicado em todas as mudanças relacionadas à segurança, considerando o contexto operacional e organizacional, incluindo questões de
fatores humanos e o efeito acumulativo de múltiplas alterações.
Verifique se as mudanças relacionadas aos negócios consideraram os riscos de segurança (reestruturação organizacional, redução de pessoal, projetos de TI, etc). Observe se as
principais partes interessadas estão envolvidas no processo de gerenciamento da mudança.
Verifique o que desencadeia o processo de gerenciamento da mudança.
Busque evidências de que recentes mudanças passaram pelo processo de avaliação de risco.
Verifique quais gestores possuem responsabilidades e prerrogativas para autorizar mudanças e se consideram as avaliações de risco realizadas. Verifique se os riscos
provisórios estão sendo identificados e gerenciados.
Avalie se as ações de acompanhamento das mudanças foram validadas e são realizadas.
Verifique se foram considerados os impactos nas avaliações de risco anteriores e nos perigos existentes.
Verifique se foi realizada análise do impacto da mudança nos treinamentos e nas competências requeridas do pessoal operacional.
Verifique se foi realizada análise sobre necessidade de eliminar ou modificar os controles de riscos de segurança operacional que já não sejam mais necessários ou efetivos devido às mudanças
identificadas.

Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (5)
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3.3 - Processo de melhoria contínua do SGSO
Presente ( )

Questão
3.3.1

O

A avaliação da eficácia do SGSO

serviços deve monitorar e

monitorar e revisar a eficácia monitoramento e revisão

é revisado periodicamente

utiliza várias fontes de informação,

avaliar seus processos de

do SGSO usando os dados e do SGSO considera todas as

para apoiar a avaliação de

incluindo a análise de dados de

SGSO

informações disponíveis.

informações dos processos

sua eficácia e as ações

segurança que auxilia nas decisões

melhorar continuamente a

de gerenciamento de risco

apropriadas

para melhorias contínuas.

eficácia geral do SGSO.

e garantia da segurança.

tomadas.

ou

Há

um

processo

para O

processo

Efetivo ( )

Há evidências de que o SGSO

manter

de

Operacional ( )

de

para

provedor

Adequado ( )

a

serem

Evidências

Como e o que avaliar?
Verifique quais informações e dados de segurança são usados para a tomada de decisões gerenciais para melhoria contínua.
Verifique se as respostas de ocorrências externas, relatórios de investigação, reuniões de segurança, relatórios de perigos, auditorias, análise de dados de segurança
contribuem para a melhoria contínua do SGSO.
Busque evidências de:
•
Lições aprendidas sendo incorporadas no SGSO e processos operacionais.
•
Melhores práticas sendo adotadas.
•
Pesquisas e avaliações de cultura organizacional sendo realizadas e colocadas em prática.
•
Dados sendo analisados e resultados compartilhados com os comitês/fóruns/comissões de Segurança.
•
Ações de acompanhamento do desempenho do SGSO.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (6)
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COMPONENTE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL
4.1 – Treinamento e qualificação
Questão

Presente ( )

4.1.1 O provedor de serviços deve
desenvolver

e

manter

um

programa de treinamento de
segurança que garanta que o
pessoal

seja

treinado

e

competente para executar suas
tarefas de SGSO. O escopo do
programa de treinamento de
segurança deve ser apropriado

Existe um programa de
treinamento para SGSO
que inclui treinamento
inicial
e
recorrente/
atualização
O treinamento inclui o
funcionamento do SGSO
da organização e o papel/
responsabilidades de cada
colaborador
sistema.

nesse

Adequado ( )

Operacional ( )

Efetivo ( )

Evidências

de Os treinamentos previstos O treinamento de SGSO é avaliado em todos
os aspectos (objetivos de aprendizado,
treinamento do SGSO no programa são realizados
conteúdo, métodos e estilos de ensino,
oferece
treinamento conforme
planejado
e testes), incluindo avaliação de eficácia.
O planejamento do treinamento de SGSO
adequado aos diferentes asseguram
que
a
considera os resultados do levantamento
colaboradores
da organização tenha pessoal
de necessidade de treinamento da
organização
e
estão treinado e competente para
organização. O treinamento é revisado
descritas as competências o desempenho de suas
rotineiramente e considera as avaliações
necessárias
aos funções no SGSO.
realizadas.
instrutores.
O

programa

para o envolvimento de cada
indivíduo no SGSO.

Como e o que avaliar?
Avalie o programa de treinamento de SGSO, incluindo o conteúdo do curso.
Verifique os registros de treinamento comparando com o programa de treinamento.
1) Escolher aleatoriamente uma amostra de funcionários que acessam a área operacional e verificar se eles possuem o certificado do curso e se a carga horária está adequada ao
previsto no programa de treinamento.
2) Verificar nas listas de presenças das turmas se constam assinaturas desses funcionários selecionados aleatoriamente.
Avalie se o levantamento de necessidade de treinamento considera as respostas de ocorrências externas, relatórios de investigação, reuniões de segurança, relatórios de
perigos, auditorias, análise de dados de segurança, treinamento, avaliações de cursos, etc. Verifique os registros de avaliação de treinamento.
Pergunte aos colaboradores sobre seu próprio entendimento sobre o papel deles no SGSO da organização e suas obrigações de segurança (pode ser feito utilizando
entrevistas, questionários ou conversas informais).
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (8)
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4.2 – Divulgação do SGSO e da comunicação acerca da segurança operacional
Questão

Presente ( )

4.2.1 O provedor de
serviços

deve

desenvolver e manter
um

meio

comunicação

formal de
de

Existe um processo
para determinar como
as informações críticas
de
segurança
são
comunicadas em toda
a organização.
A
comunicação
inclui

segurança que comunica

organizações

informações críticas de

contratados,

segurança.

apropriado.

e

Adequado ( )

Operacional ( )

Os meios de comunicação As
são

adequados

complexidade

informações

à segurança

críticas

estão

de

sendo

da identificadas e comunicadas em

organização e a linguagem toda a organização (a todo o
utilizada é apropriada a pessoal

relevante),

pessoal cada público-alvo.

outras

quando

quando apropriado.

partes

incluindo

interessadas,

Efetivo ( )

Evidências

A organização analisa e comunica
informações críticas de segurança utilizando
diferentes
meios
de
comunicação
adequados a cada público-alvo.
O processo de comunicação de segurança é
avaliado e melhorado continuamente, de
forma a garantir a sua eficácia.

Como e o que avaliar?
Avalie as fontes de informação usadas para comunicação de segurança.
Verifique os métodos usados para comunicar informações de segurança, por exemplo, reuniões, apresentações, e-mails, acesso ao site, boletins informativos, boletins,
cartazes etc. Avalie se os meios de comunicação são apropriados.
Verifique se os itens de divulgação da segurança operacional servem para:
(1) comunicar informações críticas sobre segurança operacional;
(2) explicar sobre a adoção de ações específicas de segurança operacional;
(3) explicar sobre inclusão ou alterações de procedimentos de segurança operacional; e
(4) transmitir outras informações julgadas relevantes no que tange à segurança operacional.
Verifique se os meios de comunicação de segurança estão sendo analisados quanto à eficácia.
Observe se eventos significativos, mudanças e resultados de investigação estão sendo comunicados.
Verifique a acessibilidade às informações de segurança.
Pergunte aos funcionários sobre qualquer comunicação de segurança recente.
Observações: Referência Normativa: 145.214-I(c) (8)
Fonte: anexo-i-diretrizes-para-avaliacao-do-sgso.pdf (anac.gov.br)
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SEI/ANAC - 7049707 - Ofício

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A - 6º Andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Setor Comercial Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200 - www.anac.gov.br
61 3314-4275

Ofício nº 1067/2022/GTOM/GCAC/SPO-ANAC

Ao Senhor
LUIZ EDUARDO KORDIAKA
Responsável Técnico
WS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE AERONAVES S.A. (COM nº 1804-42/ANAC)
E-mail: luiz.kordiaka@manutencaows.com;mauro.martins@manutencaows.com; julio.laska@manutencaows.com

Assunto: Encerramento de Auditoria SGSO e Recebimento de Manual.
Referência: Processo Nº 00058.050476/2021-69
FOP 109 SPO/GCAC GTOM (6866533)
Resposta encaminhada junto ao protocolo 00058.018075/2022-03
MGSO, Rev.02, de 13/10/2021 (7020106)
FOP 109 SPO/GCAC GTOM (7049523)

Prezado Sr.,
1.
Em atenção ao processo da referência, informo a V.Sa. que, após análise, o material encaminhado em resposta às não conformidades
identificadas em auditoria de avaliação do SGSO, apontadas pelo FOP 109 (6866533), foi considerado satisfatório, conforme informa o FOP 109 (7049523).
2.
Adicionalmente, comunico que o manual abaixo identificado, apresentado a esta Gerência Técnica como resultado das correções feitas ao
longo do processo de avaliação do SGSO, foi recebido e atualizado em nossos sistemas.
MGSO, Rev.02, de 13/10/2021 (7020106).
3.

A empresa deverá anexar uma cópia deste Ofício a cada exemplar do(s) manual(is) distribuído(s).

4.
Por fim, vale ressaltar que se tornam nulos quaisquer procedimentos estabelecidos no Manual que venham a opor-se aos requisitos da
legislação vigente.
5.
Este processo pode ser acompanhado pelo requerente ou seu representante legal pelo sistema SEI (https://www.gov.br/anac/ptbr/sistemas/protocolo-eletronico-sei), se necessário, solicitando vista aos documentos que estiverem protegidos conforme a Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à
Informação) pelo Serviço de Informações ao Cidadão – SIC (https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic). Em
caso de dúvidas, reclamações e denúncias, a GTOM pode ser contatada por meio do canal “Fale com a ANAC” (https://www.gov.br/anac/ptbr/canais_atendimento/fale-com-a-anac).
6.
Esclarecimentos de assuntos e situações de maior complexidade, que não possam ser solucionados adequadamente pelos canais do Fale com a
ANAC, podem ser feitos através do agendamento de uma Reunião Técnica Virtual através do endereço https://www.gov.br/anac/ptbr/canais_atendimento/reuniao-virtual.

Documento assinado eletronicamente por Wenderson Soares Pires, Coordenador de Certificação de Organizações de Manutenção, em 25/04/2022, às
15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 7049707 e o código
CRC 7905F0D9.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00058.050476/2021-69
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