
CONFORMIDADE SEGURANÇAQUALIDADE

GESTÃO DE RISCOCONFIANÇA

EFICIÊNCIA

ALÉM DA EXCELÊNCIA

VANTAGEM COMPETITIVA CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

COMO SUA ORGANIZAÇÃO PODE GARANTIR A 
SEGURANÇA DAS SUAS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO?
SOLUÇÕES EM GESTÃO DE RISCOS 
RELACIONADOS À AVIAÇÃO CIVIL



SOLUÇÕES EM TREINAMENTO, CONSULTORIA E 
AUDITORIAS ESPECIALIZADAS EM AVIAÇÃO CIVIL.

SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCO RELACIONADOS À AVIAÇÃO

Incidentes e acidentes graves na aviação são relativamente raros, mas sempre 
têm consequências sérias. Causam um sério impacto nas pessoas, no mercado 
e nas impressões dos investidores, gerando diversas implicações legais e 
financeiras. Para assegurar operações eficientes e sustentáveis, as normas de 
segurança devem ser consideradas a mais alta prioridade. Operações com padrão 
de segurança consistente permitem a retenção de mão-de-obra capacitada, 
confiança nos planos operacionais da organização e asseguram o cumprimento do  
orçamento. Garanta segurança e a confiabilidade e o cumprimento dos rigorosos 
regulamentos, normas e legislação referente à aviação. Nosso amplo portfólio  
de serviços especializados em consultoria em aviação provê suporte para sua 
organização operar de forma segura, dentro do prazo e do orçamento.

Redução de riscos, aumento 
da segurança, confiabilidade e 
maximização dos lucros estes são os 
objetivos para qualquer negócio que 
pretende se destacar em relação à 
eficiência operacional. 
 
Se sua organização atua no ramo de 
aviação civil ou se suas atividades 
necessitam de suporte de serviços de 
aviação, a SGS Hart Aviation oferece 
soluções especializadas para gerenciar 
de modo eficaz a exposição de sua 
organização aos riscos relacionados 
a essa atividade, elevando sua 
eficiência. Nossos serviços de 
treinamento, consultoria e auditoria 
abrangentes oferecem soluções que 
asseguraram a execução de serviços 
confiáveis, eficientes e seguros 
independente de onde você opere.

ELEVE A MOTIVAÇÃO DO 
COLABORADOR AO OFERECER 
UM LOCAL DE TRABALHO MAIS 
SEGURO E SUSTENTÁVEL 

Nossas soluções incluem:
• Identificação e gestão de riscos 

operacionais 
• Redução de riscos de acidentes e 

atrasos
• Gestão  das manutenções 

obrigatórias, elevando a 
credibilidade de suas operações

• Avaliação de seus procedimentos 
em relação às normas 
recomendadas e melhores 
práticas do setor 

• Disponibilização de especialistas 
on site para auxiliar no início das 
operações 

• Auditoria em prestadores e 
subcontratados da área de aviação

• Inspeção de aeronaves, heliportos 
e instalações de apoio 

• Inspeção e certificação de 
helipontos em alto mar. 

• Revisão de treinamentos e 
procedimentos para aumentar a 
consistência e a continuidade das 
operações.

• Certificação BARS e assessoria 
aduaneira customizada às suas 
operações

GANHE A CONFIANÇA 
DO CLIENTE QUANTO À 
SEGURANÇA DE SUAS 
OPERAÇÕES

Oferecemos serviços incomparáveis 
quando se trata da gestão de aviação 
e operações de voo, de aeronaves 
leves e helicópteros para treino leve, 
a aeronaves para  transporte de 
passageiros (aviação comercial) e de 
carga pesada. Nossos especialistas 
possuem conhecimento profundo 
sobre operações em climas frios, 
técnicas de voo no deserto e sobre 
montanhas, apoio em selvas, 
operações de busca, operações 
sísmicas, helicópteros, voos de carga 
externa de longa e curta distância e 
muito mais. 

Nossos serviços incluem:
• Assessoria em operações de voo 

comercial e fretamento. 
• Gestão onsite de operações de 

aviação 
• Gestão de risco relativa à aviação 
• Investigações de acidentes e 

incidentes 
• Treinamentos e workshops 

customizados

AUDITORIA, CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO

As auditorias técnicas e operacionais 
referentes às operações de aviação 
ajudam a administrar e a diminuir o 
risco de um acidente, protegendo 
seus colaboradores de lesões, suas 
operações de paralisações inesperadas 
e sua empresa de riscos financeiros.
Auditorias regulamentares e técnicas 
onsite dos operadores serão realizadas 
de acordo com a legislação pertinente, 
boas práticas da indústria, além 
de normas de aviação específicas 
da organização. Podemos auditar 
operações específicas ou administrar 
um programa de auditorias de 
fornecedores de aviação para sua 
organização. 

Realizamos:
• Auditorias independentes / de 

terceira parte
• Auditorias customizadas
• Auditorias de cumprimento de 

contratos
• Pré-auditorias
• Auditorias Internas
• Auditoria de Diagnóstico
• Auditoria de Certificação BARS
• Inspeção técnica de aeronaves, 

aeroportos, HLS / heliportos
• Certificação de helipontos.



TREINAMENTO

Gestão de Recursos da Tripulação 
(CRM – Crew Resource 
Management) e fatores Humanos
A SGS Hart Aviation possui módulos 
de treinamento em Gestão de 
Recursos para Tripulação (CRM), 
ministrados por instrutores 
qualificados com vasta experiência 
operacional, que podem ser 
customizados de acordo com as 
necessidades do cliente. 
Os módulos CRM utilizam cenários 
com base em estudos de caso e 
atividades em grupo para auxiliar a 
aprendizagem. 
O treinamento CRM abrange todos 
os fatores que influenciam a gestão 
de recursos e espírito de equipe da 
tripulação.

TENHA SUPORTE PARA 
ATENDER AOS MAIS ALTOS 
PADRÕES, GARANTINDO 
A SEGURANÇA DE SEUS  
COLABORADORES E A 
MANUTENÇÃO DE SUAS 
OPERAÇÕES 

Aeronaves Não Tripuladas (UAV/
UAS/RPAS)
Treinamento em ameaças à aeronaves 
não tripuladas e gestão de erro (CRM 
/Fatores Humanos), Sistemas de 
Gestão de Segurança,  Treinamentos 
para Gestores de Risco e outras áreas 
específicas, adequados ao alto valor 
dessas aeronaves não tripuladas.

Serviços de Consultoria e 
Assessoria
A SGS Hart Aviation tem longo 
histórico na prestação de serviços de 
assessoria profissional em gestão da 
segurança e problemas operacionais 
da aviação a grandes players do 
setor, muitos deles líderes mundiais 
de diversos segmentos, incluindo 
Mineração, Óleo & Gás, Energia, 
Indústria, Serviços Públicos, Governos, 
Florestamento e Agricultura, 
Engenharia, além de proprietários e 
operadores de aeronaves. 
Nossa equipe de assessoria em 
aviação possui larga experiência num 
amplo escopo de especialidades da 
área de aviação, tais  como asa fixa 
ou rotativa e ambientes onshore e 
offshore, nacionais e internacionais. 

Nossos serviços de consultoria e 
assessoria em aviação incluem:
• Políticas e Normas
• Auditoria de Diagnóstico para 

Gestão de Risco de aviação 
• Planejamento de projeto para 

novos empreendimentos

SGS HART AVIATION É 
LÍDER MUNDIAL NA ÁREA 
DE GESTÃO DE RISCO DA  
AVIAÇÃO A PARTIR DO 
USO DE FERRAMENTAS 
DE AUDITORIA E DA 
APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
COMPROVADOS DE 
SEGURANÇA

SGS BRASIL 
Av. Andrômeda, 832 – 5º.And.
Cep 06473-000 – Barueri/SP
www.sgsgroup.com.br

FALE CONOSCO
PARA SABER MAIS SOBRE COMO 
PODEMOS AJUDÁ-LO A MELHORAR 
A SEGURANÇA E A CREDIBILIDADE 
DAS OPERAÇÕES DE AVIAÇÃO DA SUA 
ORGANIZAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM 
PAULO.MARTINS@SGS.COM OU PELO 
TELEFONE 11 3883 8945 

• Gestão de instalações  de 
produção e exploração e 
evacuação de emergência 

• Assessoria em voos especiais 
(baixa altitude, resgate e de carga 
externa)

• Avaliações de risco e estudos de 
aviação 

• Desenvolvimento de 
documentação para licitações e 
avaliação de proposta 

• Assessoria em propostas 
e elaboração de rankings 
relacionados

• Investigação de acidentes e 

incidentes 

Workshops para Clientes: Aviation 
Focal Point Training
Este treinamento é desenvolvido 
para funcionários internos que 
supervisionam atividades de aviação 

(Aviation Focal Points). O curso é 
moldado de acordo com os protocolos 
de aviação do cliente (se existentes), 
além de diretrizes e normas 
internacionais.
A SGS Hart Aviation possui vasta 
experiência na indústria de aviação 
e na execução de treinamentos 
que oferecem habilidades úteis aos 
profissionais que precisam monitorar 
e prestar contas sobre a atividade de 
aviação para sua empresa.
Os materiais de treinamento dessas 
oficinas podem ser customizados 
para atender aos pontos focais das 
atividades de aviação da empresa, 
utilizando acidentes de seus países 
ou região como material de estudo, 
assegurado o maior aproveitamento 
possível para os seus funcionários. 
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WWW.SGSGROUP.COM.BR

www.sgsgroup.com.br

