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RESUMO 

O Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRPAe “João Negrão”) da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo (PMESP) busca realizar as missões com helicópteros dentro 
de níveis aceitáveis de segurança, adotando para tanto uma gestão operacional 
voltada para a melhoria dos processos de planejamento e da consciência situacional 
das tripulações, esbarrando na necessidade de estabelecer uma metodologia de 
gerenciamento do risco operacional. O gerenciamento do risco é uma ferramenta 
muito utilizada para identificar os perigos e efeitos que podem interferir em 
determinada atividade, classificando-os em termos de probabilidade e gravidade, 
possibilitando assim priorizá-los, e, dessa forma, tratá-los adequadamente, adotando 
medidas de controle que visam atingir o objetivo pretendido de forma mais segura. 
Por essa razão, a Internacional Civil Aviation Organization (ICAO) tem difundido a 
aplicação do gerenciamento do risco na atividade aérea como sustentáculo de uma 
nova filosofia, o Safety Management System (SMS). Essa filosofia da ICAO está 
sendo disseminada no Brasil com o nome de Sistema de Gerenciamento de 
Segurança Operacional (SGSO) e nesse contexto encontra-se inserida a aviação de 
segurança pública ou de defesa civil, para a qual o gerenciamento do risco é 
fundamental, devido às peculiaridades, diversidade e riscos inerentes às missões 
dessa natureza. Na construção dessa proposta percorre-se todo um referencial 
teórico sobre risco e gerenciamento do risco, abordando conceituações, princípios, 
processos, níveis de aplicação e métodos existentes. O trabalho inclui uma pesquisa 
de campo, desenvolvida por meio de questionários direcionados ao efetivo 
operacional do GRPAe “João Negrão”, bem como a oficiais pilotos das Forças 
Armadas e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares de outros 
Estados, com o objetivo de coletar informações sobre vantagens e desvantagens da 
aplicação do gerenciamento do risco operacional na aviação de segurança pública 
ou de defesa civil, indicar perigos presentes nas missões dessa natureza e, 
principalmente, verificar se há metodologia específica de gerenciamento do risco 
operacional adotada nessas organizações. Diante desse quadro, foi elaborada uma 
proposta de metodologia de gerenciamento do risco operacional específica para o 
GRPAe “João Negrão”, adequada às suas necessidades e respeitando sua cultura 
organizacional, de maneira a proporcionar maior segurança às missões realizadas 
pela unidade. Ainda durante o trabalho, foi possível efetivar a metodologia proposta 
no nível elaboração aplicada para missões de transporte de autoridades, mais 
especificamente do Governador do Estado de São Paulo, constatando-se a eficácia 
do método, pela conclusão do formulário de risco e medidas de controle, registro 
básico e essencial para desencadear todo o processo de gerenciamento do risco 
previsto para uma determinada missão.  
 
 
Palavras-chave: Polícia Militar. Gerenciamento do Risco. Segurança Operacional. 
 
 



 

ABSTRACT 

The Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRPAe “João Negrão) of Policia Militar do 
Estado de São Paulo (PMESP) accomplishes its missions using helicopters within 
acceptable levels of safety, adopting therefore an operational management towards 
the improvement of process planning and the situational conscience of the crew, 
running into the necessity to establish a methodology of operational risk 
management. Risk management is a tool utilized to identify hazards and effects 
which can interfere with a determined activity, classifying them in terms of probability 
and severity, allowing one to prioritize them, and so treat them appropriately, 
adopting control measures which aim to achieve the intended objective in the safest 
way possible. For this reason International Civil Aviation Organization (ICAO) has 
spread out the application of risk management in the aviation field as a fulcrum of a 
new philosophy, the Safety Management System (SMS). This ICAO philosophy has 
been spread throughout Brazil with the name of Sistema de Gerenciamento de 
Segurança Operacional (SGSO) and in this context is inserted the public security 
aviation and the civil defense, in which risk management is paramount, due to 
peculiarities, diversities and intrinsic risks related to missions of this nature. In the 
construction of this proposal, a theoretical reference about risk and risk management 
is covered, addressing conceptualizations, principles, processes, levels of 
applications and existing methods.  The work includes a field research, developed by 
means of a questionnaire directed to the operational staff of the GRPAe “João 
Negrão”, as well as pilot officers of the Brazilian Air Force, military police  and fire 
departments of other states, with the objective of collecting information about 
advantages and disadvantages of the application of the operational risk management 
in the aviation field of public safety or civil defense, indicating present hazards in 
missions of this nature, and mainly to verify the existence of such specific 
methodology of operational risk management in this organizations.  Taking this 
situation into consideration, an operational risk management proposal specific to the 
GRPAe “João Negrão” was elaborated and adapted to its necessities and respecting 
its organizational culture, in order to provide improved safety to the missions 
performed by this unit. Still during the work, it was possible to put in use the 
elaboration level of the proposed methodology applicable to missions of 
transportation of authorities, more specifically the Governor of São Paulo State, 
noting the efficiency of the method, by the completion of the risk and control 
measures form, basic and essential record to trigger all the risk management process 
provided for a specific mission. 
 

Keywords: Military Police. Risk Management. Safety. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRPAe) “João Negrão” é a unidade 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) responsável pela administração 

e execução dos apoios aéreos para toda a organização, com helicópteros e aviões, 

cumprindo vários tipos de missões, desde o atendimento de ocorrências 

emergenciais, policiais e aeromédicas, até missões programadas de 

reconhecimentos, transporte de autoridades, entre outras. 

 

Criado em 15 de agosto de 1984, o GRPAe “João Negrão”, ao longo de seus 

quase 26 (vinte e seis) anos, enfrentou muitos desafios, que contribuíram para o seu 

fortalecimento e desenvolvimento, tornando-se referência nacional na aviação de 

segurança pública e de defesa civil.  

 

Nesse período, houve o registro de uma série de acidentes e incidentes 

aeronáuticos, bem como de algumas situações que comprometeram o nível de 

segurança das missões, que proporcionaram amadurecimento e aprendizado 

organizacional, que contribuíram para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido 

na área de segurança operacional, cujo desafio atual é a implementação do Safety 

Management System (SMS), nova filosofia de segurança operacional disseminada 

pela Internacional Civil Aviation Organization (ICAO), para o qual o gerenciamento 

do risco operacional é uma ferramenta muito importante, que auxilia no 

planejamento das missões, eleva a consciência situacional e o estado de alerta das 

tripulações, contribuindo para a execução das missões em níveis aceitáveis de 

segurança. 

 

Não com a intenção de se buscar o índice “zero acidente”, mas para 

contribuir para que as missões sejam executadas em uma faixa superior de 

segurança, é imprescindível que o GRPAe “João Negrão" estabeleça e aplique uma 

metodologia de gerenciamento do risco operacional adequada as suas 

peculiaridades, que possibilite a identificação e avaliação dos riscos operacionais 

presentes nas missões com helicóptero (AS-50 - “esquilo”), juntamente com a 
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indicação de medidas que reduzam os riscos e permitam a realização das missões 

em níveis aceitáveis de segurança. 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente o GRPAe “João Negrão” não conta com uma metodologia de 

gerenciamento do risco operacional sistematizada, que seja aplicada às missões 

com helicóptero (AS-50 - “esquilo”) realizadas pela unidade com a finalidade de 

identificar os riscos e adotar medidas de controle que os eliminem ou reduzam sua 

probabilidade ou gravidade para níveis aceitáveis. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor uma metodologia de gerenciamento do risco operacional a ser 

aplicada nas missões com helicóptero (AS-50 - “esquilo”) realizadas pelo GRPAe 

“João Negrão”, que possibilite a identificação e avaliação dos riscos, bem como de 

medidas de controle adequadas, para eliminar os perigos ou mitigar suas 

conseqüências. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar e classificar os tipos de missões realizadas com helicóptero 

(AS-50 - “esquilo”) pelo GRPAe “João Negrão”. 
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 Identificar métodos de gerenciamento do risco operacional para 

missões com helicóptero existentes nas organizações militares e em outras 

organizações de aviação de segurança pública e de defesa civil. 

 

 Analisar a viabilidade de aplicação ou adaptação de metodologias e de 

formulários de gerenciamento do risco operacional existentes em outras 

organizações para o GRPAe “João Negrão”. 

 

 Propor uma metodologia de gerenciamento do risco operacional e 

formulários padrão para ser empregado no GRPAe “João Negrão”, que possibilitem 

a identificação e avaliação dos riscos, bem como das medidas de controle que 

podem ser adotadas, facilitando o registro dos dados para posteriores análises. 

1.3 HIPÓTESE 

O gerenciamento do risco operacional é uma ferramenta que permite a 

identificação antecipada dos riscos de uma missão, possibilitando a adoção de 

medidas que mitiguem sua probabilidade de ocorrência e sua gravidade para níveis 

mais baixos e aceitáveis, contribuindo também no planejamento das missões, na 

elevação da consciência situacional e estado de alerta das tripulações. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Diante do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO), 

adaptação brasileira de SMS (Safety Management System), a nova filosofia 

disseminada pela Internacional Civil Aviation Organization (ICAO) para se trabalhar 

com segurança operacional, as autoridades brasileiras vêm trabalhando para efetivar 

sua implantação, publicando normas e regulando o assunto. 

 

Na maioria das normas publicadas no Brasil, pela Força Aérea Brasileira 

(FAB) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que abordam de alguma 
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forma o SGSO, há referência à utilização do gerenciamento do risco operacional, 

considerado uma ferramenta imprescindível para que os objetivos propostos sejam 

atingidos, principalmente quanto à realização das missões em níveis aceitáveis de 

segurança. 

 

Percebe-se que, independentemente do cumprimento de aspectos legais, 

referentes à filosofia do SGSO ou da aplicabilidade do gerenciamento do risco 

operacional, essa ferramenta é reconhecidamente eficaz na redução dos riscos, o 

que eleva o nível de segurança das missões. Portanto, sua implementação no 

GRPAe “João Negrão” é perfeitamente viável e adequada. 

1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa é experimental ou causal, pois o que se busca é o entendimento 

dos fundamentos teóricos que norteiam o gerenciamento do risco operacional, 

processo que atualmente não está sistematizado no GRPAe “João Negrão”, e propor 

uma metodologia de aplicação. 

 

Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, percorrendo publicações sobre 

o gerenciamento do risco operacional, mediante a coleta de legislações e normas, 

livros, artigos, trabalhos, revistas e sites correlacionados, que fundamentaram o 

referencial teórico. 

 

Utilizou-se também de uma pesquisa de campo, por meio de questionários, 

aplicados ao efetivo operacional do GRPAe “João Negrão” e a oficiais pilotos das 

Forças Armadas e de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares de outros 

Estados brasileiros, visando contextualizar o GRPAe “João Negrão” quanto às 

práticas de gerenciamento do risco operacional, identificando vantagens e 

desvantagens relativas a sua aplicação, perigos presentes na realização das 

missões de aviação de segurança pública ou de defesa civil e métodos existentes. 
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Por fim, realizou-se um estudo de caso, utilizando pilotos do GRPAe “João 

Negrão”, que contribuíram para desenvolver e elaborar, conforme a metodologia 

proposta, o formulário de riscos e medidas de controle, focado para as missões de 

transporte de autoridade, especificamente do Governador do Estado de São Paulo.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Na introdução fica evidenciada a necessidade de implementação de uma 

metodologia de gerenciamento do risco operacional para as missões com 

helicóptero (AS-50 - “esquilo”) realizadas pelo GRPAe “João Negrão”, visando elevar 

sua condição de segurança, apresentando os requisitos metodológicos para a 

consecução desse estudo. 

 

O capítulo dois é o referencial teórico que suporta a metodologia proposta e 

apresenta uma revisão bibliográfica, com abordagem inicial acerca de aspectos 

normativos da legislação aeronáutica brasileira que fazem referência à filosofia do 

SGSO e à aplicação do gerenciamento do risco operacional, seguida por breve 

análise da terminologia utilizada. Na seqüência descreve uma série de 

conceituações sobre risco, expondo os seus componentes e suas características, 

acompanhado pela apresentação do gerenciamento do risco, com suas 

conceituações, princípios, níveis de aplicação e descrição do processo que se 

preconiza. Ao final apresenta uma metodologia de classificação dos perigos, 

chamada de modelo 5M e também alguns métodos de gerenciamento do risco 

operacional utilizados, que exigem pouco investimento e tecnologia para serem 

empregados. 

 

Para contextualizar o GRPAe “João Negrão” relativamente quanto ao 

gerenciamento do risco operacional, no capítulo três, foram apresentadas práticas 

de outras organizações e os resultados da pesquisa realizada por meio de 

questionários, aplicados ao efetivo operacional da unidade e a oficiais pilotos das 

Forças Armadas e de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares de outros 

Estados, buscando identificar vantagens e desvantagens da aplicação de uma 
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metodologia de gerenciamento do risco operacional para a aviação de segurança 

pública e de defesa civil e métodos adotados pelas diversas organizações, bem 

como indicar perigos presentes nesses tipos de missões. 

 

A apresentação da proposta de metodologia de gerenciamento do risco 

operacional a ser aplicada para as missões de helicóptero (AS-50 - “esquilo”), 

realizadas pelo GRPAe “João Negrão”, está descrita no capítulo quatro. 

 

Buscando verificar a aplicação de parte da metodologia proposta, no capítulo 

cinco, apresenta-se os resultado de um estudo de caso realizado junto a pilotos do 

GRPAe “João Negrão”, que produziram um formulário de riscos e medidas de 

controle, focados na missão de transporte de autoridade, realizada com o 

Governador do Estado de São Paulo, escolhida pelas suas características e 

peculiaridades. 

 

Ao final, constata-se as vantagens conferidas pelo gerenciamento do risco 

operacional, referentes ao processo decisório e ao planejamento, bem como para a 

consciência situacional das tripulações, em função das informações que são 

disponibilizadas, de fácil interpretação e com indicação de ações preventivas, 

representadas pelos perigos e suas conseqüências e as medidas de controle, que 

proporcionam decisões mais acertadas, que garantem a execução das missões 

dentro de parâmetros aceitáveis de segurança e não mais à mercê de disputas de 

bravura ou coragem. 
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22  RREEFFEERREENNCCIIAALL  TTEEÓÓRRIICCOO  

Risco é um assunto fascinante, que tem grande importância no 

desenvolvimento e evolução humana, no entanto, o interesse do estudo acerca 

dessa matéria é um tanto quanto recente, como ensina Bernstein (1997, p. 03): 

 
a concepção moderna de risco tem suas raízes no sistema de numeração 
indo-arábico que alcançou o ocidente há cerca de setecentos a oitocentos 
anos. Mas o estudo sério do risco começou no renascimento, quando as 
pessoas se libertaram das restrições do passado e desafiaram abertamente 
as crenças consagradas. Foi uma época em que grande parte do mundo 
seria descoberto e seus recursos explorados. Uma época de turbulência 
religiosa, de capitalismo nascente e de uma abordagem vigorosa da ciência 
do futuro. 
 

Assim, no decorrer da história, um grupo de pensadores, filósofos e 

matemáticos propuseram-se a desvendar o que de científico havia sobre as 

incertezas e conseqüentemente sobre o risco, desafiando dogmas religiosos e 

tradições que por séculos obscureceram a humanidade. Assim Bernstein (1997, p. 

01) cita que:  

 
na história é possível destacar um grupo de pensadores cuja visão notável 
revelou como por o futuro a serviço do presente, mostrando ao mundo como 
compreender o risco, medi-lo e avaliar suas conseqüências, convertendo o 
ato de correr riscos em um dos principais catalisadores que impelem a 
sociedade ocidental moderna. 
 

O estudo e o conhecimento do risco possibilitam grande desenvolvimento e 

progresso da humanidade em várias áreas, com notável rapidez, pois correr riscos 

deixa de ser associado apenas à vontade dos deuses e passa a ser medido e 

calculado. Nesse sentido Bernstein (1997, p. 01) descreve que:  

 
A idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o 
passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um 
capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a 
natureza. Até os seres humanos descobrirem como transpor essa fronteira, 
o futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro de oráculos e 
adivinhos que detinham o monopólio sobre o conhecimento dos eventos 
previstos. 
 

Esses conhecimentos possibilitaram o desenvolvimento dos conceitos atuais 

de risco e do gerenciamento do risco, que é uma ferramenta que pode ser aplicada a 

qualquer área de atividade humana, mas que se desenvolveu especialmente na área 

financeira, de seguros e de projetos. 
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A aviação mundial vem procurando implementar essa ferramenta em seus 

processos, principalmente nas fases de planejamento e execução das missões, 

visando torná-las mais seguras e eficientes, por meio do SGSO. 

 

Para contextualizar a relação da aviação com o gerenciamento do risco 

apresenta-se um estudo sobre os regulamentos e normas da aviação, que abordam 

questões relativas ao gerenciamento do risco e sua importância dentro da nova 

filosofia de segurança operacional, disseminada pela ICAO, chamada de SMS, que 

no Brasil se adaptou para SGSO. 

 

Na seqüência, reúnem-se informações que tratam do risco e do 

gerenciamento do risco operacional, com o objetivo de proporcionar um fundamento 

teórico sobre o assunto, que possa respaldar toda a pesquisa e o trabalho a ser 

desenvolvido, visando a aplicação de um método de gerenciamento do risco para as 

missões com helicópteros do GRPAe “João Negrão”. 

2.1 REGULAMENTOS E NORMAS DA AVIAÇÃO 

2.1.1 Sistema de Gestão de Segurança Operacional e o Gerenciamento do Risco 

Atualmente, a aviação civil passa por uma fase de transição, em particular, 

no âmbito da segurança operacional, pois a ICAO, agência da Organização das 

Nações Unidas (ONU), criada em 1944, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento seguro da aviação mundial, publicou em 2006 o manual de Safety 

Management System, que apresenta novos conceitos, a começar pela 

nomenclatura, que de segurança de vôo foi alterada para segurança operacional, 

conceituada como: 

 

O estado em que a possibilidade de lesões às pessoas ou danos à 

propriedade (bens) é reduzido ou mantido em um nível aceitável, ou abaixo 

do mesmo, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e 

gerenciamento dos riscos. (ICAO, 2009, p. 2-2). 
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Pela conceituação, nota-se a mudança de filosofia, que anteriormente era 

focada na busca pela condição de “zero acidente”, para a qual as ações eram 

meramente reativas, diante do registro de acidentes ou incidentes, ocorrências de 

solo ou circunstâncias de perigo, quando se buscava desvendar os fatores 

contribuintes, e sobre eles, estabelecer recomendações de segurança, como medida 

preventiva, que divulgadas à comunidade aeronáutica, visavam elevar o nível de 

alerta e a consciência situacional de todos diante daquele fato, bem como 

estabelecer barreiras eficientes para a não ocorrência de fatos similares. 

 

Observou-se, no entanto, que essa busca, sempre desejável, é inatingível, 

pois falhas e erros sempre ocorrerão, apesar de todo o esforço que se faça para 

combatê-los, pois errar é da natureza humana, portanto, não há como garantir que 

alguma atividade ou sistema produzido pelo homem seja completamente seguro, 

livre de riscos.  

 

Pelo novo sistema, ampliam-se as responsabilidades de todos os envolvidos 

e admitem-se falhas e erros, compreende-se que no ambiente da aviação há perigos 

e riscos que podem comprometer a operação, inclusive quanto a aspectos 

organizacionais, mas permite sua execução desde que estejam gerenciados e 

controlados. 

 

Para tanto, o gerenciamento do risco operacional é uma ferramenta 

fundamental, que possibilita identificar e analisar os perigos associados às diversas 

atividades e operações, classificando-os em níveis diferenciados de riscos e tratá-los 

adequadamente, buscando sempre mitigá-los para níveis aceitáveis, elevando a 

consciência situacional de todos os envolvidos, antecipadamente, de forma 

preventiva, e não apenas reagindo diante de acidentes ou incidentes, o que 

continuará a ser realizado. 

 

Em função dessa mudança proposta pela ICAO, o Brasil vem procurando se 

adaptar a esses novos conceitos, e, para tanto, as normas que regulam a aviação 

civil brasileira estão sendo alteradas e atualizadas, tanto pela Força Aérea Brasileira 

(FAB), quanto pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme áreas de 
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atuação e responsabilidades, dentre as quais apresentam-se a seguir as mais 

relevantes que abordam esse tema. 

2.1.2 NSCA 3-3 - Gestão de Segurança Operacional 

Norma que trata da gestão de segurança operacional, da qual destacam-se 

os seguintes pontos: 

 

1.1. FINALIDADE 
Estabelecer critérios, normas e procedimentos para o planejamento e a 
execução das atividades básicas da Prevenção de Acidentes, de Incidentes 
Aeronáuticos e de Ocorrências de Solo, fazendo uso da Gestão da 
Segurança Operacional (GSO), permitindo aos Elos-SIPAER, civis e 
militares, desenvolvê-los de acordo com a realidade de suas organizações, 
visando à melhoria da segurança das atividades aéreas.[...] 
 
1.3. ÂMBITO 
1.3.1. A presente NSCA se aplica a todas as organizações civis e militares 
(bases aéreas; unidades aéreas; fabricantes de aeronaves, motores e 
componentes sujeitos aos processos de certificação pela autoridade de 
aviação civil; organizações operadoras de serviços aeroportuários, 
prestadoras de serviço de manutenção, operadoras de serviços aéreos - 
aqui incluídas as empresas de transporte aéreo público regular e não 
regular, de serviços aéreos especializados, os aeroclubes, as escolas de 
aviação, e organizações de segurança pública e de defesa civil que 
utilizem aeronaves para o cumprimento das suas atribuições - todas sujeitas 
aos processos de certificação pela autoridade de aviação civil; provedoras 
de serviço de controle de tráfego aéreo; dentre outros), envolvidas direta ou 
indiretamente com a atividade aérea, de acordo com o § 2º do artigo 1º do 
Decreto Nº 87.249, de 07 de junho de 1982.[...] 
 
10. MÉTODO SIPAER DO GERENCIAMENTO DO RISCO - MSGR 
10.1. FINALIDADE 
Orientar as ações voltadas para a utilização do Gerenciamento do 
Risco, junto aos pilotos e gestores das Organizações Militares operadoras 
de aeronaves, quando do planejamento de suas atividades aéreas. 
10.2. ABRANGÊNCIA 
Organizações Militares operadoras de aeronaves. 
10.3. CONTEÚDO 
O programa deve estabelecer procedimentos visando o estabelecimento e 
utilização de tabelas de avaliação do risco contemplando os diversos tipos 
de missões e emprego, para o planejamento da atividade aérea. 

 

Nota-se que a NSCA 3-3 estabelece o uso do Gestão de Segurança 

Operacional (GSO) para todas as organizações civis e militares, abrangendo 

inclusive as de segurança pública ou de defesa civil, que são caracterizadas pelo 

atual Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer) como pertencentes ao ramo da 

aviação civil. Prevê também a utilização do Método SIPAER do Gerenciamento do 
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Risco (MSGR) para as organizações militares, por meio de procedimentos e tabelas 

de avaliação de riscos, representadas por formulários próprios, que são utilizados 

para o planejamento das missões. Nesse quesito, em especial, não há menção aos 

operadores de segurança pública e ou de defesa civil.  

2.1.3 RBHA 91 - subparte K e AIC 06/06 Operações Aéreas de Segurança Pública 

ou de Defesa Civil 

Diante de uma escassa legislação referente à aviação de segurança pública 

ou de defesa civil, são nessas publicações que se encontra amparo legal para as 

organizações de segurança realizarem operações aéreas, definindo quais órgãos 

podem constituir e operar aeronaves e as possibilidades de atuação, bem como 

sobre a composição de tripulações e treinamento, e entre outros assuntos há 

referências ao gerenciamento do risco operacional, conforme destaques a seguir: 

 

 Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 91 - 

Regras Gerais de Operação para Aeronaves Civis - subparte K - Operações Aéreas 

de Segurança Pública e/ou de Defesa Civil, conforme segue: 

 

91.961 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE OPERAÇÃO 

(a) O DAC, "a priori", autoriza as seguintes condições especiais de 
operação, que excepcionam as disposições gerais deste regulamento, em 
operações aéreas de segurança pública e/ou de defesa civil, desde que o 
objetivo seja a proteção e o socorro público. Cabe ao Órgão estabelecer 
programas de treinamento e procedimentos de operação padrão e de 
segurança de vôo com a finalidade de orientar a conduta das tripulações em 
tais condições especiais. 
(b) As condições especiais de operação que excepcionam as disposições 
gerais deste regulamento, relativas ao controle de tráfego aéreo, emitidas 
pelo DECEA devem ser coordenadas entre o Órgão envolvido e as 
Unidades locais do referido Departamento. 
(c) Para autorizar ou executar uma operação aérea nos termos dos 
parágrafos (a) e (b) desta seção, o Órgão e/ou o comandante da 
aeronave envolvida deve gerenciar os riscos considerando, entre outros: 

(1) se os riscos criados pela operação não irão agravar uma situação já por 
si grave; 
(2) se os riscos criados pela operação em relação a terceiros são válidos em 
termos de "custo-benefício"; 
(3) se os riscos assumidos na operação são aceitáveis face aos objetivos da 
mesma; e 
(4) se as tripulações envolvidas estão adequadamente treinadas e aptas à 
execução da missão. 
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 Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) 06 /06 - (Operações 

Aéreas de Segurança Pública e/ou de Defesa Civil):  

 

4 CONDIÇÕES ESPECIAIS DE OPERAÇÃO  
4.1 As condições especiais citadas neste capítulo somente poderão ser 
utilizadas pelas aeronaves engajadas em operação aérea de segurança 
pública e/ou de defesa civil, desde que:  
a) o objetivo da missão seja a proteção e o socorro público ou o combate a 
incêndios florestais; e  
b) o órgão de segurança pública e/ou de defesa civil responsável tenha 
estabelecido procedimentos padronizados de operação e de segurança de 
vôo, com a finalidade de orientar a conduta das tripulações nestas 
condições especiais. 
 

 

Nessas publicações, que são anteriores à NCSA 3-3, encontra-se referência, 

como já foi dito e citado, ao gerenciamento do risco operacional, no entanto, não há 

referência à gestão de segurança operacional, pois essa filosofia começou a ser 

difundida pela ICAO a partir de 2006, ano de criação da ANAC, que assumiu uma 

área anteriormente gerida pelos militares da FAB, pelo extinto Departamento de 

Aviação Civil (DAC). 

 

Com uma série de dificuldades, principalmente quanto a pessoal 

especializado na área de aviação, além de conflitos de competências com a FAB, 

que detém o controle do espaço aéreo e a investigação de acidentes aeronáuticos, 

instalou-se uma fase de transição, ainda presente, em que cada instituição busca 

seu espaço, tentando mostrar sua importância, mas com o tempo vão percebendo 

que o objetivo comum, de prevenção de acidentes e segurança na aviação, depende 

de um trabalho e esforço conjunto. 

 

Por essas razões, nota-se que houve atraso na emissão de normas 

adequadas à filosofia do SMS, primeiramente reportada na NSCA 3-3, emitida pelo 

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão 

estruturado há mais tempo e com reconhecido trabalho na área de segurança 

operacional, que dispõe de pessoal altamente capacitado, por meio de um trabalho 

de revisão e atualização de várias Normas de Sistema do Comando da Aeronáutica 

(NSCA), realizado em 2008. 
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No entanto, passados três anos da criação da ANAC, o ano de 2009 foi 

bastante produtivo, pois diversas publicações, alinhadas com a nova abordagem da 

ICAO, foram emitidas, oferecendo parâmetros e requisitos para a implementação do 

SGSO, bem como reforçar a utilização do gerenciamento do risco operacional como 

ferramenta fundamental para esse processo. 

2.1.4 ICA 3-2 - Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação 

Civil Brasileira 

Analisando-se a Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 3-2 - Programa 

de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aviação Civil Brasileira para 2009, 

publicada em março do mesmo ano, que também é considerada como um Programa 

de Segurança Operacional Específico (PSOE) do Comando da Aeronáutica 

(COMAER), verifica-se que ela oferece parâmetros e requisitos para a 

implementação do SGSO, para todos os provedores pertencentes ao Sistema de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), recomendando que 

o SGSO seja vinculado aos Elos-SIPAER (pessoas com curso de segurança 

operacional, que trabalham nessa área e que representam suas empresas ou 

organizações no SIPAER, diante do CENIPA - Órgão Central do Sistema) já 

existentes, com algumas adaptações, por já conhecerem do assunto, e não se criar 

um setor específico, para tratar dessa matéria. Em meio a uma série de citações, 

destaca-se a referência ao programa de gerenciamento do risco operacional, além 

de estabelecer metas aos seus entes regulados, dentre os quais os ligados à ANAC 

e às Organizações Policiais, referente à implantação do gerenciamento do risco, 

conforme segue: 

 
 
3.7 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL - 
PGRO 

3.7.1 Dentro do Programa de Gerenciamento do Risco Operacional 
(PGRO), o CENIPA desenvolveu e aferiu o Método SIPAER de 
Gerenciamento do Risco (MSGR). Este método viabilizou a identificação, 
a avaliação e o controle dos fatores de risco presentes na operação militar, 
mitigando as perdas humanas e materiais por acidentes e aumentando a 
capacidade operacional. Por este motivo, o CENIPA estuda a 
possibilidade de implantação de um modelo similar nos operadores 
aéreos dos diversos segmentos.[...] 
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4.5 ANAC 

Gerenciamento 
do Risco 

Operacional 

Apoiar a implantação deste programa nas 
empresas operadoras de transporte aéreo 
regular e organizações policiais, de defesa 

civil e de Serviço Aéreo Especializado. 

 
Ação 
nº 75. 

[...] 
 
4.7 AEROCLUBES, ESCOLAS DE AVIAÇÃO, ORGANIZAÇÕES 
POLICIAIS E OFICINAS CREDENCIADAS PELO ÓRGÃO REGULADOR 
DE AVIAÇÃO CIVIL. 

Gerenciamento 
do Risco 

Operacional 

Implantar ou incrementar um método de 
gerenciamento do risco operacional nas suas 

organizações. 

Ação 
nº 141. 

 

Nota-se, pela ICA 3-2, que dentro do Programa de Gerenciamento do Risco 

Operacional (PGRO), o CENIPA demonstra preocupação e interesse em aplicar o 

MSGR, que já é utilizado na aviação das Forças Armadas, para outros segmentos 

da aviação, mediante adaptação. 

2.1.5 PNAC - Política Nacional de Aviação Civil 

A Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), publicada no Decreto nº 6.780, 

de 18 de fevereiro de 2009, entre outras diretrizes e recomendações, amplia o 

conceito de segurança e aborda a questão do gerenciamento do risco como 

ferramenta da segurança operacional, conforme abaixo: 

 
2 - OBJETIVOS 
2.1. A SEGURANÇA 

O objetivo permanente que orienta e aprimora as ações da aviação civil é a 
segurança, sendo essa, portanto, pré-requisito para o funcionamento do 
setor. 
O conceito da segurança compreende um estado permanente de garantia 
da integridade física e patrimonial dos usuários do sistema de aviação civil. 
A segurança abrange a SEGURANÇA OPERACIONAL e a PROTEÇÃO 
CONTRA ATOS ILÍCITOS, que são objetivos permanentes nas atividades 
de aviação civil.[...] 
 
3 - AÇÕES ESTRATÉGICAS 
3.1. A SEGURANÇA 
Ações Específicas 
Segurança Operacional 
Gerenciar o risco e implantar medidas mitigadoras e de supervisão e 

fiscalização continuada dos serviços. 
Promover a supervisão permanente da identificação de perigos e o 
gerenciamento preventivo dos riscos à segurança operacional. 
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Aqui, um aspecto importante é a ampliação do conceito de segurança, pois 

anteriormente era focado somente no conceito de segurança operacional, do inglês 

safety, que agora passa a incorporar proteção contra atos ilícitos, que abrange o 

conceito de security. Além disso, dentro das ações estratégicas, estabelece que o 

gerenciamento do risco e a identificação de perigos são ações importantes para a 

segurança operacional.  

2.1.6 PSO-BR - Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação 

Civil 

Em continuidade, observa-se a publicação do Programa Brasileiro para a 

Segurança Operacional da Aviação Civil (PSO-BR), emitido pela FAB e ANAC 

conjuntamente, por meio da Portaria Conjunta nº 764/GC5, de 14 de agosto de 

2009, com aplicabilidade retroativa a 08 de janeiro de 2009, que orienta como um 

Programa de Segurança Operacional Específico (PSOE) deve ser estruturado, 

criando responsabilidades, no âmbito da FAB, pelo Comando da Aeronáutica 

(COMAER), e da ANAC, com destaque para o gerenciamento do risco no que 

segue: 

 
Capítulo III 

DO GERENCIAMENTO DE RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL 
PELO ESTADO 

Art. 18 A ANAC e o COMAER, devem estabelecer em seus PSOE os 
controles regulatórios e desenvolver o correspondente material de 
orientação aos seus entes regulados sobre como os perigos operacionais 
devem ser identificados e os riscos à segurança operacional devem 
ser gerenciados e consolidados em seus respectivos Sistemas de 

Gerenciamento da Segurança Operacional - SGSO.  
Art. 19 A ANAC e o COMAER devem definir em seus PSOE os critérios de 
avaliação, valoração e tolerabilidade dos riscos à segurança operacional 
a serem adotados na análise dos SGSO de seus provedores de serviço.[...]  
 

Capítulo IV 
DAS GARANTIAS À SEGURANÇA OPERACIONAL PELO ESTADO 

Art. 23 Os PSOE devem estabelecer mecanismos para que os processos de 
identificação dos perigos operacionais e de gerenciamento dos riscos 
à segurança operacional contidos nos SGSO dos provedores de serviço 
estejam compatíveis com os controles regulatórios estabelecidos.  

 

Nota-se aqui a importância do gerenciamento do risco operacional, mais 

uma vez, como ferramenta para viabilizar o SGSO. 
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2.1.7 PSOE - ANAC - Programa de Segurança Operacional Específico da ANAC 

Com base nas publicações anteriores, a ANAC emitiu seu Programa de 

Segurança Operacional Específico (PSOE-ANAC), por meio da Resolução nº 84, de 

11 de maio de 2009, na qual estabelece diretrizes e requisitos que orientam a 

implementação do SGSO por parte de seus entes regulados, destacando o 

gerenciamento do risco como ferramenta para a segurança operacional, com 

destaque a seu capítulo IV - do Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional 

pela ANAC, composto por 8 seções e 38 artigos, que entre outra citações, 

estabelece responsabilidades, processos, parâmetros e prazos de aplicação , 

conforme observa-se a seguir: 

 

CAPÍTULO IV 
DO GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL 

PELA ANAC 
Art. 37 O gerenciamento dos riscos à segurança operacional é um 

processo de que inclui a identificação de perigos concretos, realização da 
análise das conseqüências dos perigos, avaliação dos riscos decorrentes, 
proposição das ações de mitigação ou eliminação do risco e avaliação da 
eficácia das ações propostas.[...] 

 
SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA 
OPERACIONAL PELA ANAC 

Art. 45 O Processo de Gerenciamento do Risco à Segurança 
Operacional adotado pela ANAC (GRSO-ANAC) tem por objetivo principal 
a aceitação/aprovação dos níveis de segurança operacional a serem 
alcançados pelos PSAC por meio das ações a serem empreendidas, 
visando contribuir com a mitigação dos riscos até que seja considerado 
aceitável. Serve também para demonstrar de forma clara, objetiva e 
transparente o compromisso adotado, relacionado com a melhora contínua 
do desempenho da segurança operacional em sua área de atuação.[...] 

 
Art. 47 Os níveis aceitáveis de desempenho da segurança operacional 

serão estabelecidos para cada tipo ou grupo de PSAC em seus SGSO, 

considerando a complexidade do contexto operacional de cada provedor de 
serviço e seus recursos para fazer frente a seus riscos à segurança 
operacional. Este critério não deve, entretanto, ser considerado como uma 
permissão para o não atendimento de um requisito estabelecido ou adotado 
pela ANAC.  

 
Art. 48 Além dos requisitos para os PSAC, o gerenciamento de risco pela 

ANAC pressupõe o estabelecimento de mecanismos que garantam: 
i. A eficácia dos oito elementos críticos do Plano de Supervisão de 

Segurança Operacional da ANAC (PSSO-ANAC); 
ii. A identificação de perigos e o gerenciamento dos riscos à segurança 

operacional dos provedores de serviço atendam aos controles estabelecidos 
na regulação; 

iii. Que os controles de risco à segurança operacional estejam integrados 
ao SGSO de todos provedores de serviço regulados pela ANAC; e 
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iv. A priorização das inspeções, auditorias e pesquisas/estudos, baseados 
na análise de perigos e avaliação de riscos à segurança operacional.[...] 

 
SEÇÃO VI 

DA APROVAÇÃO DE NÍVEIS ACEITÁVEIS DE DESEMPENHO DA 
SEGURANÇA OPERACIONAL DOS PROVEDORES DE SERVIÇO DA 

AVIAÇÃOCIVIL REGULADOS PELA ANAC 

Art. 62 O método instituído para avaliar o potencial de risco e determinar o 
nível de desempenho da Segurança Operacional aceitável para a aviação 
civil brasileira de responsabilidade da ANAC é baseado no processo de 
gerenciamento do risco discriminado no DOC 9859 da OACI, até a 
elaboração de regulação própria.[...] 

 
Art. 64 Os critérios utilizados para avaliar os riscos e sua tolerabilidade 

serão estabelecidos em conjunto com os provedores de serviços dentro de 
um prazo não superior a 3 anos, a contar da publicação deste 
programa.[...] 

 
SEÇÃO VII 

DO PROGRAMA DE RELATO DA AVIAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO DA 
ANAC (PRAC-ANAC) 

Art. 67 O programa de relato da aviação civil no âmbito da ANAC (PRAC-
ANAC) busca permitir que a Agência cumpra com suas responsabilidades 
em relação à fonte de informações de perigos e riscos à segurança 
operacional por meio da comunicação de ocorrências na aviação civil. Ainda 
em conformidade com esse objetivo, a ANAC também incentiva o relato de 
incidentes para todo o espectro da aviação civil brasileira. 

 
Art. 68 As informações sobre os Eventos de Segurança Operacional - ESO 

relatados serão armazenadas, analisadas, protegidas ou divulgadas. O 
único objetivo da comunicação de ocorrências é permitir a identificação dos 
perigos e gerenciar os riscos decorrentes, e não definir culpados. 

 
Art. 69 Conforme estabelecido no Art. 27 deste PSOE-ANAC, os Eventos 

de Segurança Operacional - ESO são acidentes, incidentes graves, 
incidentes, ocorrências de solo, ocorrências anormais ou qualquer situação 
de risco que tenha o potencial de causar dano ou lesão ou ameace a 
viabilidade da operação de um PSAC. 

 

Mais uma vez, pode-se verificar a importância e a relação do gerenciamento 

do risco operacional com a segurança operacional, como ferramenta fundamental 

para a implantação do SGSO. 

2.1.8 SGSO P-PSAC - Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional 

para os Pequenos Provedores de Serviço de Aviação Civil 

Por fim, observa-se a Resolução nº 106 da ANAC, de 30 de junho de 2009, 

que aprova o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional para os 

Pequenos Provedores de Serviço da Aviação Civil (SGSO P-PSAC), que define 

quem são esses pequenos provedores, dos quais os órgãos de segurança pública 
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ou de defesa civil são integrantes, bem como orienta a implementeção do SGSO 

para esses provedores, estabelecendo requisitos de segurança operacional relativos 

ao gerenciamento do risco operacional, a serem observados, conforme segue: 

 

3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL - 
SGSO 

3.1. Os P-PSAC devem manter um Sistema de Gerenciamento de 
Segurança Operacional - SGSO, aprovado pelo seu presidente, diretor ou 
congênere, que, no mínimo:[...] 
(d) Identifique os perigos e gerencie os riscos à segurança operacional 

em suas atividades; 
(e) Garanta a aplicação das ações corretivas necessárias a manter um nível 
aceitável de desempenho da segurança operacional; 

 

Além disso, o SGSO P-PSAC estabelece o processo, ou passos, que os 

provedores devem seguir para aplicar o gerenciamento do risco, bem como 

determina a publicação de um manual que detalhe como aquela entidade está 

aplicando a gestão de segurança operacional. estabelecendo prazo de até 12 (doze) 

meses para sua implantação, substituindo o Programa de Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (PPAA), desconsiderado a partir de então pela ANAC, em mais uma 

demonstração clara de rivalidade com a Força Aérea. 

 

Por meio dessas publicações, pode-se verificar a importância e a 

necessidade do gerenciamento do risco operacional, como ferramenta fundamental, 

para a criação de processos eficientes na aviação, em particular na aviação de 

segurança pública ou de defesa civil, como aliado na prevenção de acidentes, 

visando sempre garantir níveis aceitáveis de risco para as operações que serão 

realizadas, auxiliando sobremaneira para a implantação efetiva do SGSO. 

 

Pelo SGSO há recomendação para que as organizações de aviação 

trabalhem preventiva e preditivamente, utilizando o modelo reativo, citado 

anteriormente, associado ao gerenciamento do risco operacional, pois somados 

possibilitam essa aplicabilidade. 

 

Daí a importância dos órgãos de segurança ou de defesa civil, que operam 

aeronaves, aplicarem o gerenciamento do risco operacional, adequando-se à 

filosofia atual de segurança operacional, dentre eles o GRPAe “João Negrão”. 

 



 38 

Portanto, para que o gerenciamento do risco operacional seja compreendido, 

é necessário apresentar alguns conceitos e termos que tratam sobre risco e 

gerenciamento do risco. 

2.2 TERMOS UTILIZADOS EM GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL  

No gerenciamento do risco operacional, utilizam-se vários termos, muitas 

vezes sinônimos, que se confundem ou se complementam, mas que podem gerar 

dúvidas quanto à interpretação. Portanto, para uma compreensão mais clara e 

objetiva de seus conceitos, é necessário padronizá-los. 

2.2.1 Conceituações 

2.2.1.1 Ameaça 

“Palavra ou gesto intimidativo; promessa de castigo ou malefício; prenúncio 

ou indício de coisa desagradável ou temível, de desgraça, de doença.” (HOLANDA, 

1998, p. 102). 

 

Pelo Glossário de Defesa Civil (1998, p. 26) “ameaça é o risco imediato de 

desastre; prenúncio ou indício de um evento desastroso; evento adverso provocador 

de desastre, quando ainda potencial.” 

 

Em PMBOK (2004, p. 377) ameaça “é uma situação ou condição 

desfavorável ao projeto, uma série de circunstâncias ou eventos negativos, um risco 

que terá impacto negativo no objetivo do projeto se ocorrer, ou a possibilidade de 

mudanças negativas. Contrasta com oportunidade.” 
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2.2.1.2 Circunstância  

“Situação, estado ou condição de coisa(s) ou pessoa(s), em determinado 

momento; particularidade, acidente que acompanha um fato, uma situação; caso, 

condição, hipótese; causa, motivo.” (HOLANDA, 1998, p.411). 

2.2.1.3 Condição  

“Situação, estado ou circunstância de coisa(s) ou pessoa(s) em determinado 

momento, conjuntura; circunstância que determina o caráter ou a existência de um 

fenômeno, de um fato etc.; antecedente necessário, ou parte dele, sem o qual um 

evento não ocorre; possibilidade, chance.” (HOUAISS, 2010). 

2.2.1.4 Evento  

“Acontecimento; eventualidade.” (HOUAISS).  

2.2.1.5 Perigo  

“Situação em que está ameaçada a existência ou integridade de uma pessoa 

ou de uma coisa; risco, inconveniente” (MICHAELIS, 2010). 

 

Após análise dos termos acima expostos pode-se constatar que a maioria 

deles trata de algo que pode vir a acontecer, sem, no entanto, vincular o seu efeito a 

conseqüências específicas, exceto o termo perigo, que as direciona para pessoas ou 

coisas. Portanto para indicar os fatores de risco ou suas fontes utilizar-se-á como 

padrão nesse trabalho o termo perigo, que possui uma probabilidade de vir a 

acontecer, e que, caso ocorra, gerará uma conseqüência danosa, conforme 
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conceituações encontradas abaixo, referentes ao gerenciamento do risco 

operacional: 

 

FONTE CONCEITO DE PERIGO 

Glossário de 

Defesa Civil 

(1998) 

Qualquer condição potencial ou real que pode vir a causar 
morte, ferimento ou dano à propriedade  

COMDTINST 3500.3 

U.S. Coast 
Guard 
(1999) 

Qualquer condição real ou potencial que pode pôr em risco 
uma missão; causar danos pessoais, doença ou morte, ou 
danos ao equipamento ou à propriedade. 

FAA 
(2000) 

Qualquer condição real ou potencial que pode causar a 
degradação, lesão, doença, morte, danos ou perda de 
equipamento ou propriedade. 

AS/NZS 4360 
(2004) 

Uma fonte de dano potencial 

OPNAVINST 
3500.39B 
US Navy   

(2004) 

Qualquer condição real ou potencial que pode causar lesão 
pessoal ou morte, dano à propriedade ou degradação da 
missão, ou ainda dano ao meio ambiente. 

DGMM-3010 
Marinha do 

Brasil (2005) 

Condição com o potencial de provocar morte ou lesões 
corporais, danos materiais ou comprometimento da missão. 

MPH-830 
FAB - CTA 

(2005) 

Circunstância que prenuncia um mal. Condição real ou 
potencial que possa resultar em acidente. 

Pamphlet 385-16 
U.S.Army 

(2008) 

Uma condição real ou potencial que possa causar ferimento, 
doença ou morte às pessoas, danos ou perda de 
equipamentos, propriedade ou degradação da missão. 

ISO/FDIS 31000 
(2009) 

Ocorrência ou a probabilidade de um determinado conjunto 
de circunstâncias. 

Quadro 1 - Conceituação de Perigo 

2.2.1.6 Incerteza 

“Estado ou caráter do que é incerto; falta de certeza; dúvida, hesitação, 

indecisão, imprecisão”. (HOUAISS, 2010).  

 

A incerteza é uma das características inerentes do risco, pois há que existir 

uma chance do perigo ocorrer, uma possibilidade, pelo que o risco deve ser 

assumido ou não, diferentemente da condição de certeza, quando a decisão será 

baseada em algo concreto, cujas avaliações são mais precisas. 
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2.2.1.7 Exposição  

“Ato ou efeito de expor(-se), exibição pública de produção artística ou 
industrial; o conjunto daquilo que se expõe; modo pelo qual um edifício, 
aposento, objeto, obra de arte, etc., recebem a luz; dedução de razões, 
considerações; manifestação, declaração; narrativa, narração; intervalo de 
tempo em que uma emulsão fotográfica é submetida à ação de uma 
radiação luminosa.” (HOLLANDA, 1998, p. 744).  

 

A exposição tem relação direta com a probabilidade do perigo ocorrer ou 

com a gravidade de seus efeitos e, por conseguinte, interfere no nível de risco, pois 

quanto mais se expõe, aumenta-se a probabilidade do perigo se manifestar 

concretamente, ou, eventualmente, a gravidade de seus efeitos, elevando, 

conseqüentemente,  o nível de risco.  

 

Partindo-se do princípio de que o risco assumido prevê um mínimo de 

exposição, pode-se dizer que quando se referir a tempo de exposição ou número de 

repetições, caracterizará a possibilidade de algum perigo se manifestar 

concretamente, configurando assim a probabilidade do perigo, e quando se referir ao 

número de pessoas ou equipamentos e materiais que podem ser afetados, caso o 

perigo ocorra, caracterizará as conseqüências do evento, configurando assim a 

gravidade do perigo, fatores esses que estão presentes na avaliação do risco. 

 

Supõe-se, portanto, que na avaliação do risco a exposição é considerada, 

seja pela probabilidade ou pela gravidade do perigo, razão pela qual não será 

tratada como um componente isolado do risco. 

 

Há conceituações de exposição utilizadas em algumas publicações que 

tratam de gerenciamento do risco operacional conforme descritas a seguir: 
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FONTE CONCEITO DE EXPOSIÇAO 
 

COMDTINST 3500.3 

U.S. Coast 
Guard 
(1999) 

A quantidade de tempo, número de ciclos, o número de 
pessoas envolvidas, e / ou quantidade de equipamentos 
envolvidos em um determinado evento, expressos em tempo, 
proximidade, volume ou repetição. 

 
 
 

DGMM-3010 
Marinha do Brasil  

(2005) 

Fator capaz de influenciar a gravidade ou a probabilidade das 
conseqüências adversas. É diretamente proporcional ao 
intervalo de tempo em que um perigo pode afetar o pessoal 
ou material, ou pela quantidade de pessoas ou materiais que 
podem ser por ele afetados. A redução da exposição só deve 
ser considerada como medida de controle do risco após 
esgotadas as possibilidades de reduzir-se a gravidade ou a 
probabilidade . 

MPH-830 
FAB - CTA 

(2005) 

É a convivência com o perigo; leva em conta a atividade em 
relação ao tempo necessário para sua execução. 

Quadro 2 - Conceituação de Exposição 

2.2.1.8 Probabilidade 

“Qualidade de provável; motivo ou indício que deixa presumir a verdade ou a 

possibilidade de um fato, verossimilhança; número positivo e menor que a unidade, 

que se associa a um evento aleatório, e que se mede pela freqüência relativa da sua 

ocorrência numa longa sucessão de eventos.” (HOLANDA, 1998, p. 1394). 

 

Esse termo pode gerar dúvida, principalmente em relação a sua tradução do 

inglês, pois pode representar “probability” ou “likelihood”, que possuem significados 

distintos. No entanto sua utilização dentro do gerenciamento do risco operacional é 

mais adequado e próximo do “likelihood”, probabilidade subjetiva, indicando a 

possibilidade estimada do perigo se concretizar em termos de baixo, médio ou alto; e 

não caracterizado em forma de quantificação numérica de 0 a 1, ou porcentagem, o 

que equivale a “probability”, probabilidade objetiva. 

 

Segundo De Cicco (2009): 

 
na terminologia de gestão de riscos, a palavra ”probabilidade" é utilizada 
para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, 
medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou 
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou 
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matemáticos (tal como uma probabilidade ou uma freqüência durante um 
determinado período de tempo). 
O termo em Inglês "likelihood" não têm um equivalente direto em algumas 
línguas; em vez disso, o equivalente do termo "probability" é freqüentemente 
utilizado. Entretanto, em Inglês, "probability" é muitas vezes interpretado 
estritamente como uma expressão matemática. Portanto, na terminologia de 
gestão de riscos, ”likelihood" é utilizado com a mesma ampla interpretação 
de que o termo "probability" tem em muitos outros idiomas além do Inglês. 
 

Bernstein (1997, p.48-49) diz que: 
 
a probabilidade sempre teve esse duplo significado, um voltado para o 
futuro, o outro como interpretação do passado, um preocupado com nossas 
opiniões, o outro preocupado com o que realmente sabemos. Assim, no 
primeiro conceito, que é o mais antigo, significa o grau de crença ou a 
demonstrabilidade de uma opinião - a visão não-matemática da 
probabilidade. A visão mais matemática, mais recente, só emergiu depois 
que os matemáticos desenvolveram uma compreensão teórica das 
freqüências dos eventos passados. 
 

Para conhecimento, cita-se várias conceituações de probabilidade utilizadas 

dentro do gerenciamento do risco operacional, conforme abaixo: 

 

FONTE CONCEITO DE PROBABILIDADE 
COMDTINST 3500.3 

U.S. Coast Guard 
(1999) 

A probabilidade de que um evento individual irá ocorrer. 

AS/NZS 4360 
(2004) 

É a medida provável de um evento ocorrer, que pode ser 
expressa com um número entre 0 e 1. 

DGMM-3010 
Marinha do Brasil  

(2005) 

Estimativa da capacidade de um perigo provocar 
conseqüências adversas com determinada gravidade. 

MPH-830 
FAB - CTA (2005) 

Expressão estatística da possibilidade de ocorrência de um 
evento. 

Pamphlet 385-16 
U.S.Army 

(2008) 

Uma medida qualitativa ou quantitativa da probabilidade 
razoável da ocorrência de evento (s) / perigo (s) que podem 
gerar um acidente. 

ISO/FDIS 31000 
(2009) 

Chance de algo acontecer. 

Quadro 3 - Conceituação de Probabilidade 

2.2.1.9 Conseqüência 

“Resultado, efeito; dedução, conclusão, ilação; importância, alcance.” 

(HOLANDA, 1998, p. 457). 
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Pelo Glossário de Defesa Civil (1998, p. 70), conseqüência é o “resultado de 

uma seqüência de eventos acidentais, ou seja, o dano causado às pessoas ou ao 

meio ambiente, em decorrência de um acidente.” 

 

Em AS/NZS 4360 (2004, p. 02) conseqüência “é o resultado ou o impacto de 

um evento, que pode ser expresso qualitativa ou quantitativamente, de forma 

positiva ou negativa, consideradas em relação à realização de objetivos.” 

2.2.1.10 Gravidade 

Qualidade de grave (importante, sério, ponderoso, relevante); 
circunspecção, sisudez, ponderação, austeridade; intensidade, 
profundidade; circunstância perigosa; agravamento perigoso de uma 
doença; atração que a terra exerce sobre qualquer corpo colocado nas suas 
vizinhanças, atração do campo gravitacional da terra. (HOLANDA, 1998, p. 
866). 
 

Nesse quesito, há que se destacar também a questão da tradução, pois 

muitas conceituações em inglês trazem o termo severity, que é traduzido, em alguns 

casos, como severidade, no entanto, refere-se à gravidade, que é o termo mais 

adequado para o propósito, e que será utilizado nesse trabalho, descrevendo-se 

abaixo várias conceituações da área de gerenciamento do risco operacional: 

 

FONTE CONCEITO DE GRAVIDADE 
COMDTINST 3500.3 

U.S. Coast Guard 
(1999) 

Conseqüências potenciais de um evento em termos de grau 
de dano, lesão, ou impacto em uma missão. 

DGMM-3010 
Marinha do Brasil  

(2005) 

Estimativa da intensidade ou extensão das perdas ou 
conseqüências adversas que podem resultar da exposição 
a um perigo. 

MPH-830 
FAB - CTA (2005) 

Conseqüência danosa de um evento. Avaliação do quão 
negativo será o resultado de um dado evento, caso ocorra. 

 
Pamphlet 385-16 

U.S.Army 
(2008) 

Uma avaliação dos resultados de credibilidade razoável 
sobre o que poderia causar um evento (s) / Perigo (s) 
específico (s). 

Quadro 4 - Conceituação de Gravidade 
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2.2.1.11 Impacto 

“Metido à força, impelido; encontro de projétil, míssil, bomba ou torpedo com 

o alvo, choque, colisão; colisão de dois ou vários corpos; abalo moral causado nas 

pessoas por um acontecimento chocante ou impressionante; impressão muito forte, 

muito profunda, causada por motivos diversos.” (HOLANDA, 1998, p. 920) 

2.2.1.12 Intensidade  

“Qualidade de intenso; grau muito elevado.” (HOLLANDA, 1998, p. 956). 

2.2.1.13 Magnitude  

“Qualidade de magno, grandeza; importância, gravidade.” (HOLANDA, 1998, 

p. 1065). 

2.2.1.14 Severidade  

“Qualidade de severo; ato severo, rigoroso; inflexibilidade de caráter; 

qualidade de estilo severo, sobriedade; aspereza, rigor.” (HOLANDA, 1998, p. 1580). 

2.2.1.15 Dano  

“Mal ou ofensa que se faz a outrem; ofensa ou diminuição do patrimônio 

moral ou material de alguém; estrago; perda.” (MICHAELIS, 2010).  
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Pelo Glossário de Defesa Civil (1998, p. 77) dano é a “medida que define a 

severidade ou intensidade da lesão resultante de um acidente ou evento adverso; 

perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, resultante da falta de 

controle sobre o risco.” 

2.2.1.16 Perda  

“Ato ou efeito de perder; privação de uma coisa que se possuía;  

desaparecimento, extravio; dano, prejuízo; ruína; mau êxito; desgraça; destruição; 

diminuição de quaisquer capacidades e qualidades (energia, tensão, velocidade 

etc.); morte.” (MICHAELIS, 2010).  

2.2.1.17 Vulnerabilidade  

“Qualidade ou estado de vulnerável.” (HOLANDA, 1998, p. 1792). 

 

Pelo Glossário de Defesa Civil (1998, p. 274) vulnerabilidade é: 

 
Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a 
magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos 
em termos de intensidade dos danos prováveis; relação existente entre a 
magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano 
conseqüente; é o inverso de segurança. 
 

Segundo Sêmola (2003, p.48 apud GOMES FILHO, 2008, p. 25):  

vulnerabilidade é uma fragilidade presente ou associada a ativos que, ao ser 
explorada por uma ameaça permite a ocorrência de um incidente de 
segurança. A vulnerabilidade, por si só, não provoca incidentes, visto que é 
um elemento passivo, necessitando do agente causador, a ameaça. 
 

O termo vulnerabilidade foi incluído, no entanto, não é muito utilizado na 

terminologia de gerenciamento do risco operacional, mas tem relação direta com o 

assunto, pois, como foi visto, representa uma deficiência ou ponto fraco diante de 

um perigo. Analisando-se perigos diferentes, encontraremos vulnerabilidades 

maiores ou menores diante de cada um deles, que representa a importância da 

auto-análise, do conhecer-se a si mesmo, para poder avaliar com mais precisão os 
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perigos e por sua vez os riscos envolvidos, cujo resultado refletirá nas medidas de 

controle, que serão tanto mais efetivas, quanto melhor essa avaliação. 

2.2.1.18 Vulnerável  

“Que pode ser vulnerado; diz-se do lado fraco de um assunto ou de uma 

questão, ou do ponto pelo qual alguém pode ser atacado ou ferido.” (HOLANDA, 

1998, p. 1972). 

 

Alguns termos discriminados apresentam significados próximos ou 

sinônimos, portanto, confundem-se. Por essa razão, a base de referência desse 

estudo adotará os termos descritos a seguir: perigo, incerteza, exposição, 

conseqüência, probabilidade, gravidade, dano e vulnerabilidade. 

2.3 RISCO 

“A palavra risco deriva do italiano antigo risicare, que por sua vez é originário 

do baixo-latim risicu, riscu, que significa "ousar". Neste sentido, o risco é uma opção, 

e não um destino.” (BERNSTEIN, 1997, p. 08). 

 

Michaelis (2010) conceitua risco como uma “possibilidade de perigo, incerto, 

mas previsível, que ameaça de dano à pessoa ou à coisa.” 

 

O risco está presente nas mais diversas áreas da atividade humana; e 

verifica-se pela origem e definição acima, que o risco é uma opção e não um 

destino, não é algo pré-determinado, implica a possibilidade de perda ou dano, ou 

seja, caso ocorra produz resultados negativos. Daí a importância do gerenciamento 

do risco, que possibilita assumi-los, quando em níveis aceitáveis, levando-se em 

conta o custo-benefício, pois nenhuma empresa sobreviveria assumindo riscos 

desnecessários e acumulando perdas sobre perdas. 
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O militar convive com riscos durante toda a vida profissional. Seja nos 
treinamentos em tempo de paz, ou de guerra, a possibilidade iminente de 
um dano físico, ou da morte, é um fato permanente dessa profissão. Suas 
atribuições exigem elevado nível de saúde física e mental, não só por 
ocasião de eventuais conflitos, para os quais deve estar sempre preparado, 
como também no cotidiano da caserna. (NEVES, 2007, p. 2127). 
 

“A palavra risco deve ser interpretada como um conjunto de incertezas  

encontradas quando ousamos fazer algo, e não apenas como problema.” (SALLES 

JUNIOR et al, 2006, p. 19) 

 

No entanto, conforme a área de estudo, há interpretações diversas para 

risco, sendo comum a sua utilização no sentido de perigo, conforme as várias 

conceituações descritas a seguir:  
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FONTE CONCEITO DE RISCO 

 

Glossário de 

Defesa Civil 

(1998) 

Medida de dano potencial ou prejuízo econômico expresso 
em termos de probabilidade estatística de ocorrência e de 
intensidade ou grandeza das conseqüências previsíveis. 
Probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento 
adverso, relacionado com a intensidade dos danos ou 
perdas, resultantes dos mesmos. 

 
COMDTINST 3500.3 

U.S. Coast 
Guard 
(1999) 

A possibilidade de danos pessoais ou danos materiais ou 
perda, determinada pela combinação de resultados de 
avaliações individuais dos elementos específicos que 
contribuem para a maioria das situações de risco. Risco 
geralmente é uma função da gravidade e da probabilidade. 
Esta Instrução, no entanto, destaca a exposição como um 
terceiro fator de risco. 

FAA 
(2000) 

É definido como a probabilidade e gravidade de um acidente 
ou perda por exposição a vários perigos, incluindo lesões às 
pessoas e perda de recursos.  

MSGR  
CENIPA 
(2001) 

O risco existente em qualquer atividade é função de dois 
componentes básicos: a probabilidade da ocorrência de um 
determinado evento e a gravidade dos resultados no caso 
desse evento se concretizar. 

PMBOK 
(2004) 

É um evento incerto ou condição que, se ocorrer, terá um 
efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto.  

 
AS/NZS 4360 

(2004) 

É a probabilidade que se algo acontecer irá acarretar um 
impacto nos objetivos, que podem ser positivos ou negativos. 
É medido através da combinação das conseqüências de um 
evento e sua probabilidade. 

OPNAVINST 
3500.39B 

US Navy   
(2004) 

É a possibilidade de resultados adversos ou conseqüências 
negativas; como lesões, doenças ou perdas. Nível de risco é 
expresso em termos de probabilidade ou gravidade do 
perigo. 

CI 32-2 
Exército Brasileiro 

(2005) 

É um perigo ou possibilidade de perigo; pode ser também 
entendido como uma situação em que há probabilidades 
mais ou menos previsíveis de perda ou ganho. 

DGMM-3010 
Marinha do 

Brasil (2005) 

Quantificação da ameaça decorrente da exposição a um 
perigo. O risco varia em função da gravidade das possíveis 
conseqüências e respectiva probabilidade. 

MPH-830 
FAB - CTA 

(2005) 

Medida de insegurança. Pode ser quantificado através da 
combinação da probabilidade de ocorrência e dos efeitos de 
um determinado evento, caso ocorra. Quanto mais provável o 
evento e graves suas conseqüências, maior será o risco. 

AFMCI 90-902 
USAF  
(2007) 

É a probabilidade e a gravidade de perda ou impacto adverso 
pela exposição a várias ameaças ou perigos. 

PSO-BR 
ANAC 
(2009) 

É a percepção das conseqüências em termos de severidade 
e probabilidade da exposição a perigo que possa implicar na 
perda ou redução de capacidade ou produtividade ou, ainda, 
em lesões físicas ou danos materiais.  

Quadro 5 - Conceituação de Risco 
 



 50 

Observa-se que, em todas as conceituações, há uma condição de incerteza 

presente, quanto ao evento ou condição geradora do risco, normalmente 

denominada ameaça ou perigo, expressa normalmente pela probabilidade de sua 

ocorrência, daí confundir-se com o próprio termo risco; bem como, advirem 

resultados negativos e ou conseqüências danosas, no caso de sua efetivação, 

expresso por impacto, severidade ou gravidade. 

 

Embora as conceituações de risco apresentadas por AZ/NZS 4360 (2004), 

PMBOK (2004), CI 32-2 (2005) e ISO/FDIS 31000 (2009), contemplem a 

possibilidade dos riscos gerarem efeitos positivos, que podem ser interpretados 

como oportunidades, esse trabalho limita-se aos aspectos ou efeitos negativos do 

risco.  

 

Para Brasiliano (2003, p.21-22), o risco é caracterizado quando um 

acontecimento é possível (pode realizar-se), incerto (não pode haver a certeza de 

que ele ocorrerá); fortuito ou acidental (independente da vontade do homem); e que 

acarreta conseqüências negativas (no sentido de que deve comportar uma perda), 

caso ocorra. 

 

Esse acontecimento, normalmente se interpreta como perigo ou ameaça, 

que são as fontes do risco. Assim, por meio da probabilidade e da gravidade das 

conseqüências de um perigo, é que se afere o nível de risco, fator importante e 

presente dentro do gerenciamento do risco operacional.  

 

A exposição ao perigo é outro fator citado em algumas conceituações, como 

na COMDTINST 3500.3 (1999), FAA (2000), DGMM-3010 (2005), AFMCI 90-902 

(2007) e PSO-BR (2009), e a primeira idéia que traz é com relação a tempo, pois 

quanto mais me exponho a um perigo, maior será a probabilidade de sua ocorrência, 

que por sua vez eleva o nível do risco. No entanto, também pode estar associada à 

quantidade de pessoas ou materiais que podem ser afetados, o que interfere 

diretamente nas conseqüências e, portanto, na gravidade.  

 

No entanto, a exposição não será considerada como um fator isolado na 

avaliação do risco, que é uma das fases integrantes do processo de gerenciamento 
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do risco operacional que serão apresentadas, pois observando os seus 

fundamentos, com base na probabilidade e gravidade, consegue-se mensurar o 

risco a ser enfrentado e adotar-se medidas de controle sobre ele, de forma que ao 

aceitá-lo, e decidir pelo cumprimento da missão, assume-se essa exposição; por 

essa razão, entende-se que ela está implícita na avaliação.  

 

Dessas discussões vem à tona a idéia de vulnerabilidade, termo que não é 

muito utilizado nas referências sobre o gerenciamento do risco operacional, 

observado em citações de gerenciamento do risco para a Defesa Civil e Guarda 

Patrimonial, no entanto se relaciona diretamente com o conceito de exposição, pois 

quanto mais exposto, equivale a dizer que está mais vulnerável, ou seja, mais 

susceptível ao perigo que se apresenta. 

 

Em muitas definições, observa-se ainda a condição de risco como um uma 

medida ou potencial avaliado, referindo-se à aferição do perigo. Essa aferição 

normalmente é expressa em termos de probabilidade e gravidade de suas possíveis 

conseqüências. Portanto, em um cenário com múltiplos perigos, é possível definir 

prioridades comparando-se os respectivos valores de riscos obtidos. 

 
Após análise das conceituações citadas sobre risco, e para melhor 

caracterizá-lo dentro da abordagem de gerenciamento do risco, é importante 

destacar que risco é uma aferição potencial de dano, estimado pelos seus principais 

componentes que são: o perigo, sua fonte e origem, do qual podem advir 

conseqüências, expressas pela probabilidade de sua ocorrência, característica 

inerente por sua incerteza, e caso ocorra, pela gravidade, referente aos danos 

físicos, materiais e ou ambientais que podem ser produzidos. 

2.4 GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL (GRO) 

O gerenciamento do risco operacional (GRO) é uma das possibilidades de 

aplicação do gerenciamento do risco, que é uma ferramenta importante dentro do 

processo decisório, muito utilizado e desenvolvido na área financeira, de seguros e 

de desenvolvimento de projetos. Portanto, o gerenciamento do risco é desenvolvido 
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dentro de um processo lógico que pode ser adaptado e utilizado em várias áreas ou 

atividades, adaptado ao contexto a que se pretende aplicá-lo. No caso do GRO, há, 

por exemplo, sua aplicação na área financeira e também para o gerenciamento de 

operações ou missões operacionais, utilizado pelos militares. Dentro da última 

vertente, pode ser direcionado e aplicado para gerenciar os riscos nas missões da 

aviação civil e militar, o que tem recebido grande atenção e se desenvolvido com 

rapidez nos últimos anos. 

 

O gerenciamento do risco deve integrar as operações e o planejamento em 

todos os níveis, e, nesse sentido, ISO/FDIS (2009, p. 7), cita que o “gerenciamento 

do risco deve ser parte integrante de todos os processos organizacionais. Não é 

uma atividade autônoma, separada das principais atividades e processos da 

organização.” Portanto todas as pessoas devem conhecer e estar conscientes de 

sua importância e seus benefícios. 

 

O GRO é uma ferramenta que deve ser aplicada em todos os escalões de 

uma organização, tanto na fase de planejamento, como de execução, por meio de 

um processo sistematizado que visa atingir os objetivos e o sucesso da missão com 

eficiência operacional e otimização dos recursos, trabalhando sempre com margem 

de segurança. 

 

Assim, primeiramente verifica-se uma série de conceituações acerca de 

gerenciamento do risco operacional, conforme segue: 
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 53 

FONTE CONCEITO DE GERENCIAMENTO DO RISCO 
OPERACIONAL 

 

 
COMDTINST 3500.3 

U.S. Coast Guard 
(1999) 

Um processo contínuo e sistemático de identificação e 
controle de riscos em todas as atividades de acordo com 
um conjunto de parâmetros pré-concebidos através da 
aplicação de políticas de gestão e procedimentos 
apropriados. Este processo inclui a detecção de perigos, 
avaliação de riscos, e implementação e monitoramento de 
controles de risco para dar suporte efetivo na tomada de 
decisão para assuntos envolvendo risco.  

FAA 
(2000) 

É uma ferramenta de tomada de decisão para 
sistematicamente identificar riscos operacionais e 
benefícios, e determinar o melhor curso de ação para 
qualquer situação. 

OPNAVINST 3500.39B 
U.S. Navy 

(2004) 

O processo de lidar com o risco associado às operações 
militares, que inclui a avaliação de risco, a tomada de 
decisão e a implementação efetiva de controles de risco. 

MPH-830 
FAB - CTA  

(2005) 

Processo que usa a capacidade de raciocínio, aliada a uma 
metodologia específica, para identificar e reduzir os riscos 
de uma atividade a um nível aceitável. 

 
CI 32-2 

Exército Brasileiro 

(2005) 

O método de gerenciamento de risco preconiza, de início, 
uma identificação dos riscos envolvidos em uma 
determinada atividade, seguida de uma avaliação 
pormenorizada de probabilidades e de níveis de 
periculosidade, tudo com o objetivo de quantificar e de 
permitir a ação preventiva de acordo com parâmetros pré-
estabelecidos.  

 
DGMM-3010 

Marinha do Brasil 
(2005) 

Processo para administrar os riscos presentes em uma 
operação, compreendendo a identificação de perigos, a 
avaliação do risco, a decisão de risco, a implementação de 
medidas de controle do risco e a supervisão quanto à 
eficácia de tais medidas.  

 
 
 

AFMCI 90-902 
USAF  
(2007) 

É um processo de decisão utilizado para avaliar 
sistematicamente possíveis cursos de ação, identificar os 
riscos e benefícios, e determinar o melhor curso de ação a 
ser tomada para qualquer situação. 
É um processo sistemático de identificação de ameaças, 
perigos ou impedimentos, avaliação de risco, análise das 
opções e medidas de controle de risco, que darão suporte 
ao processo de tomada de decisão para implementação de 
medidas de controle, aceitando os riscos residuais, e 
supervisionando / revendo as ações, verificando sua 
eficácia. 

PSO-BR 
ANAC 
(2009) 

É o processo de identificação dos perigos, suas 
conseqüências, avaliação de suas implicações (riscos), 
decidindo por um curso de ação e a avaliação dos 
resultados.  

Quadro 6 - Conceituação de Gerenciamento do Risco Operacional 
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Verifica-se que as conceituações apresentadas referem-se, de modo geral, a 

um processo sistematizado, integrante do processo decisório, que procura avaliar os 

riscos, através da identificação da causa raiz dos riscos, ou seja, os perigos, e de 

uma análise apurada de suas conseqüências, no campo da probabilidade de 

ocorrência, ou caso ocorra, quanto à gravidade dos danos produzidos, e gerenciá-

los, adotando medidas de controle, que reduzam a possibilidade da ocorrência ou 

minimizem seus efeitos, operando com riscos aceitáveis, aumentando assim as 

chances de sucesso e de concretização do objetivo. 

 

A importância do gerenciamento do risco no campo estratégico é 

indiscutível, pois através dele há condição de se conhecer o que se enfrentará, 

podendo, antecipadamente, adotar medidas preventivas que possibilitarão atingir o 

objetivo pretendido com segurança. 

 

Portanto, de uma forma muito simples e didática, Alencar (2006, apud SILVA 

JUNIOR 2008, p. 17) descreve basicamente que: 

 
o gerenciamento de riscos, em qualquer projeto ou atividade rotineira, trata 
basicamente de tentar responder sistematicamente a três perguntas 
primárias: 
• O que pode dar errado? 
• Como minimizar as chances de algo dar errado? 
• Como diminuir as conseqüências se algo der errado? 
 

Como o GRO proporciona a informação daquilo que pode ocorrer, nota-se 

que a sujeição a surpresas se reduz e eleva-se a consciência situacional daqueles 

que planejam ou que executarão a missão, sendo possível verificar seus pontos 

mais sensíveis, além de oferecer opções de ações ou medidas preventivas que 

reduzam a probabilidade de sua ocorrência ou a gravidade de seus efeitos, 

reforçando seu caráter preventivo e sua característica de pró-atividade, que contribui 

para a segurança e o sucesso da missão, o que se confirma em HB 436 (2004, p. 

07) conforme segue: 

 
Gerenciamento de risco envolve a identificação e preparação para o que 
pode acontecer, ao invés de gerir sobre fatos já ocorridos. 
O gerenciamento de risco incentiva uma organização a gerenciar de forma 
proativa e não reativa. 
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Da mesma forma FAA (2000, p. 15-02) cita que: 

 
aguardar por um acidente, para depois investigá-lo e emitir recomendações 
de segurança que divulguem os fatores contribuintes, na esperança de que 
novos acidentes sejam evitados é uma atitude irresponsável, que faz parte 
de uma filosofia de segurança ultrapassada. O GRO possibilita administrar o 
risco modificando ações e decisões em cada missão, conforme suas 
características, otimizando as possibilidades de sucesso em relação às de 
fracasso, prejuízo ou perda. O GRO deve integrar o planejamento e a 
execução de qualquer operação, e ser aplicado rotineiramente pela 
administração, e não ser uma ferramenta utilizada somente quando algum 
problema ocorre. Daí o caráter preventivo e não reativo do GRO, que é 
aplicado para minimizar os riscos, reduzir acidentes, preservar a vida e os 
bens. 
 

Além do caráter preditivo e preventivo ressaltado acima nota-se também que 

o GRO deve ser um processo contínuo, que permita aperfeiçoamento constante, 

para suportar mudanças e adaptar-se ao surgimento de novos perigos e riscos 

associados. 

 
No entanto, é sabido que pessoas avaliam riscos diferentemente umas das 

outras, daí a importância de cada organização estabelecer o seu planejamento e sua 

abordagem aos riscos, definindo sua metodologia de gerenciamento do risco, seus 

processos e parâmetros, de forma clara e objetiva, visando melhorar as informações 

disponíveis para as tomadas de decisões e diminuindo as diferenças por avaliações 

individuais. 

 

Nessa linha Salles Junior et al (2006, p. 79) cita que: 
 

O gerenciamento de riscos não é determinístico. Pessoas diferentes 
tomarão decisões diferentes com base nos mesmos números. O 
gerenciamento dos riscos não toma as decisões por nós. Ele apenas nos dá 
um conjunto de informações que melhorará substancialmente nosso 
processo decisório.  
 

Complementando essa idéia HB 436 (2004, p. 07), cita que o gerenciamento 

do risco “é um meio para um fim e não um fim em si mesmo.” 

 

FAA (2000, p. 15-7) cita ainda que “o gerenciamento do risco fornece um 

processo fundamentado e repetitivo que reduz a dependência da intuição”, daí a 

importância para que seja difundido em todas as áreas de uma empresa ou 

organização, pois sua prática fixa seus princípios e, assim, as decisões serão 

tomadas com base em mais e melhores informações, com maiores chances de 
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sucesso, principalmente quando envolverem situações com compressão de tempo, 

ou mudanças de última hora. 

 

Portanto, o gerenciamento do risco operacional deve ser difundido dentro 

das organizações que trabalham com operações e ou missões rotineiras e 

contínuas, visando, primeiramente, maior segurança e otimização de recursos, e no 

caso específico dos operadores aéreos, como facilitador para a implementação do 

SGSO (Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional). 

2.4.1 Princípios do Gerenciamento do Risco Operacional 

Quando se trata de gerenciamento do risco operacional, há que se ter em 

mente quatro princípios básicos, descritos em FAA (2000, p. 15-04), em Risk 

Management - ALSA Center (2001, p. I-2), em OPNAVINST 3500.39B (2004, p. 04) 

e em DGMM-3010 (2005, p.12-7 e 12-8), que devem sempre ser observados quando 

da aplicação do processo de GRO, a saber: 

 

 Não aceitar riscos desnecessários - deve-se aceitar somente os riscos 

necessários para cumprimento da missão, e evitar assumir riscos que exponham 

desnecessariamente a tripulação, a equipe, bem como outras pessoas ou materiais.  

 
Risco desnecessário é aquele que não traz nenhum retorno relacionado à 
operação ou reconhecido pela instituição em termos de benefícios ou 
oportunidades. Também deve ser rejeitado o risco “desnecessariamente 
elevado”, aquele que, embora relacionado com a operação, poderia ser 
reduzido sem comprometê-la, mas é aceito tal como está. 
Sob nenhuma circunstância a eventual incapacidade de se antever qualquer 
possível perda justifica a aceitação de um risco não relacionado com a 
operação. Deve ser claramente compreendido que a aceitação do risco não 
se equivale ao desejo irresponsável de apostar na sorte. (DGMM-3010, 
2005, p. 12-8 e 12-9). 
 

 Relação Custo-Benefício - o risco estará presente em todas as 

missões, assim o objetivo do GRO não é eliminar o risco, mas gerenciá-lo de forma 

a minimizar os danos e perdas, de tal sorte que o resultado da missão compense os 

riscos assumidos, estabelecendo uma relação de ganho entre os potenciais 

benefícios e os potenciais danos. 
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Os benefícios a serem obtidos devem ser bem conhecidos e compatíveis 
com o nível de risco da operação. Sob certos contextos, é possível que o 
único benefício que justifique a aceitação de um risco seja a possibilidade 
de evitar-se outro risco ainda maior. (DGMM-3010, 2005, p. 12-8). 
 

 Nível adequado de decisão - a aceitação do risco deve ser direcionada 

para autoridade competente, conforme o nível do risco avaliado, normalmente 

àquele que pode alocar recursos para reduzir ou eliminar os riscos ou implementar 

as medidas de controle necessárias. 

 
Em uma decisão de risco, o nível adequado é aquele no qual o decisor 
dispõe dos recursos necessários para reduzir ou eliminar o risco e 
autoridade para fazer implementar as medidas de controle. Normalmente 
esse nível é o da autoridade que comanda uma operação planejada. 
Caso os controles disponíveis para esse nível não sejam suficientes para 
reduzir o risco residual a um nível aceitável, ou se o decisor não estiver 
investido da autoridade requerida para implementá-los, a decisão de risco 
deverá ser levada para o próximo nível na cadeia de comando.(DGMM-
3010, 2005, p. 12-8). 
 

 Antecipar e gerenciar os riscos com planejamento - os riscos serão 

melhor analisados e mitigados adequadamente se forem previamente identificados e 

avaliados dentro de um processo sistemático de planejamento, que integre todos os 

escalões e setores de uma organização.  

 
É mais fácil gerenciar os riscos durante a fase de planejamento de uma 
operação. Quanto mais tarde for decidida a implementação das mudanças 
necessárias, mais dispendioso e demorado será o processo. 
“Não existem acidentes novos”, e “para cada acidente sempre haverá 
precedentes conhecidos cujo conhecimento poderia tê-lo evitado” são 
fundamentos tradicionais da prevenção de acidentes. O GRO complementa 
essa abordagem com uma atitude proativa, não só de ênfase nos 
precedentes conhecidos realmente aplicáveis ao contexto da operação, 
como também de uma projeção daquilo que pode “dar errado” em uma 
operação, independentemente de já ter acontecido alguma vez. (DGMM-
3010, 2005, p. 12-7 e 12-8). 

2.4.2 Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 

No quadro a seguir, verificam-se várias citações que se reportam às etapas 

ou passos que devem ser seguidos no processo de gerenciamento do risco 

operacional: 
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 PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

ETAPAS 

COMDITINST 
3500.3 

US Coast 
Guard 
(1999) 

Identificar as 
Tarefas da 

Missão 

Identificar os 
Perigos 

Avaliar os 
Riscos 

Identificar 
Opções 

Avaliar Riscos 
versus 
Ganhos 

Monitorar a 
Situação 

FAA (2000) 
Identificar os 

Perigos 
Avaliar os 

Riscos 

Analisar as 
Medidas de 
Controle de 

Risco 

Tomada de 
Decisão de 

Controle 

Implementar 
Medidas de 

Controle 

Supervisão e 
Revisão 

Risk 
Management 
ALSA Center 

(2001) 

Identificar 
Ameaças 

Avaliar as 
Ameaças 

Desenvolver 
Controles e a 
Tomada de 
Decisão de 

Risco 

Implementar 
Controles 

Supervisionar 
e Revisar 

XXXX 

ORM 1-0 
Marine Corps 

(2002) 

Identificar os 
Perigos 

Avaliar os 
Perigos para 

Determinar os 
Riscos 

Desenvolver 
Controles e a 
Tomada de 
Decisão de 

Risco 

Implementar 
Controles 

Supervisionar 
e Avaliar 

XXXX 

OPNAV INST 
3500.39B 
US NAVY 

(2004) 

Identificar os 
Perigos 

Avaliar os 
Perigos 

Tomada de 
Decisão de 

Risco 

Implementar 
Controles 

Supervisionar XXXX 

DGM-3010 
Marinha do 

Brasil 
(2005) 

Identificar os 
Perigos 

Avaliar os 
Riscos 

Analisar 
Medidas de 
Controle do 

Risco 

Decisão de 
Risco 

Implementar 
as Medidas de 

Controle do 
Risco 

Supervisionar 

RISK 
MANAGEMENT 

US ARMY 
(2007) 

Identificar os 
Perigos 

Avaliar os 
Perigos e 

Classificar os 
Riscos 

Medidas 
Defensivas e 
Tomada de 

Decisão 

Implementar 
Controles 

Supervisionar 
e Avaliar 

XXXX 

AFMCI 90-902 
US AIR FORCE 

(2007) 

Identificar as 
Ameaças ou 

Perigos 

Avaliar o 
Risco 

Analisar as 
Medidas de 
Controle do 

Risco 

Tomada de 
Decisão de 

Controle 

Implementar 
Controles de 

Risco 

Supervisão e 
Revisão 

ICAO (2009) 

Gerenciamento 
do Risco de 
Segurança 
Operacional 

Probabilidade 
do Risco de 
Segurança 

Operacional 

Gravidade do 
Risco de 

Segurança 
Operacional 

Tolerabilidade 
do Risco de 
Segurança 

Operacional 

Controle do 
Risco de 

Segurança 
Operacional / 

Mitigação 

XXXX 

Quadro 7 - Processos de Gerenciamento do Risco Operacional 
 

O quadro acima demonstra que existem pequenas diferenças de 

abordagens entre as publicações selecionadas, mas há uma similaridade entre as 

etapas ou passos propostos, pois a seqüência lógica é a mesma. 

 

Um aspecto importante fica por conta do planejamento do gerenciamento do 

risco, etapa prevista no PMBOK (2004), que aqui não foi citada, pois é direcionada 

para gerenciamento do risco em projetos. Essa questão é fundamental, pois retrata 

como a organização realizará o gerenciamento do risco, estabelecendo padrões de 

abordagens e análise, definindo responsabilidades e metodologias, que nesse 

trabalho serão entendidas como já definidas, para que o processo de GRO possa 

ser devidamente aplicado. 
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Da mesma forma, nota-se que em AZ/NZS 4360 (2004) há referência a 

comunicar e consultar e estabelecer o contexto, condições integrantes de todo o 

processo de gerenciamento do risco, de uma forma ampla e global, que deve 

participar e integrar todas as suas etapas, e da mesma forma citada acima, já devem 

estar definidas e estruturadas para a aplicação do processo de GRO. 

 

Essas etapas do gerenciamento do risco não foram consideradas, pois 

diferentemente do gerenciamento do risco para projetos, que normalmente tem um 

início e um fim definidos, exigindo, portanto, um planejamento do gerenciamento do 

risco específico para aquele desenvolvimento, entende-se que quando se trata da 

aplicação do GRO, em uma organização com atividades rotineiras e contínuas, tais 

aspectos já devem estar definidos e implementados, não sendo objeto de estudo 

desse trabalho, que se focará nas etapas de realização do gerenciamento 

propriamente dito. 

 

Portanto, o processo de gerenciamento do risco operacional adotado nesse 

trabalho compõe-se por seis etapas: identificar os perigos, avaliar os riscos, analisar 

as medidas de controle, tomada de decisão de risco, implementar medidas de 

controle e supervisão e revisão. Essas etapas coincidem com as previsões descritas 

em FAA (2000), DGM-3010 (2005) e com AFMCI 90-902 (2007), conforme figura 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Fonte: ORM University 
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Percebe-se, portanto, que o GRO é um processo sistemático e contínuo, ou 

seja, sempre sujeito a modificações, adaptações e evoluções, em conformidade com 

o ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) da gestão pela qualidade, que envolve a 

identificação de perigos, situações que podem comprometer a realização de uma 

missão; análise e avaliação dos riscos, por meio da probabilidade de ocorrência, e, 

caso ocorra, da gravidade das conseqüências que podem advir, em termos de 

danos físicos, materiais ou ambientais, o que permitirá classificar e valorar os riscos; 

informação importante para a análise de medidas de controle, pois pela classificação 

do risco é possível priorizá-lo, quando se verifica quais medidas podem ser 

aplicadas a cada risco, procurando eliminá-lo ou mitigar a probabilidade de sua 

ocorrência ou a gravidade de seus efeitos, conduzindo-o para níveis aceitáveis; 

subsidiando a tomada de decisão de risco, quando se verifica a aceitabilidade ao 

risco em relação às medidas propostas e sua efetividade; implementando as 

medidas de controle definidas para a autorização e realização da missão; sendo 

todas essas etapas devidamente supervisionadas, verificando-se se o planejamento 

e as medidas de controle foram adequadas àquela realidade; finalizando com a 

revisão, resultado das informações da supervisão, que buscará implementar novas 

tecnologias, novos procedimentos ou treinamentos, visando adequar-se ao 

surgimento de novos perigos e ameaças. 

 

FAA (2000, p. 15-06) descreve que se deve “aplicar as etapas na seqüência. 

Cada etapa é um bloco de construção para a próxima e deve ser concluída antes de 

prosseguir para a seguinte.” 

 

Portanto, quando se fala em GRO, há que se falar no ciclo completo, pois 

várias pessoas, métodos e organizações preocupam-se muito e despendem grande 

energia apenas nas duas primeiras etapas, de identificar e analisar o risco, quando o 

mais importante são as ações ou medidas de controle, que efetivamente vão mitigar 

os riscos. 

 

Outro aspecto importante, com participação em todas as etapas do 

gerenciamento do risco operacional, é referente ao registro de dados, pois através 

dele há como se efetivar estudos sobre o histórico e evolução do risco e do 

gerenciamento do risco, avaliar tendências e estabelecer o know-how da 
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organização acerca da matéria, o que permitirá melhores informações para se 

efetivar novos gerenciamentos e planejamentos. 

2.4.2.1 Identificação dos Perigos 

Basicamente, como já visto, nessa etapa tem-se que responder à pergunta: 

o que poder dar errado? 

 

Deve-se, portanto, determinar os perigos presentes e deles extrair as 

possíveis conseqüências que possam interferir ou impedir a realização do objetivo 

proposto pela missão em questão, pois essa relação será a base de todo o estudo e 

avaliações posteriores, que culminarão com a adoção de medidas de controle dos 

riscos. 

 

Dorofee (1996, apud SILVA JUNIOR, p. 26 e 27) cita que: 

 
a identificação dos riscos é um processo de transformação das incertezas 
acerca do projeto em riscos distintos (tangíveis), que podem ser descritos e 
medidos. O objetivo da identificação do risco é localizá-lo antes que ele se 
torne um problema [...]. 
 

Essa etapa é muito importante, pois dela dependem as demais, e um ponto 

crítico a ser observado é com relação ao entendimento do que seja perigo, pois há 

uma tendência em se confundir perigo com as suas conseqüências, o que limita a 

análise e, por conseguinte, todo o processo. Quando os perigos são identificados 

corretamente, há melhores informações acerca das causas dos riscos e melhores 

condições de se presumir suas possíveis conseqüências, o que facilita a elaboração 

de mecanismos de controle.  

 

Assim, perigo é conceituado de uma forma bem simples por AZ /NSZ 4360 

(2004) como “uma fonte de dano potencial” e ICAO (2009, p. 4-2) cita que 

“conseqüência é definida como o resultado potencial (ou resultados) de um perigo.”  
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Dessa premissa, é importante ressaltar a possibilidade do surgimento da 

cadeia de conseqüências ou efeito cascata, quando de uma conseqüência originam-

se outras. 

 

De certa forma, os perigos são situações, eventos ou circunstâncias 

presentes, que existem por si só ou são criados diante de alguma ação ou reação. 

Podem surgir em razão de falhas ativas ou latentes, ou seja, que podem produzir 

conseqüências imediatas ou futuras respectivamente. A grande dificuldade fica em 

se relacionar os perigos por falhas latentes, que são aquelas “escondidas”, 

desconhecidas. Daí a importância do registro e da análise histórica, pois permite, 

através da divulgação e do treinamento, fazer com que se tornem conhecidas e, 

portanto, relacionáveis. 

 

Nesse caminhar, há que se considerar erros como potenciais perigos 

durante a realização e o cumprimento da missão, que normalmente são associados 

ao fator humano. 

 

Em DGMM-3010 (2005, p.12-4) ressalta-se ainda que, antes do 

levantamento dos perigos, deve-se dividir a missão em fases, descrevendo que essa 

etapa “consiste, inicialmente, em relacionar as principais fases da operação. Em 

seguida, essas fases devem ser analisadas, buscando identificar perigos que 

possam estar presentes em cada uma delas.” 

 

Para cumprir essa etapa, verifica-se também a possibilidade de aplicação do 

modelo 5M (Man, Machine, Media, Management e Mission), que será abordado mais 

adiante, que apresenta uma visão sistêmica do inter-relacionamento dos seus 

elementos: homem, máquina, meio, gerenciamento e missão, oferecendo um 

caminho lógico e eficaz para a identificação dos perigos, os quais, normalmente, têm 

origem nesses elementos.  

 

Portanto, de acordo com a disponibilidade de tempo e da complexidade da 

missão, a lista de perigos e de conseqüências será elaborada aproveitando-se 

documentação técnica, análises teóricas, dados históricos referentes a reportes de 

acidentes e incidentes e a relatórios de prevenção, normas e procedimentos 
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operacionais padrão estabelecidos, estudo de cenários, opiniões de especialistas, 

utilizando-se de várias técnicas, que dentre as mais usuais, de acordo com Morano 

et al (2006, p. 123-125), destacam-se as seguintes: 

 

 Brainstorming - vale-se da reunião de pessoas com reconhecida 

experiência para analisarem a missão e definirem os perigos existentes. 

 

 Técnica Delphi - similar ao brainstorming, no entanto, realizado à 

distância e anonimamente; utilizando-se de respostas escritas.  

 

 Matriz FOFA (Análise SWOT - Strengths, Weakness, Opportunities e 

Threats) - ferramenta de planejamento estratégico, que pela análise das Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças existentes em um determinado momento para 

uma determinada situação, preferencialmente realizada por um grupo de pessoas 

experientes, monta-se uma matriz da qual é possível identificar os perigos. 

 

 Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito ou Espinha de Peixe) - 

apropriado para identificar os perigos e sua categorização, utilizando de um 

esquema em que o efeito (conseqüências) é colocado à direita e as causas (perigos) 

à esquerda, que podem ser diferenciadas em categorias diversas. 

 

 Check-list - lista pronta com perigos pré-selecionados a serem 

identificados para aquela circunstância, o que favorece para o não esquecimento de 

itens, mas necessita de um processo de atualização constante.  

 

 Fluxograma - representação gráfica dos passos de um processo que 

pode ser utilizada para compreender e visualizar como os riscos se correlacionam 

com os perigos. 

 

 Entrevista - Entrevistas livres, semi-estruturadas ou estruturadas 

conduzidas individualmente ou em grupo com participação de pessoas experientes. 
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 Questionário - seqüência de perguntas que visam identificar os perigos 

e suas causas em áreas ou atividades específicas. 

 

Há também uma técnica descrita por Silva Junior (2008, p. 118) chamada de 

writestorming, similar ao brainstorming, que faz uso da escrita para os participantes 

apresentarem suas propostas e sugestões. 

 

Percebe-se que, em todas as técnicas, o desenvolvimento com participação 

de várias pessoas é mais indicada, pois compartilha e considera diferentes 

experiências e perspectivas, o que individualmente produziria uma visão medíocre e 

parcial da situação, que não é interessante para o processo. 

 

O produto final dessa etapa é uma lista ou relação de causa e efeito, 

definindo os perigos presentes e identificados com suas possíveis conseqüências, 

para que as etapas posteriores possam ser desenvolvidas com abrangência e 

profundidade. 

 

Nesse sentido apresenta-se a seguir um exemplo de como pode ser a 

apresentação dessa lista e também para diferenciar melhor o que seja perigo e suas 

conseqüências: 

 

Perigos Conseqüências 

 

Vôo a baixa altura 

(inferior a 500 pés). 

Colisão com fios, antenas, pássaros e ou obstáculos. 

Cruzar linha de pipa (cortante)  

Realização de procedimento de emergência deficiente. 

 

Pouso em local não 

homologado 

(ocasional). 

Choque das pás do rotor principal ou do rotor de cauda. 

Pouso brusco. 

Piso e inclinação do terreno impraticáveis. 

Isolamento do local de pouso deficiente. 

Quadro 8 - Identificação de Perigos e Conseqüências 
Fonte: Autor 
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2.4.2.2 Avaliação dos Riscos 

A partir da listagem obtida na identificação dos perigos, procura-se estimar 

ou calcular níveis de probabilidade e de gravidade para as conseqüências, 

informações essas que cruzadas produzem um valor de risco associado, gerados, 

por exemplo, pela utilização de uma matriz de gerenciamento do risco, que permite 

classificá-lo, proporcionando uma noção de magnitude. 

 

Dorofee (1996, apud SILVA JUNIOR, 2008, p. 31 e 32) cita que: 

 
a análise de risco é um processo de exame detalhado do risco, para se 
determinar sua extensão, como ele se relaciona com outros riscos, e quais 
riscos são os mais importantes. Realizam-se três atividades básicas: 
• Avaliação dos atributos do risco 
• Classificação dos riscos 
• Priorização dos riscos 
O objetivo da análise de risco é, portanto, converter dados sobre o risco em 
informações úteis para as decisões a serem tomadas. 
 

A etapa de avaliação dos riscos, segundo DGMM-3010 (2005, p. 12-4), 

“consiste em classificar todos os perigos conforme o seu respectivo nível de risco, 

definido a partir de gravidade das possíveis conseqüências e respectiva 

probabilidade. O emprego de uma matriz de GRO, embora não seja indispensável, é 

particularmente útil nesta etapa do processo.”  

 

Algumas citações denominam essa etapa como análise de risco e englobam 

as etapas de identificação de perigos e análise de risco como compondo uma fase a 

qual chamam de avaliação do risco. 

 

Por proporcionar uma classificação dos riscos, valorando-os, há condições 

de priorizá-los, fato que permite focar as medidas de controle ou ações mitigadoras 

para aqueles com maiores indicadores, concentrando, assim, as atividades de 

segurança para os perigos que representam maiores riscos. 

 

Segundo Drucker (1984, apud SALLES JUNIOR et al, 2006, p. 53) “não se 

gerencia aquilo que não pode ser medido”. 
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Bernstein (1997, p. 23) cita que “sem números, não há vantagens nem 

probabilidades; sem vantagens e probabilidades, o único meio de lidar com os riscos 

é apelar para os deuses e o destino. Sem números, o risco é uma questão de pura 

coragem.” 

 

Portanto, para que se possa efetivar a classificação do risco, é necessária a 

análise de seus atributos, que são a probabilidade e a gravidade, utilizando 

parâmetros e padrões definidos, normalmente expressos por meio de uma matriz de 

probabilidade-impacto, também denominada matriz de gerenciamento do risco. 

 

Existem várias classificações de probabilidade e de gravidade, que cruzadas 

originam uma matriz de gerenciamento do risco. Nesse trabalho, adota-se como 

referência o modelo apresentado pelo CENIPA (2010), por meio de um artigo sobre 

gerenciamento do risco intitulado avaliação de risco, bem como do modelo da ANAC 

(2009), segundo os quais classificam a probabilidade como: 

 

PROBABILIDADE 

1 - Muito Improvável Quase inconcebível que o evento ocorra. 

2 - Improvável 
Muito improvável que ocorra (não se conhece ocorrência 

anterior) 

3 - Remoto Improvável, porém é possível que ocorra (ocorre raramente). 

4 - Ocasional 
Provável que ocorra algumas vezes (tem ocorrido 

ocasionalmente). 

5 - Freqüente 
Provável que ocorra muitas vezes (tem ocorrido 

freqüentemente). 

Quadro 9 - Probabilidade 
Fonte: CENIPA (2010) e ANAC (2009) 

Da mesma forma classificam gravidade como: 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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GRAVIDADE 

A - Insignificante Conseqüências leves. 

 

B - Pequeno 

- Interferência. 

‐ Limitações operacionais. 

‐ Utilização de procedimentos de emergência. 

‐ Incidentes menores. 

 

C - Significativo 

‐ Uma redução significativa das margens de segurança, 

uma redução na habilidade do operador em responder a 

condições operacionais adversas como resultado do 

incremento da carga de trabalho, ou como resultado de 

condições que impedem sua eficiência. 

‐ Incidente grave. 

‐ Lesões a pessoas. 

 

D - Crítico 

‐ Uma redução importante das margens de segurança, 

dano físico ou uma carga de trabalho tal que os  

operadores não podem desempenhar suas tarefas de 

forma precisa e completa. 

‐ Lesões graves ou mortes de uma quantidade de gente. 

‐ Danos maiores ao equipamento. 

E - Catastrófico ‐ Destruição do equipamento. 

‐ Mortes múltiplas. 

Quadro 10 - Gravidade 
Fonte: CENIPA (2010) e ANAC (2009) 

Definidas as classificações de probabilidade e de gravidade, pelo 

cruzamento desses dois atributos, tem-se a matriz de gerenciamento do risco 

conforme segue: 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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Probabilidade 

Gravidade 

Insignificante 

A 

Pequeno 

B 

Significativo 

C 

Crítico 

D 

Catastrófico 

E 

Freqüente - 5 5A 5B 5C 5D 5E 

Ocasional - 4 4A 4B 4C 4D 4E 

Remoto - 3 3A 3B 3C 3D 3E 

Improvável - 2 2A 2B 2C 2D 2E 

Muito Improvável - 1 1A 1B 1C 1D 1E 

 
 

 

 

 

Quadro 11 - Matriz de Gerenciamento do Risco 
Fonte: CENIPA e ANAC (2009) 

Definidos os padrões de abordagem a respeito dos atributos do risco, quais 

sejam a probabilidade e a gravidade das conseqüências, é possível realizar uma 

análise acerca dessas características e, por fim, classificá-lo, informação útil para 

priorizar os riscos e tratá-los adequadamente.  

 

Existem outras técnicas que auxiliam na avaliação e análise dos atributos de 

probabilidade ou gravidade do risco, tais como: simulação de Monte Carlo, análise 

da árvore de falhas (FTA - Fault Tree Analysis), análise do modo de falha e seu 

efeito (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis), entre outras. 

 

A classificação dos riscos também pode ser utilizada para determinar a 

autoridade competente para efetivar o tratamento do risco por associação à 

magnitude do risco, ou seja, aquele que decidirá sobre a aceitação ou não do risco, 

aquele que tem competência para decidir e tratar o risco. 

 

Nessa etapa, também é possível categorizar os riscos, seja por suas origens 

ou causas, o que já pode ter sido realizado na etapa anterior, de identificação de 

perigos, quando se utilizou o modelo 5M como referência de análise, separando os 

Legenda 

 
Aceitável 

 
Tolerável - aceitável com mitigação do risco 

 
Inaceitável 
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perigos e suas conseqüências por seus elementos; ou pelo valor de risco 

encontrado ao final da avaliação de seus atributos, permitindo uma distribuição por 

magnitude; ou ainda por associação das duas, causas e valor do risco, que 

possibilita uma abordagem de magnitude dentro de cada elemento de origem dos 

riscos. 

 

Dorofee (1996, apud SILVA JUNIOR, 2008, p. 32) cita que a categorização 

“auxilia na identificação de riscos duplicados ou recorrentes, o que simplifica a lista 

de riscos”, e ainda que possibilita “verificar como esses riscos encontram-se 

relacionados, provendo diferentes perspectivas para o planejamento de resposta ao 

risco.” 

2.4.2.3 Análise das Medidas de Controle 

Com as informações obtidas e levantadas anteriormente, na identificação dos 

perigos e na avaliação dos riscos, há como estabelecer medidas ou ações de 

controle, que visam eliminar o risco ou atuar na mitigação dos valores de 

probabilidade ou de gravidade de suas conseqüências, visando reduzi-los a níveis 

aceitáveis.  

 

Silva Junior (2008, p. 15) cita que: 

 
o risco aumenta com o perigo e diminui com as ações de segurança. Isso 
implica que uma boa gerência de projeto deve ser estruturada para 
identificar perigos e permitir que ações de segurança sejam desenvolvidas 
para suplantá-los. Se um número suficiente dessas ações estiver disponível, 
então os riscos podem ser reduzidos a um nível aceitável. 

 

Cabe nessa etapa analisar cada risco identificado, observando suas causas e 

efeitos, para ajustar ações ou medidas que possam trabalhar em uma ou nas duas 

condições, visando eliminá-lo ou reduzir a probabilidade de ocorrência ou o potencial 

de dano (gravidade), sendo recomendado iniciar essa análise pelos riscos mais 

elevados, priorizados na etapa anterior. 
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DGMM-3010 (2005, p. 12-3) estabelece que as medidas ou ações de 

controle, que eliminarão ou reduzirão os riscos a níveis aceitáveis, normalmente são 

direcionadas para três áreas, conforme descrição abaixo:  

 

 Controles de Engenharia 

Emprego dos métodos da engenharia para a redução de riscos, por meio de 
modificações de projeto, seleção ou substituição de materiais, quando 
técnica e economicamente exeqüíveis. Apresentam como grande vantagem 
o fato de eliminarem ou minimizarem a possibilidade de erro humano, 
reduzindo significativamente o risco. 

 Controles Administrativos 
Emprego de medidas administrativas para a redução de riscos, tais como: 
prover adequados alarmes, marcações, cartazes, sinalizações e avisos; 
estabelecer formalmente normas, programas, instruções e procedimentos 
padronizados; treinar o pessoal na identificação dos perigos e 
procedimentos de segurança; ou limitar a exposição a um determinado 
perigo (tanto por reduzir a quantidade de pessoas ou materiais expostos ou 
o tempo de exposição). 
Normalmente, seu efeito é temporário, necessitando serem repetidas 
periodicamente. 

 Equipamentos de Proteção Individual 

Interposição de barreiras entre o pessoal e um determinado perigo. Devem 
ser empregados quando os outros controles não reduzirem os riscos a 
níveis aceitáveis ou não puderem ser implementados. 
 

Importante observar que, relativamente aos controles administrativos, essas 

medidas englobam aspectos operacionais ligados a padronizações e treinamentos. 

 

Dessa forma estabelece-se uma série de ações ou medidas para cada risco, 

que podem eliminá-lo ou que tenham a capacidade de mitigá-lo a níveis aceitáveis. 

A partir daí é necessário avaliar se elas atendem aos requisitos descritos abaixo, 

definidos por Hillson (1999, apud SILVA JUNIOR, 2008, p. 35 e 37), que apesar de 

serem mais específicos para o gerenciamento do risco em projetos, aplicam-se ao 

gerenciamento do risco operacional: 

 
• Apropriada - o nível correto da resposta deve ser determinado, baseado no 
“tamanho” do risco; 
• De custo acessível - a relação entre o custo e a efetividade da resposta 
tem que ser determinada, de modo que o tempo, o esforço e o dinheiro 
gasto não excedam o orçamento disponível ou o nível de exposição ao 
risco. Toda resposta ao risco deve possuir um orçamento concordado; 
• Oportuna - uma janela de ação deve ser determinada, definindo-se o 
tempo dentro do qual cada resposta necessita ser completada para que seja 
efetiva. Alguns riscos requerem ações imediatas, enquanto outros podem 
seguramente serem tratados posteriormente; 
• Factível - todos os pontos contidos na resposta ao risco devem ser 
possíveis e realisticamente obtidos, tanto tecnicamente ou quanto relativos 
à capacidade e à responsabilidade do detentor do risco;  
• Mensurável - A efetividade da resposta é mais bem determinada 
realizando-se uma “avaliação do risco após a resposta”. Deve ser possível, 
portanto, a medição da efetividade da resposta; 
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• Acordada - o consenso e o comprometimento dos stakeholders devem ser 
obtidos antes de serem acordadas as respostas; 
• Alocada e aceita - toda resposta deve ser atribuída a um responsável e por 
ele aceita, para que se assegure uma única referência de responsabilidade 
e mensuração. 
 

Portanto, avalia-se cada medida de controle, quanto a sua adequação, ou 

seja, se é eficaz para eliminar o perigo ou mitigar o risco a um nível aceitável; e 

quanto a sua viabilidade, se a organização suporta a medida, se é capaz de 

implementá-la, observando se o pessoal envolvido é capacitado, se os 

equipamentos e suprimentos necessários estão disponíveis e os custos envolvidos. 

Essas condições e informações auxiliarão na realização da tomada de decisão sobre 

as medidas de controle a serem adotadas. 

2.4.2.4 Tomada de Decisão de Risco 

Para Dorofee (1996, apud SILVA JUNIOR, 2008, p. 35 e 36): 

 
planejar a resposta aos riscos é decidir o que deve ser feito com o risco e 
produzir planos de ação para um risco individual ou para um conjunto de 
riscos. Essas ações devem ser planejadas por aqueles que possuem o 
conhecimento, a expertise, o background e os recursos para efetivamente 
tratar com os riscos. Esse planejamento de ações responde às seguintes 
questões: 
• De quem é a responsabilidade sobre o risco identificado e analisado? 
• O que pode ser feito? 
• Qual será a abordagem sobre o risco? 
• Quanto custa aplicar as ações? 
• O que será feito? 
 

DGMM-3010 (2005, p. 12-4) descreve que essa etapa: 
 
consiste em decidir quanto à aceitabilidade do risco residual, que 
permanecerá mesmo após aplicação das medidas de controle selecionadas. 
Se esse risco não for aceitável diante dos benefícios considerados, ou se 
houver a necessidade de implementar medidas de controle que excedam o 
seu nível hierárquico, o decisor deverá informar à autoridade imediatamente 
superior na sua cadeia de comando.  
 

Nessa etapa, deve-se definir quais medidas de controle das selecionadas 

serão empregadas, bem como decidir sobre a aceitabilidade dos riscos residuais, 

observando os princípios de gerenciamento do risco operacional descritos 

anteriormente, quanto a riscos desnecessários, relação custo-benefício e a decisão 

no nível adequado, para autorizar ou não o cumprimento da missão. 
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Permeando toda essa etapa, o decisor lança mão de algumas estratégias, 

utilizadas para direcionar o raciocínio quanto às opções de tratamento dos riscos, 

que baseadas nas descrições de PMBOK (2004, p. 261, 262 e 263) e de Silva Junior 

(2008, p. 102), mais direcionadas para o gerenciamento do risco em projetos, 

adaptadas para o gerenciamento do risco operacional, são as seguintes:  

 

 Prevenir - visa eliminar o risco, atuando nas suas causas, ou seja, 

eliminando os perigos. No entanto, não é possível eliminar todos os riscos, assim, 

pode-se flexibilizar ou modificar objetivos da missão ou a forma de alcançá-los, que 

por sua vez atuarão nas causas dos riscos, podendo extingüi-los, bem como 

proporcionar o surgimento de novos perigos, fato esse que exigiria o reinício do 

processo. Pode ser consignado pelo adiamento da missão, ou operação. 

 

 Transferir - repassar a outra parte (terceiros) responsabilidade por 

algum impacto negativo ou dano que possa advir da execução das missões. Essa 

ação não elimina o risco e não interfere na sua probabilidade ou gravidade. A 

transferência de riscos quase sempre envolve o pagamento de um prêmio à parte 

que assume parte dos danos. Normalmente é realizada através de seguros. 

 

 Mitigar - envolve a redução dos riscos por sua probabilidade e/ou 

gravidade, até um limite aceitável. Portanto, as medidas mitigadoras de risco podem 

atuar isoladamente na probabilidade de ocorrência ou na gravidade dos danos, ou 

ainda em ambos, visando atingir um nível aceitável de segurança para a realização 

da missão. Importante lembrar que tanto a probabilidade, quanto a gravidade podem 

ser mitigadas quando se aborda a exposição ao risco. 

 

 Aceitar - quando não há como se evitar ou prevenir um risco, ou não se 

consegue identificar medidas mitigadoras adequadas de resposta para ele, há que 

se pensar na aceitação do risco. Normalmente ocorre para riscos com baixa 

probabilidade de ocorrência e com baixa gravidade. Assim, assume-se os riscos e 

suas conseqüências, principalmente levando em conta a relação custo-benefício, 

preparando-se ou não para atuar caso o risco se efetive, como por exemplo, 

elaborando planos de contingência. 
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 Recusar - quando não for encontrada uma resposta ou medida de 

controle apropriada que elimine ou mitigue o risco, que tenha potencial para 

comprometer a missão, classificado como inaceitável ou intolerável, esse risco deve 

ser recusado, ou seja, há que se cancelar a missão. 

 

Retomando, com referência às medidas de controle para os riscos, deve-se 

verificar e avaliar para cada risco identificado se realmente não restam mais opções 

ou alternativas, ratificando se foram reduzidos a um nível “ALARP” (As Low As 

Reasonably Practicable - tão baixo quanto razoavelmente possível). 

 

Segundo ICAO (2009, p. 5-3): 

 
a sigla ALARP é usada para descrever um risco que foi reduzido a um nível 
tão baixo quanto possível. Para determinar o que está "razoavelmente 
viável" no contexto do gerenciamento de risco, deve-se considerar tanto a 
viabilidade técnica de se reduzir ainda mais o risco e o custo, através de 
uma análise custo-benefício. Quando um risco é considerado ALARP 
significa que qualquer redução adicional é impraticável ou que envolva 
custos elevados. Convém, no entanto, ter em mente que, quando uma 
organização "Aceita" um risco, isso não significa que o risco tenha sido 
eliminado, pois sempre existirá o risco residual, no entanto, a organização 
aceitou que o risco residual é suficientemente baixo e que é compensatório 
por seus benefícios.  
 

Avaliadas as medidas de controle propostas quanto a sua eficácia em 

eliminar o risco ou reduzi-los a um nível ALARP, há que se considerar o risco 

residual, sobre o qual se baseará a tomada de decisão em questão. 

 

No entanto, para realizar essa análise são importantes alguns conceitos 

adicionais sobre risco, referente à composição do risco, que com base em FAA 

(2000, p. 15-7) e em DGMM-3010 (2005, p. 12-2 e 12-3) são descritos e adaptados 

como: 

 

 Risco total - corresponde à soma dos riscos identificados e não 

identificados.  

 

 Risco identificado - é o risco determinado, conhecido com a utilização 

de ferramentas analíticas. O tempo e os custos da análise, a qualidade do programa 

de gerenciamento do risco e o grau de tecnologia envolvida afeta diretamente a 

quantidade de riscos que podem ser identificados. 
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 Risco não identificado - é o risco que ainda não foi identificado. 

Normalmente são frutos de falhas latentes, ainda “desconhecidas”. Investigações de 

acidentes e/ou incidentes podem revelar alguns riscos até então não identificados. 

 

 Risco eliminado ou controlado - é uma porção do risco identificado que 

por meio das medidas de controle pode ser eliminado ou controlado, transportando-o 

para níveis aceitáveis. 

 

 Risco residual - é a parcela do risco total que permanece após o 

emprego dos esforços de gerenciamento e aplicação das medidas de controle. O 

risco residual é composto por risco aceitável e risco não identificado. 

 

 Risco aceitável - corresponde à parcela do risco identificado que 

persiste mesmo após a aplicação de medidas de controle, que a organização tem 

condições de suportar, levando-se em conta a relação custo-benefício. O risco pode 

ser considerado aceitável até o momento em que os esforços para reduzi-lo causem 

degradação da probabilidade de sucesso da operação, ou quando se atinge um 

ponto de rendimentos decrescentes. 

 

 Risco inaceitável ou intolerável - é a porção de risco identificado ou 

residual, que não pode ser aceita ou tolerada pela organização, mesmo com o 

emprego de medidas de controle. 

 

É importante compreender os aspectos do risco total para que a análise de 

uma missão, que envolva vários riscos simultaneamente, possa ser realizada de 

forma adequada, quando restarão riscos residuais de mais de um risco tratado, 

chamado de risco residual geral por ORM 1-0 (2002, p.22), que nos ensina:  

 
o risco residual de cada um desses riscos pode apresentar níveis diferentes, 
dependendo da probabilidade e da gravidade avaliadas. Assim o risco 
residual geral da missão será determinado com base no valor do maior risco 
residual. Determinar o risco global da missão pela média dos níveis de 
todos os riscos não é válido. Se há um risco com valor alto, o risco residual 
da missão é alto, não importando quantos riscos de nível moderado ou 
baixo apresente.  
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Assim, a análise deverá verificar se as medidas de controle eliminam ou se 

reduzem os riscos a um nível tão baixo quanto possível (ALARP), risco a risco, 

avaliando na seqüência se a relação custo-benefício dos riscos residuais 

compensam, observando seu posicionamento conforme figura abaixo, que 

normalmente está associada à matriz de gerenciamento do risco, ou probabilidade-

impacto, para facilitar o enquadramento. 

 

 

 

Figura 2 - Tolerabilidade ao Risco 
Fonte: ANAC (2009) 

Objetivamente ORM 1-0 (2002, p.22) cita que: 

 
Um elemento-chave na decisão de risco é determinar se o risco se justifica. 
O comandante deve comparar e equilibrar o risco com as expectativas da 
missão e decide se os controles são suficientes e adequados para aceitar o 
risco residual. Se verificar que o nível desse risco permanece elevado, ele 
direciona o desenvolvimento de controles adicionais ou alternativos, ou 
modifica, altera ou rejeita o curso de ação.  

 

Um ponto importante a se ressaltar é que independentemente de qualquer 

tipo de classificação, ou valoração do risco, deve-se lembrar que isto é apenas um 

caminho para auxiliar na priorização dos riscos, como já citado, principalmente 

quando da existência de vários deles simultaneamente. Deve-se procurar eliminar ou 

tratar todos os riscos, por mais baixos que estejam classificados, desde que haja 

recursos e tempo para tal. Não se deve subestimar nenhum risco. 
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Analisadas todas as medidas de controle selecionadas, quanto aos seus 

requisitos, deve-se verificar se os riscos foram eliminados ou mitigados 

adequadamente, até o nível ALARP, restando assim os riscos residuais, sobre os 

quais se avalia a relação custo-benefício que justificará ou não a aceitabilidade ou 

tolerabilidade ao risco em questão, resultando desse processo, primeiramente a 

autorização ou não para o cumprimento da missão, e no caso de aceitação, a 

definição das medidas de controle que devem ser implementadas. 

 

Cabe lembrar ainda que, dependendo das circunstâncias, envolvendo a 

aceitação de determinados riscos, há que se elaborar planos de contingência, para 

se prevenir caso a execução não ocorra de acordo com o planejado, tanto da missão 

propriamente dita, quanto da implementação das medidas de controle. 

 

Juntamente com as medidas de controle e/ou planos de contingências que 

foram adotados, há que se planejar e definir responsabilidades associadas, 

referentes à implementação e supervisão das ações, relativas à execução dessas 

medidas e planos, bem como da missão propriamente dita. 

2.4.2.5 Implementação das Medidas de Controle 

Para DGMM-3010 (2005, p. 12-4) essa etapa: 

 
consiste em aplicar as medidas de controle selecionadas pelo decisor para 
a eliminação ou redução dos riscos, colocando todos os meios e recursos 
necessários à disposição dos responsáveis pela sua execução. Caso 
alguma medida de controle deixe de ser implementada, uma nova decisão 
de risco será requerida, no nível adequado. 
 

COMDINST 3500.3 (1999, p. 09) cita que “tomada a decisão de controle de 

risco, os ativos devem ser disponibilizados para a execução dos controles 

específicos.” 

 

Portanto, definidas as medidas de controle e os seus responsáveis, de 

acordo com a capacidade de mobilização de recursos da organização, nessa etapa 

cabe colocá-las em prática ou efetivá-las. Para tanto, um aspecto importante que 
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deve ser considerado é relativo à comunicação da decisão, que deve ser divulgada a 

todos os participantes e a todos os setores envolvidos, de forma clara e objetiva, 

estabelecendo responsabilidades e missões específicas, referente à medida de 

controle selecionada ou sobre eventual plano de contingência, preferencialmente 

expondo os motivos que conduziram àquelas escolhas.  

2.4.2.6 Supervisão e Revisão 

DGMM-3010 (2005, p. 12-4 e 12-5) cita que essa etapa: 

 
consiste em verificar se as medidas de controle foram implementadas, se 
estão sendo eficazes e monitorar na operação em andamento qualquer 
mudança nos parâmetros considerados inicialmente para a decisão de risco, 
que requeiram a realimentação do processo do GRO. É importante ter em 
mente que “a mudança é a mãe de todos os riscos”.  
 

O importante aqui é salientar que essa etapa deve estar presente e 

acompanhar todas as demais, mormente durante a implementação das medidas de 

controle e a própria execução da missão terá uma efetividade maior.  

 

Como visto, as responsabilidades devem estar definidas, o mesmo vale para 

essa etapa, pois quem supervisiona deve estar cônscio de suas obrigações e dispor 

de indicadores adequados, que possibilitem o acompanhamento, monitoramento e a 

mensuração de desempenho durante a implementação das medidas de controle, 

bem como durante a execução da missão, para, ao final, verificar se os riscos 

permaneceram em níveis aceitáveis.  

 

A supervisão no processo como um todo tem a finalidade de manter o foco 

do gerenciamento do risco e prevenir o surgimento da complacência, altamente 

perniciosa, tanto na fase de planejamento, quanto de execução, procurando manter 

a consciência situacional de todos elevada. 

 

Em face de qualquer mudança de cenário, na execução ou relativa às 

medidas de controle, é importante que a supervisão a identifique de pronto e adote, 

ou proponha, as ações corretivas necessárias, pois se assim não for, poderão surgir 
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novos riscos dessa mudança, que poderão desencadear uma série de eventos que 

pode culminar com um acidente ou incidente. 

 

Quanto à revisão, nota-se que ela opera com informações produzidas ou 

coletadas durante todo o processo de supervisão, e deve ser realizada 

independentemente dos resultados obtidos, ou seja, tanto para situações positivas, 

quanto negativas, no êxito ou no fracasso, tendo grande relevância, pois é dessa 

forma que o processo é retro-alimentado, ou seja, recebe o feedback relativo à 

eficácia e eficiência do cumprimento da missão e seu gerenciamento do risco, 

quanto às decisões tomadas, sobre a aceitabilidade dos riscos e à escolha das 

medidas de controles, bem como quanto ao surgimento de novos perigos e novos 

riscos, informações essas fundamentais para a realização de futuros 

gerenciamentos. 

2.4.3 Níveis de Gerenciamento do Risco Operacional  

“O processo do GRO pode ser aplicado em três níveis, com crescente 

profundidade de abordagem. O melhor nível de aplicação para cada operação varia 

conforme a complexidade das tarefas, tempo e recursos disponíveis.” (DGMM-3010, 

2005, p. 12-6) 

 

Um dos objetivos da utilização do GRO é o desenvolvimento de proficiência 

na aplicação do processo e método de tomada de decisão de risco, de tal sorte que 

esse gerenciamento se torne automático ou intuitivo por todos os integrantes da 

organização, para que adotem medidas sensatas e oportunas, que busquem sempre 

a segurança e o sucesso da missão. 

 

Assim, conforme descrito em FAA (2000, p. 15-12), em OPNAVINST 

3500.39B (2004, p. 03) e em DGMM-3010 (2005, p. 12-6 e 12-7) cita-se abaixo os 

três níveis de desenvolvimento do GRO: 
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2.4.3.1 Tempo Crítico  

Nesse nível, a primeira idéia que surge é acerca da compressão do tempo, 

ou seja, da necessidade de apresentar uma resposta imediata diante de uma 

situação emergencial. Assim pode ser realizado através de uma revisão mental ou 

verbal da situação utilizando o processo de gerenciamento do risco operacional sem 

a necessidade de registrar as informações. Normalmente será utilizado na fase de 

execução da missão, principalmente quando ocorrerem eventos imprevistos, ou na 

fase de planejamento de respostas a uma determinada crise, em situações que 

apresentam tempo comprimido para a tomada de decisão, que preferencialmente 

será estabelecida por pessoal experiente buscando sempre opções e ações mais 

adequadas.  

 
Consiste uma consideração mental ou verbal da situação, empregando o 
processo básico do GRO, sem a necessidade de registros formais. É 
empregado por pessoal capacitado em situações onde o tempo é exíguo, 
como durante a execução de adestramentos ou operações, ou no 
planejamento ou execução da resposta a emergências. GRO em tempo 
crítico é particularmente útil para a escolha de uma linha de ação adequada, 
diante de um imprevisto no decorrer de uma operação planejada ou da 
rotina diária. (DGMM 3010, 2005, p. 12-6 e 12-7). 

2.4.3.2 Deliberado  

Consiste na aplicação completa das etapas do processo do GRO, no 
planejamento de uma operação ou na avaliação de um procedimento. Para 
a identificação dos perigos e análise das possíveis medidas de controle, o 
GRO deliberado baseia-se na experiência individual e em técnicas de 
“brainstorm”, razão pela qual beneficia-se do trabalho em grupo. É 
empregado no planejamento de operações futuras, revisão de 
procedimentos padronizados de operação, adestramento ou manutenção e 
desenvolvimento de planos de controle de avarias ou resposta a 
emergências. (DGMM-3010, 2005, p. 12-7). 
 

É um nível de gerenciamento do risco operacional que permite a aplicação 

do processo completo, portanto o planejamento é muito mais eficiente e detalhado. 

Utiliza-se, principalmente, da experiência e da técnica de brainstorming para 

identificar perigos, avaliar os riscos e desenvolver controles e, portanto, é mais 

eficaz quando realizado em grupo. Normalmente é aplicado para o planejamento de 

operações ou missões futuras, revisão de padrões, implementação ou manutenção 
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de procedimentos de treinamento e controle de danos e planejamento de resposta a 

catástrofes.  

2.4.3.3 Estratégico ou “Em Profundidade” 

Difere do GRO deliberado apenas pela identificação mais detalhada dos 
perigos e pela avaliação dos riscos envolvendo a pesquisa dos dados 
disponíveis, o uso de diagramas e ferramentas de análise, testes e ensaios, 
e a análise do histórico dos riscos associados a determinado sistema ou 
operação, por vezes com o auxílio de peritos em cada área de 
conhecimento. É empregado para o estudo de perigos e respectivos riscos 
em sistemas ou operações complexas ou em contextos com perigos pouco 
usuais.  
O GRO em profundidade se aplica ao planejamento a longo prazo de 
operações complexas, à introdução de novos equipamentos, materiais ou 
missões, desenvolvimento de táticas e de programas de adestramento, 
construção de instalações de alto risco e revisão geral ou grandes reparos 
em sistemas vitais. (DGMM-3010, 2005, p. 12-7). 
 

Nesse nível, há a aplicação do processo de gerenciamento do risco 

operacional de uma forma mais profunda, pois envolve pesquisa de dados 

disponíveis, uso de diagramas e ferramentas de análise, testes formais ou 

monitoramento a longo prazo para se detectar perigos e riscos associados, 

normalmente com acompanhamento de especialistas. É utilizado para estudar os 

perigos e os riscos de um sistema, de uma operação ou missão mais complexa, os 

quais ainda não são bem compreendidos, como por exemplo, na introdução de 

novas técnicas, procedimentos e equipamentos ou no desenvolvimento de táticas e 

programas de formação. 

2.4.4 Modelo 5M 

Em FAA (2000, p. 15-10), referencia-se o modelo 5M (Man, Machine, Media, 

Mission e Management) que é um sistema utilizado para analisar e determinar as 

relações e interações existentes entre os seus elementos, todos envolvidos 

simultaneamente durante a execução de uma missão, de acordo com a figura a 

seguir: 
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               Figura 3 - Modelo 5M 
                Fonte: NOAA 

Portanto, quando uma missão é concluída com êxito, ou quando algum 

acidente ocorre, o modelo 5M é aplicado para se analisar as circunstâncias e 

verificar as informações e as interações entre os seus elementos, visando sempre 

aperfeiçoar procedimentos, treinamentos e operações, aquisição de novos 

equipamentos e tecnologias, com foco na segurança e no êxito das missões. Nesse 

contexto, é muito utilizado para orientar o processo de gerenciamento do risco 

operacional, principalmente na identificação de perigos e avaliação dos riscos, 

auxiliando por vezes na sua categorização.  

2.4.4.1 Man (Homem) 

Refere-se à atividade humana dentro do contexto. O fator humano é o ponto 

mais vulnerável do sistema e, portanto, a fonte da maior parte dos riscos. 

 

Portanto, deve-se levar em conta aspectos fisiológicos e psicológicos, 

processos de seleção, processos de treinamento, capacitação, proficiência e 

desempenho do profissional, que envolvem respostas diante de condições de 
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tarefas múltiplas, reação diante de pressão e estresse, resistência à fadiga, bem 

como estado de consciência, percepção, atenção, motivação e iniciativa, e, por fim 

fatores pessoais, referentes a valores familiares, amizades, satisfação no trabalho e 

habilidades de comunicação. 

2.4.4.2 Machine (Máquina)  

É o equipamento, material ou sistema que fará interação com o homem, 

sendo um hardware ou software de utilização que faz a interface com o homem, 

sendo seu instrumento principal para a realização da missão.  

 

Tem relação com área de projetos e engenharia (engenharia de sistemas, 

confiabilidade, desempenho, design, ergonomia, produção, fabricação, etc.) e de 

manutenção (tempo de serviço, horas de vôo, número de pousos, histórico, registro, 

processos, regularidade dos serviços de manutenção, reparação, reposição de 

peças, etc.). 

2.4.4.3 Media (Meio / Ambiente) 

São fatores normalmente definidos como externos, e em grande parte 

provenientes do meio ou do ambiente em que se desenvolve a missão, e podem ser 

divididos em naturais e artificiais. 

 

Os naturais, normalmente estão fora do controle do homem ou da 

administração, pois se apresentam por fenômenos da natureza, e são, por exemplo: 

condições meteorológicas (visibilidade, teto, temperatura, umidade, vento, 

precipitação, etc.), condições operacionais em locais não preparados (tipo de 

terreno, vegetação, pássaros, etc.), entre outros. 

 

Os artificiais, produzidos pelo homem, podem ser classificados em físicos e 

não físicos. Como físicos tem-se, por exemplo: aeroportos, controle de tráfego 
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aéreo, condições operacionais (tipo de pavimentação, auxílios de navegação, auxílio 

de luzes e iluminação, redes elétricas, etc.), aspectos de saúde (ventilação, 

qualidade do ar, ruído, vibração, etc.), entre outros; e como não físicos pode-se citar: 

legislação federal, estadual ou municipal que regulam a atividade, entre outros. 

2.4.4.4 Management (Gerenciamento ou Organizacional) 

Refere-se à administração em geral. Define políticas, normas, 

procedimentos e controles. Embora estabeleça diretrizes que guiam relativamente as 

interações entre os elementos do modelo 5M, não pode controlá-los completamente. 

Atua por meio da elaboração de políticas de gestão, emissão de normas, diretrizes, 

manuais, padronizações, check-list, estabelece formas e regularidade de 

treinamentos, etc., no entanto, grande mérito tem o gerenciamento que supervisiona 

eficazmente aquilo que definiu e determinou, daí a supervisão receber destaque 

dentro do gerenciamento. 

2.4.4.5 Mission (Missão)  

É o que se deve fazer para atingir um objetivo. Depende de uma série de 

condições, treinamento e capacitação do pessoal envolvido, equipamentos 

disponíveis, procedimentos operacionais padrão, normas, legislações, etc.  

 

Normalmente pode ser divida em fases, o que facilita didaticamente o 

planejamento, bem como o gerenciamento do risco. Por vezes, também é 

denominada como operação. 

 

“Cumprir a missão a qualquer custo” é um ditame cultuado nas organizações 

militares que deve constantemente ser monitorado, pois tal atitude vai de encontro 

aos princípios do gerenciamento do risco, podendo transformar-se em um perigo 

potencial. 
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Percebe-se também que para a sua realização haverá contato direto e um 

inter-relacionamento com todos os demais elementos que compõem o modelo 5 M, 

que na verdade conjuminam para a concretização da missão.  

 

Durante uma missão, podem surgir vários perigos e, conseqüentemente, 

vários riscos presentes concomitantemente, o que exige muita atenção para a 

identificação dos riscos e o seu tratamento adequado. 

2.5  MÉTODOS DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

Existem algumas ferramentas, softwares ou métodos, que auxiliam no 

processo de gerenciamento do risco operacional, no entanto, devido a questões de 

simplicidade e custos, não houve contato com nenhum tipo de software, apenas com 

métodos mais simples, utilizados pelas aviações militares brasileiras (Forças 

Armadas - Força Aérea, Marinha e Exército) e pela ANAC. 

 

As Forças Armadas normalmente utilizam formulários, que se apresentam 

na forma de um check-list, referente aos perigos que podem ser identificados em 

uma determinada missão, com pesos correspondentes, representando sua 

probabilidade e gravidade, que ao final apresenta um valor de risco, que comparado 

a uma tabela, já preparada, expressa uma noção da magnitude dos riscos de uma 

determinada missão. 

 

Assim, basicamente, houve contato com o Método SIPAER de 

Gerenciamento do Risco (MSGR) e com o Bastos’ Risk Management Model for ODA 

Operators (BRIMODA).  

 

Já a ANAC apresenta uma metodologia descritiva em que se apresentam os 

perigos, suas conseqüências, a classificação do risco baseada em uma matriz de 

gerenciamento do risco e possíveis medidas de segurança que podem ser adotadas 

para cada risco identificado, apresentando uma forma mais alinhada com as 
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previsões do SGSO, no entanto não foi verificado nenhum modelo pronto desse 

método, que esteja sendo aplicado. 

 

A seguir, aborda-se esses métodos, procurando dar uma noção geral de 

como são desenvolvidos. 

2.5.1 Método SIPAER de Gerenciamento do Risco (MSGR) 

O MSGR surgiu por uma iniciativa do CENIPA, mediante um trabalho que 

envolveu vários oficiais das Forças Armadas, com experiência de vôo nos 

equipamentos a que se destinava. Esse estudo procurou estabelecer os perigos ou 

riscos mais comuns nas diversas operações que realizavam, diferenciados para 

cada tipo de equipamento, estabelecendo pesos e valores para a probabilidade e 

gravidade, bem como definindo uma tabela de risco, que refletiria o nível de risco a 

ser enfrentado por determinada missão. 

 

Esse trabalho foi concretizado em 2001 e desde então as aviações das 

Forças Armadas brasileiras vêm utilizando e desenvolvendo o MSGR. Cabe lembrar 

que, como foi visto anteriormente, a NSCA 3-3 prevê que as aviações militares, das 

Forças Armadas brasileiras devem utilizar o MSGR como ferramenta de 

gerenciamento do risco, e a ICA 3-2 cita que o CENIPA estuda a possibilidade de 

expandi-lo para os demais operadores do Brasil. 

 

O MSGR foi divulgado e, a partir disso, cada força adaptou-o para as suas 

aviações, especificamente para as suas missões e tipos de aeronaves, trabalhando 

sobre os itens de perigo, sobre os pesos e, por fim, na tabela final de classificação 

do risco da missão. 

 

O MSGR trabalha com os dois atributos do risco, quer seja a probabilidade, 

pela valoração de itens relacionados como perigo, quer seja a gravidade, por meio 

da valoração de condições que potencialmente implicam danos. Essa valoração, 
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tanto da probabilidade, quanto da gravidade, são denominados pesos, que se 

somam e, ao final, encontra-se um índice específico para cada um deles. 

 

O produto do índice de probabilidade com gravidade encontrados resultará 

no valor considerado de risco da missão, que comparado a uma tabela previamente 

elaborada, apresenta uma dimensão do risco daquela missão, à qual se associa 

uma responsabilidade de decisão, conforme o grau hierárquico na organização. 

 

Normalmente é materializado por um formulário de preenchimento simples, 

utilizado e confeccionado pela tripulação, antes da execução da missão, que 

mediante a revelação do nível de risco da missão, cabe primeiramente ao 

comandante da aeronave adotar medidas mitigadoras ou transmitir a situação para 

uma autoridade superior, conforme a associação de responsabilidades previstas 

pela tabela de risco. Essa autoridade deverá decidir quanto à aceitação ou não do 

risco da missão, resultando na sua realização ou não, e adotar medidas mitigadoras, 

no caso da aceitação. Esses formulários são preenchidos e arquivados normalmente 

nas seções de segurança operacional das unidades aéreas e, de acordo com 

pesquisas e consultas junto às organizações, estão apresentados nos anexos “A”, 

“B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”. 

 

Especial atenção deve ser dispensada para as missões que, após 

preenchido o formulário, indicam valores de risco baixos, pois podem gerar um 

comportamento complacente ou condescendente na tripulação, diminuindo o nível 

de atenção e alerta e por conseqüência a consciência situacional para a realização 

da missão, podendo aí sim criar novas condições de perigo e gerar novos riscos.  

 

Nota-se também, que apesar de identificar pontos sensíveis da missão, 

focos originais de risco, não há uma clareza quanto às medidas de controle que 

podem ser adotadas, ficando a cargo da autoridade competente em defini-las, 

partindo da informação inicial sobre os perigos detectados.  
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2.5.2 Bastos’ Risk Management Model for ODA Operators (BRIMODA) 

Fruto de um trabalho e estudo do Cel Av Luiz Cláudio Magalhães Bastos, um 

dos idealizadores do MSGR, resultou a dissertação apresentada para a conclusão 

do curso de mestrado pelo Departamento de Aviação da Universidade Central do 

Estado do Missouri, que estabelece o BRIMODA, que é voltado e direcionado para 

gerenciar as missões de operadores aéreos de asa fixa, ligados às atividades de táxi 

aéreo, para transporte de passageiros e de carga, regulados pela RBHA 135 

(Requisitos Operacionais: Operações Complementares e por Demanda). 

 

Esse estudo baseou-se na análise de 877 (oitocentos e setenta e sete) 

acidentes aeronáuticos, estabelecendo 2.840 (dois mil, oitocentos e quarenta) 

fatores contribuintes, relativos aos operadores regulados pela RBHA 135, cuja 

grande maioria, cerca de 82%, referentes à operação com asa fixa, razão pela qual 

não abrangeu a operação com asa rotativa. 

 

Assim, chegou-se a uma lista com 30 fatores de risco, baseados no 

levantamento dos fatores de risco pela análise dos acidentes e também por 

publicações oficiais pela NTSB (National Transportation Safety Board) e pela FAA 

(Federal Aviation Administration), e 25 recursos de segurança, por associação direta 

com os fatores de risco e também por publicações oficiais,  

 

Utilizando uma amostra de pilotos, aferiu-se sua percepção de risco quanto 

aos fatores de risco e sua percepção de segurança quanto aos recursos de 

segurança, que por meio de tratamento estatístico, definiu-se valores (alto, médio e 

baixo), para cada item, sendo os médios obtidos pela média encontrada e sobre ele 

estabeleceu-se valores acima e abaixo, indicando os pesos baixo e alto.  

 

Preenchendo-se as listas de fatores de risco e de recursos de segurança, 

conforme anexo “I”, com seus respectivos pesos definidos, ao final encontra-se um 

valor para cada listagem, que, subtraídos, aponta um índice final, que representa o 

risco de uma determinada missão. Esse valor comparado a uma tabela de valoração 
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de risco, previamente elaborada, oferece uma noção da magnitude daquele risco, 

classificando-os em baixo, médio, alto e muito alto. 

 

Da mesma forma que o MSGR não oferece de pronto medidas de controle 

possíveis de serem adotadas, a não ser em razão da análise dos perigos ou fatores 

de riscos identificados para definir-se essas medidas. No entanto, apresenta o 

diferencial de exibir a listagem de verificação dos recursos de segurança, sendo uma 

informação a mais que auxilia nesse processo de decisão quanto às medidas de 

controle, podendo, a critério do operador, estabelecer responsabilidades associadas 

à autorização da missão em função do nível do risco obtido. 

 

Em entrevista com o Cel Av Luiz Cláudio Magalhães Bastos foi verificado 

que esse método ainda não está sendo aplicado no Brasil ou no exterior, no entanto 

existe intenção do CENIPA em indicá-lo para os operadores brasileiros que operam 

sob a tutela da RBHA 135. 

2.5.3 Modelo da ANAC 

A ANAC vem realizando cursos pelo Brasil sobre sistema de gerenciamento 

de segurança operacional (SGSO), quando procura disseminar a filosofia do SMS 

(Safety Management System), e dentre vários tópicos aborda sobre gerenciamento 

do risco, orientando para que todas as organizações e empresas de aviação 

estabeleçam uma metodologia de gerenciamento do risco baseada na descrição dos 

perigos, suas conseqüências, na classificação dos riscos por meio de uma matriz de 

gerenciamento do risco e indicação de medidas de segurança, que eliminem o 

perigo ou mitiguem o risco; que deve ser aplicada a todas as missões realizadas 

pela organização. 

 

É um método relativamente simples, que pode ser apresentado por meio de 

um formulário descritivo dos possíveis perigos e conseqüências que uma missão 

pode apresentar, com a classificação que a organização aferiu sobre aquele risco, 
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bem como quais medidas de controle podem ser adotadas para eliminar o perigo ou 

mitigar aquele risco. 

 

Sob esse prisma, é um modelo interessante, pois sucintamente apresenta a 

maior parte do ciclo do gerenciamento do risco, de uma forma mais clara e objetiva, 

conforme pode-se verificar no exemplo que se segue: 

 

Nº Perigos Conseqüências 
Classificação 

do Risco 
Medidas de Controle 

1 
Vôo a Baixa 

Altura 

Colisão com 

pássaros 
4C 

Voar mais alto;  

Tripulação mais experiente;  

Elevar o alerta da 

tripulação. 

Colisão com fios e 

obstáculos 
3C 

Deficiente 

procedimento de 

emergência 

2D 

Quadro 12 - Modelo da ANAC 
Fonte: Autor 

Encerra-se assim o referencial teórico, realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica, que se focou no levantamento de normas aeronáuticas e informações 

acerca do risco e do gerenciamento do risco, que servirão de base para a proposta 

da metodologia de gerenciamento do risco operacional a ser aplicada para o GRPAe 

“João Negrão”, visando a realização de suas missões com helicópteros de forma 

mais segura. 

 

Em continuidade, passa-se a expor o resultado das pesquisas realizadas com 

o efetivo operacional do GRPAe “João Negrão”, bem como junto a unidades aéreas 

das Forças Armadas e de várias organizações de aviação de segurança pública ou 

de defesa civil de vários Estados brasileiros, por meio dos oficiais ligados à 

segurança operacional, com a finalidade de contextualizar o GRPAe “João Negrão” 

na realidade brasileira, referentemente ao gerenciamento do risco operacional. 
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33  GGEERREENNCCIIAAMMEENNTTOO  DDOO  RRIISSCCOO  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  NNOO  GGRRPPAAee  ““JJOOÃÃOO  NNEEGGRRÃÃOO””  

EE  EEMM  OOUUTTRRAASS  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÕÕEESS  DDEE  AAVVIIAAÇÇÃÃOO  MMIILLIITTAARR,,  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  

PPÚÚBBLLIICCAA  OOUU  DDEE  DDEEFFEESSAA  CCIIVVIILL  

Para proporcionar uma visão global do GRPAe “João Negrão”, de seu 

desenvolvimento e de como trabalha a segurança operacional e o gerenciamento do 

risco, descreve-se inicialmente aspectos históricos, e por meio de informações 

coletadas, referentes a acidentes e incidentes aeronáuticos e também quanto a 

relatórios de prevenção, para demonstrar a efetividade do trabalho na área da 

segurança operacional. 

 

No entanto, para contextualizar o GRPAe “João Negrão” quanto ao 

gerenciamento do risco operacional, por não haver metodologia específica adotada, 

necessário se fez a utilização de questionários, que foram aplicados ao público 

interno (efetivo operacional) e externo (outras unidades aéreas). 

 

Os questionários aplicados ao público interno, direcionado ao efetivo 

operacional (pilotos, co-pilotos, tripulantes operacionais e mecânicos), visaram 

identificar como o GRPAe “João Negão” encara o gerenciamento do risco 

operacional e aspectos que influenciam, direta ou indiretamente, na aceitação e 

implementação dessa ferramenta. 

 

Para estabelecer um padrão comparativo e identificar boas práticas 

desenvolvidas por outras organizações de aviação relativas ao gerenciamento do 

risco operacional, utilizou-se de outro questionário, enviado para unidades aéreas, 

que operam aeronaves de asa rotativa, das Forças Armadas (Marinha, Exército e 

Força Aérea) e de outros Estados (Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares), direcionados a oficiais pilotos de helicóptero que exerçam a função de 

chefe da seção de segurança operacional, considerado como questionário externo. 

Esse questionário basicamente procurou verificar se as unidades têm conhecimento 

do gerenciamento do risco operacional, identificar as vantagens e desvantagens de 

sua aplicação e, principalmente, se existe alguma metodologia implementada.  
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Esses resultados e análises serão apresentados a seguir, de forma didática, 

abordando primeiramente o GRPAe “João Negrão”, e na seqüência as aviações 

militares e as organizações aéreas de outros Estados, que se caracterizam como 

aviação de segurança pública ou de defesa civil. 

3.1 GRPAe “JOÃO NEGRÃO” 

3.1.1 Histórico 

O GRPAe “João Negrão” (Grupamento de Radiopatrulha Aérea) criado em 

15 de agosto de 1984, quando na gestão do Governador do Estado de São Paulo, 

André Franco Montoro, e do Secretário de Estado dos Negócios da Segurança 

Pública, Michel Temer, investiram em tecnologia para potencializar as ações de 

polícia, entregando no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o 

primeiro helicóptero da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o “Águia - 1” (águia 

uno), modelo “esquilo” AS-350, prefixo PP-EID, criando assim um serviço 

reconhecido pela população paulista e pelos policiais militares, que vem crescendo e 

ampliando-se ao longo desses quase 26 anos. 

 

No entanto, o início da aviação na Polícia Militar remonta ao início do    

século XX, quando pelos idos de 1913 criou-se a Escola de Aviação da então Força 

Pública, através da Lei nº 1395-A, de 17 de dezembro de 1913, sendo convidado 

para dirigi-la Eduardo Pacheco Chaves, mais conhecido como Edu Chaves, e como 

instrutor Cícero Marques, ambos brevetados na França. Inicialmente, a sede da 

Escola de Aviação se deu no Campo Guapira, zona norte da capital paulista, 

atualmente conhecido como Parque Edu Chaves, em homenagem ao grande 

aviador. (CANAVÓ E MELO, 1977, p. 09) 

 

Gambaroni (2009) descreve que após tal pioneirismo da Força Pública, em 

1914 conseguiram formar e brevetar o primeiro piloto policial do Brasil, o Tenente 

Aristides Miuza. Devido à eclosão da 1ª Guerra Mundial no mesmo ano, o que 
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dificultou muito a importação de peças e materiais aeronáuticos para reposição e 

serviços de manutenção, além do engajamento de Edu Chaves à Armée de L’Air, 

para auxiliar no combate aéreo em defesa da França, a escola teve que paralisar 

suas atividades, retomadas somente após a guerra. 

 

Beni (2009) comenta que, por intermédio da Lei nº 1675-A, de 9 de 

dezembro de 1919, que fixou efetivo, despesas e vencimentos para a Força Pública, 

a continuidade da Escola de Aviação foi garantida, mas o que realmente incentivou e 

possibilitou o incremento da Escola de Aviação foi a Lei nº 1713, de 27 de dezembro 

de 1919, que fixou despesas orçadas à receita do Estado de São Paulo, para o 

exercício de 1920, e destinou quantia à Força Pública para compra de aparelhos, 

oficinas, hangares e acessórios, além de pagamento de instrutores e custeio. 

 

De forma esparsa é citado por Canavó e Melo (1977, p. 19, 21 e 23) que a 

partir dessas leis, a Escola de Aviação da Força Pública tornou-se mais organizada 

e estruturada, não mais com sede no Campo do Guapira, mas sim no Campo de 

Marte, cujo comandante nomeado foi o Ten Cel Chrysanto Guimarães, que 

acumulava com as funções de comandante do Regimento de Cavalaria, contando 

como instrutor técnico, o americano, que, em 1916, havia sido instrutor da recém- 

criada Escola de Aviação Naval e que, durante a guerra, auxiliou seu país no 

treinamento de pilotos para o combate na Europa, Orton William Hoover, e, a partir 

de então, houve a aquisição de novos aviões e formação de novos pilotos. 

 

A partir de 1919, é citado por Canavó e Melo (1977) que a Escola de 

Aviação, cujo nome foi alterado para Esquadrilha de Aviação, pela Lei nº 2051, de 

31 de dezembro de 1924, teve participações importantes na história do Estado de 

São Paulo e do Brasil, das quais destacam-se o primeiro salto de pára-quedas do 

Estado de São Paulo, de forma improvisada pelo Tenente Antonio Pereira Lima, em 

1925, a participação do Tenente João Negrão na tripulação do Jahú, que realizou a 

travessia do Atlântico, completada em 1927, além do incentivo e auxílio na abertura 

de vários campos de aviação pelo interior do Estado de São Paulo, como por 

exemplo em Bragança Paulista e Guaratinguetá, que auxiliaram para o 

desenvolvimento dessas regiões e alguns deles tornaram-se aeroportos importantes, 

além da participação nas Revoluções de 1924 e de 1930, bem como da perseguição 
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à “Coluna Prestes”, realizando missões de reconhecimento, orientação de artilharia e 

até ataques a posições inimigas com lançamento de bombas; no entanto, a pujança 

e desenvolvimento alcançados ao longo dessa década resultaram em sua extinção 

após a Revolução de 1930. 

 

Importante esclarecer que, nesse período, pela organização e emprego da 

Força Pública à época, e pela participação nas revoluções citadas, a utilização da 

Escola de Aviação e posteriormente da Esquadrilha de Aviação era de cunho 

eminentemente militar. 

 

Referentemente ao encerramento das atividades da Esquadrilha de Aviação, 

Canavó e Melo (1977, p. 203) relatam que, em 18 de dezembro de 1930, o Boletim 

da Inspetoria Geral nº 29 determinou que em virtude de escapar à finalidade da 

Força Pública e devendo ser a aviação um elemento do exército, dissolvia a Escola 

de Aviação, cujo material seria entregue ao Governo Federal.  

 

Beni (2009) descreve que acompanhando essa diretiva, em 29 de abril de 

1931, o Decreto nº 20.348 do Governo Provisório da República instituiu os conselhos 

consultivos nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios e estabeleceu normas 

sobre a administração local, destacando-se o artigo 24, que determinou que os 

Estados não poderiam gastar mais de 10% de despesa ordinária com os serviços de 

polícia militar e foi vedado às polícias estaduais dispor de artilharia e aviação, salvo 

em circunstâncias excepcionais e mediante autorização do Governo Provisório. 

 

No entanto, essa proibição perdurou por pouco tempo, como cita Beni 

(2009), pois em 15 de julho de 1932, através do Decreto nº 5.590, o Governador do 

Estado de São Paulo, Doutor Pedro de Toledo, considerando ser indispensável 

prover a Força Pública do Estado de São Paulo de todas as armas necessárias para 

a consecução dos fins do movimento revolucionário constitucionalista, criou o Grupo 

Misto de Aviação da Força Pública (GMAP), também chamado de “Gaviões de 

Penacho”, ou mais conhecido como “Aviação Constitucionalista”. No entanto, com o 

fim da Revolução de 1932, o GMAP foi extinto em 08 de outubro daquele ano, tendo 

seu material arrolado e entregue ao Grupo de Aviação do Exército Nacional, 

representando nesse feito o último suspiro da Aviação da Força Pública. 
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Após um longo período sem relatos de utilização de aeronaves pela Força 

Pública, em 1972, nos primeiros anos da Polícia Militar, durante o incêndio do 

edifício Andraus, foi utilizado helicóptero para retirada de 307 vítimas do telhado. 

 

Em 1974, durante o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, foram 

solicitados helicópteros civis para realizarem salvamento e retirada de vítimas. Pelas 

condições do telhado, pela fumaça produzida e temperatura do ar próximo ao 

edifício a aproximação tornou-se difícil e não conseguiram efetivamente retirar 

nenhuma vítima do incêndio. Após tentativas infrutíferas das aeronaves civis, um 

bombeiro conseguiu ser lançado no telhado do prédio por um helicóptero da Força 

Aérea Brasileira (FAB), demonstrando assim as potencialidades do emprego de 

aeronaves em atividades de segurança pública e de defesa civil. 

 

Ferro (2009) cita que somente em 1983, quando o Estado de São Paulo 

enfrentava grave desestabilização da segurança pública, registrando uma série de 

saques, tumultos, manifestações e atos ilícitos pela capital e em outros municípios, 

que motivaram a utilização de helicópteros da CESP (Companhia Energética de São 

Paulo) em apoio à Polícia Militar para auxiliar na avaliação e reconhecimento dessas 

manifestações, visando coibir e diminuir a desordem instalada, mais uma vez 

demonstrou-se a eficiência e a versatilidade do emprego de aeronaves em 

atividades de segurança pública, o que motivou o governo a adquirir helicópteros 

para a Polícia Militar, criando-se assim o GRPAe “João Negrão”, que se efetivou em 

15 de agosto de 1984. 

 

Após todo um processo de seleção inicial e de formação dos profissionais, 

Lucchesi (1995) relata que, em 28 de junho de 1986, foi realizado o primeiro vôo 

com a tripulação composta por Policiais Militares, pois anteriormente voava-se com 

pilotos civis. 

 

No decorrer do tempo, a unidade foi crescendo, os serviços foram se 

ampliando, com apoios a todos os segmentos e atividades de policiamento e de 

salvamento, em todo o Estado de São Paulo, contando atualmente com 6 (seis) 

bases destacadas pelo interior paulista, denominadas de Bases de Radiopatrulha 

Aérea (BRPAe), presentes nas cidades de Bauru, Campinas, Praia Grande, 
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Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José dos Campos, com previsão de se 

inaugurar, ainda em agosto de 2010, mais 3 (três) delas, em Piracicaba, São José 

do Rio Preto e Sorocaba, administrando uma frota com 20 helicópteros e 6 aviões, 

conforme descrito na tabela a seguir: 

Aeronaves Modelo Quantidade 

HELICÓPTEROS 

AS-50 - Esquilo 19 

H-269 - Schweizer 01 

Total 20 

AVIÕES 

C-210 / Centurion 01 

BE-36 / Bonanza 01 

BE-58 / Baron 01 

PA-34 / Sêneca 01 

BE-20 / King Air 01 

Total 06 

TOTAL GERAL 26 

Tabela 1 Frota do GRPAe 
Fonte: GRPAe “João Negrão” 

Atualmente o GRPAe “João Negrão é um órgão especial de execução, 

subordinado diretamente ao chefe do estado maior da Polícia Militar 

(subcomandante da PM), sob o comando de um tenente coronel, que conta com um 

efetivo de 400 (quatrocentos) homens e mulheres, destacando-se 85 oficiais pilotos 

e co-pilotos, 135 praças tripulantes operacionais e 39 mecânicos. 

 

Ao longo de toda essa história, várias missões foram realizadas, cujos 

resultados comprovam a importância e a efetividade do apoio aéreo, resultado de 

treinamento e profissionalismo dos seus integrantes, no entanto houve também o 

registro de incidentes e acidentes, além de circunstâncias que impediram ou 

dificultaram a realização de missões, colocando as tripulações em situações de 

risco, que poderiam apresentar resultados diferentes se existisse uma metodologia 

de gerenciamento do risco. 



 96 

3.1.2 Segurança Operacional 

Para manter o nível de segurança operacional da unidade dentro de 

parâmetros aceitáveis, a seção de segurança operacional do GRPAe “João Negrão” 

atualiza anualmente o PPAA (Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), 

onde se descreve todo o planejamento e estratégias de atuação, com a 

programação de atividades educativas e promocionais que contribuem para prevenir 

acidentes. 

 

Nos últimos anos foi feito um trabalho muito importante, coordenado pelo 

então comandante do GRPAe “João Negrão”, Ten Cel PM Julio Shergue, 

capacitando todo o efetivo da unidade no treinamento de CRM (Crew Ressouce 

Management), que aborda questões ligadas a comportamento humano, liderança, 

comunicação inter-pessoal, trabalho em equipe, erros e violações, sedimentando 

conhecimentos que possibilitam melhorar o relacionamento e a comunicação entre 

as pessoas da organização visando reduzir a ocorrência de acidentes e incidentes 

decorrentes de falhas humanas. 

 

Nesse trilhar, o GRPAe “João Negrão” incentiva e capacita seu efetivo em 

questões relacionadas à segurança operacional, enviando policiais militares para 

realizarem cursos de segurança operacional ministrados pelo CENIPA, ou por 

entidades credenciadas.  

 

Portanto, pela tabela exposta abaixo é possível observar o nível de 

capacitação do efetivo do GRPAe “João Negrão”. 

 

 OSV EC-Prev EC-FHM EC-FHP EC-BP EC-MA Total 

Oficiais 03 14 01 01 03 01 23 

Praças 00 02 00 00 10 01 13 

OSV  - Oficial de Segurança de Vôo 
EC-Prev  - Elemento Credenciado Prevenção 
EC-FHM  - Elemento Credenciado Fator Humano Médico 
EC-FHP  - Elemento Credenciado Fator Humano Psicológico 
EC-BP  - Elemento Credenciado Básico de Prevenção 
EC-MA  - Elemento Credenciado Manutenção de Aeronaves 

Tabela 2 Capacitação do Efetivo em Segurança Operacional 
Fonte: GRPAe “João Negrão” 
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Nessa linha de abordagem, a unidade conta ainda com 05 (cinco) oficiais 

credenciados como facilitadores de CRM por cursos ministrados pelo CENIPA. 

 

Além disso, conta também com 02 (dois) oficiais que concluíram o curso de 

especialização do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) em segurança de vôo e 

aeronavegabilidade continuada. 

 

Nota-se, portanto, que na área de segurança operacional o GRPAe “João 

Negrão” desenvolve um trabalho sério, buscando o aperfeiçoamento constante de 

seus integrantes, para manter a chama da prevenção acesa; e, no momento, o 

desafio imposto é a implementação da filosofia do SGSO, difundida pela ICAO, para 

a qual o gerenciamento do risco operacional é uma ferramenta muito importante. 

 

Assim, ao longo de seus quase 26 (vinte e seis) anos, o GRPAe “João 

Negrão”, referente às operações com helicópteros, conta com o registro de 04 

(quatro) acidentes aeronáuticos, 01 (um) incidente aeronáutico grave, 09 (nove) 

incidentes aeronáuticos e 17 (dezessete) ocorrências não classificadas. 

 

Observando a tabela que se segue pode-se ter uma idéia melhor da 

distribuição desses eventos ao longo do tempo: 
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 98 

Ano Acidente
Incidente 

Grave
Incidente

Não 

Classificado

1984

1985

1986 1

1987

1988 1

1989

1990 1

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998 1 2

1999 1 1 1

2000 1 1 1 2

2001 1

2002 2

2003 2

2004 1 1

2005

2006 1 1

2007 1

2008 4

2009 1

2010 1 1

Total 4 1 9 17  

Tabela 3 Acidentes, Incidentes e Ocorrências Não Classificadas  
Fonte: GRPAe “João Negrão” 

Além disso, a seção de segurança operacional do GRPAe “João Negrão” 

registrou a confecção de 1006 (um mil e seis) relatórios de prevenção, no período de 

1998 a 2009, que se reportam a 1193 (um mil, cento e noventa e três) fatos de 

interesse à segurança operacional, pois, por vezes, um relatório reporta vários fatos 

que têm repercussão na segurança, conforme distribuição anual verificada no gráfico 

a seguir:  
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Gráfico 1 -  Relatórios de Prevenção (1998-2009) 
Fonte: Autor 

Essas informações relativas aos acidentes, incidentes, ocorrências não 

classificadas e relatórios de prevenção são muito importantes e constituem os dados 

históricos da unidade, relativamente às questões de segurança operacional, que 

servirão para auxiliar no processo de identificação de perigos, dentro da metodologia 

que será proposta e abordada posteriormente. 

3.1.3 Tipos de Missões e Gerenciamento do Risco Operacional  

Para se ter melhor clareza de aspectos internos do GRPAe “João Negrão”, 

que podem influenciar na implementação de uma metodologia de gerenciamento do 

risco, importante se faz compreender como o efetivo operacional entende e 

interpreta a aplicação dessa ferramenta, bem como esclarecer os tipos de missões 

realizadas, pois o gerenciamento do risco operacional deverá ser focado e atender 

às peculiaridades de cada uma delas. 

 

Para essa análise, utilizou-se um questionário, apresentado no apêndice “A”, 

que foi aplicado ao efetivo operacional do GRPAe “João Negrão” em novembro de 

2009, quando diante de afastamentos e de pessoal envolvido em cursos contava 
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com 162 (cento e sessenta e dois) policiais militares, dos quais 49 (quarenta e nove) 

oficiais (pilotos e co-pilotos) e 113 (cento e treze) praças (tripulantes operacionais e 

mecânicos).  

 

Aplicando-se a fórmula de definição da amostra mínima sobre o total do 

efetivo operacional, obteve-se como resultado o valor mínimo de 116 (cento e 

dezesseis) policiais militares; no entanto, respeitando a distribuição por funções, 

encontrou-se o valor mínimo de 141 (cento e quarenta e um) policiais militares, 

distribuídos em 31 (trinta e um) pilotos, 14 (quatorze) co-pilotos, 72 (setenta e dois) 

tripulantes operacionais e 24 (vinte e quatro) mecânicos. 

 

Assim, respeitando-se as distribuições acima, foram coletadas 145 (cento e 

quarenta e cinco) respostas do efetivo operacional do GRPAe “João Negrão”. 

 

A fórmula aplicada, com os respectivos índices de erro, está demonstrada a 

seguir: 

n = ___D² x P x Q x N____ 

     E² (N-1) + D² x P x Q 

 

n - é o tamanho da amostra. 

D - é o nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-

padrão, que neste trabalho, foi definido no valor 2 (dois), uma vez que se pretendia 

obter 95% (noventa e cinco por cento) de confiabilidade na amostra pesquisada.  

E - é o erro máximo permitido, considerado o valor de 5% (cinco por cento). 

N - representa o tamanho da população - 162 (cento e sessenta e dois) 

policiais militares.  

P e Q - variáveis dicotômicas, com valores considerados de 50% (cinqüenta 

por cento). 

 

Verificados os aspectos metodológicos que envolvia a utilização de amostra 

para participar da pesquisa, que se utilizou de questionário, passa-se a expor seus 

resultados, referentes aos tipos de missões realizadas pelo GRPAe “João Negrão” e 

como a aplicação do gerenciamento do risco operacional é interpretado pelo efetivo 

operacional da unidade. 
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3.1.3.1 Classificação das Missões com Helicópteros 

O GRPAe “João Negrão” realiza apoios a todas as modalidades de 

policiamento e atividades de busca e salvamento realizadas pelas OPM 

(Organizações Policias Militares) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 

De uma forma didática, classificam-se as missões em dois tipos ou 

categorias: emergenciais e programadas.  

 

Para facilitar o entendimento dessa classificação é importante que se 

conheça a conceituação dos termos utilizados acima. Assim Houaiss (2010) 

descreve que emergência é “ato ou efeito de emergir; situação grave, perigosa, 

momento crítico ou fortuito; contingência; eclosão; combinação inesperada de 

circunstâncias imprevistas (ou o que delas resulta) e que exigem ação imediata”; e 

programar é “organizar um programa ou uma programação; fazer planos para (uma 

ocasião); planejar”. 

 

As missões emergenciais constituem-se naquelas em que há o acionamento 

das equipes e aeronaves de alerta, normalmente por meio de um alarme, em razão 

de uma ocorrência policial ou aeromédica em andamento, em que o tempo de 

resposta se torna fundamental para o sucesso do apoio. 

 

Já as missões programadas caracterizam-se pelo maior tempo de 

preparação que dispõem, pois normalmente decorrem de uma solicitação 

antecipada, da qual, devidamente autorizada, resulta um planejamento e uma ordem 

de vôo direcionada a uma equipe de serviço para cumpri-la.  

 

Basicamente, a diferença entre as missões emergenciais e programadas fica 

por conta do tempo de preparação antes do acionamento, pois nas emergenciais 

esse tempo é bastante comprimido. 

 

Esta discussão e caracterização é direcionada para as missões que o 

GRPAe “João Negrão” realiza em apoio às OPM, mas existe um tipo de missão 
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realizada em apoio à própria unidade, que poderia ser classificada como 

programada, no entanto, pelas suas peculiaridades, são distintas e conceituadas 

como missões de manutenção, executadas quando realizados serviços e reparos 

nas aeronaves, exigindo verificação de funcionamento e de desempenho da 

máquina. 

 

Essa classificação das missões foi confirmada pelos resultados do 

questionário aplicado ao efetivo operacional (pilotos, tripulantes operacionais e 

mecânicos) do GRPAe “João Negrão”, apresentado no apêndice “A”, que aborda a 

identificação e classificação das missões realizadas pela unidade por meio de um 

quadro expositivo, constatando-se pequena divergência quanto aos seus subtipos, 

ou seja, a respeito do enquadramento da especificidade da missão dentro dos dois 

grandes grupos, emergencial e programada. 

 

Assim, de uma forma genérica, atendendo a algumas indicações de 

classificação de subtipos, o quadro de classificação de missões que o GRPAe “João 

Negrão” realiza ficou definido conforme segue: 
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Classificação das Missões do GRPAe “João Negrão” 

Emergenciais Programadas Manutenção 

Policiais 

(ocorrências policiais, 

rebeliões, etc.) 

Operações Policiais 

(saturação, bloqueio, eventos 

desportivos, shows, 

reintegração de posse, escolta 

de presos, etc) 

Vôos de recebimento de 

ANV após inspeções ou 

para verificação de serviço 

realizado em função de 

reportes ou panes 

 

Patrulhamento 

Preventivo 

Aeromédicas 

(resgate, remoção e 

transporte de órgãos) 

Apoio às OPM ou 

Instituições 

(reconhecimento fotográfico, 

transporte de equipes técnicas, 

treinamento em cursos, 

demonstrações, etc.) 

Especiais 

(salvamento terrestre e 

aquático, incêndios, 

transporte de         

equipes especializadas e       

defesa civil) 

Transporte de 

Autoridade 

Instrução 

Quadro 13 - Classificação das Missões Realizadas pelo GRPAe “João Negrão” 
Fonte: Autor 

Inicialmente, o quadro proposto de identificação das missões do GRPAe 

“João Negrão” não contemplava a missão de patrulhamento preventivo como missão 

programada, e das aeromédicas (remoção e transporte de órgãos) como 

emergenciais, no entanto, diante de sugestões oriundas dos questionários, houve o 

entendimento favorável a essa inclusão.  

 

Além disso, registrou-se sugestões, em sua maioria emitidas por mecânicos, 

para que se detalhasse mais tipos de missões de manutenção (vôo de verificação de 

potência máxima contínua, balanceamento de pás, etc.), no entanto, assim como no 

caso das emergenciais, em que não se especifica cada tipo de apoio a ocorrência 
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policial ou de resgate, entendeu-se que a caracterização genérica englobava todas 

as indicações, pelo que se manteve sem detalhamento. 

 

A título de curiosidade, poucas sugestões indicavam a retirada da missão de 

transporte de autoridade do campo das programadas, sugerindo a inclusão no 

campo emergencial ou classificando-a como outras, ou seja, dando-lhe um caráter 

especial, muito provavelmente por condições diferenciadas que interferem nesse tipo 

de missão. Essas sugestões não foram atendidas, pois fundamentalmente as 

missões de transporte de autoridade são classificadas como programadas, pelas 

características às quais se submetem, descritas anteriormente, quanto à solicitação, 

autorização, planejamento, e acionamento, possibilitando um bom tempo de 

preparação na maioria das vezes. 

 

Considerando-se o exposto acima, há uma condição em que as missões não 

se enquadram em nenhuma das classificações apresentadas, resultando em uma 

subclassificação, denominada urgência.  

 

Houaiss (2010) conceitua urgência como “qualidade ou condição de urgente; 

necessidade que requer solução imediata; pressa; situação crítica ou muito grave 

que tem prioridade sobre outras; emergência”.  

 

No GRPAe “João Negrão” a urgência é determinada e presente quando há 

uma solicitação de missão que chega inopinadamente para cumprimento imediato, 

cujo tempo de preparação fica extremamente reduzido, exigindo uma saída rápida, 

sem caracterizar uma missão emergencial, ou seja, quando não se trata de 

ocorrência policial ou aeromédica em andamento. 

 

Daí a utilização dessa subclassificação para as missões programadas, em 

que há o acionamento inopinado, para saída imediata, cuja urgência se foca 

diretamente quanto ao cumprimento de horário, com tempo de preparação 

comprimido, que por vezes repercute em pressa. 

 

Sob a ótica do gerenciamento do risco, especial atenção deve ser dispensada 

para as missões programadas com caráter de urgência, pois devido à compressão 
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de tempo para preparação, associado a outros fatores como pressões existentes 

para o cumprimento da missão, pressa, não realização de pré-vôo, etc.; podem 

ocasionar efeitos psicológicos na tripulação que, por sua vez, podem provocar erros 

ou falhas que comprometam a segurança durante a realização da missão. 

3.1.3.2 Gerenciamento do Risco Operacional  

A despeito de todo o empenho e dedicação de profissionais 

compromissados com a segurança, que utilizaram e utilizam grande parte de sua 

capacidade e criatividade para desbravar uma atividade complexa, envolta por 

peculiaridades, que são as missões da aviação de segurança pública e de defesa 

civil, criando e desenvolvendo técnicas, equipamentos e buscando soluções 

tecnológicas que permitem a realização dessas missões com níveis aceitáveis de 

segurança, ações essas que corroboraram muito para o crescimento e expansão 

dessa atividade, não há registro efetivo da utilização ou aplicação de uma 

metodologia específica de gerenciamento do risco operacional para as missões 

realizadas pelo GRPAe “João Negrão”. 

 

No entanto, algumas práticas, difundidas na unidade, constituem 

ferramentas importantes de preparação para as missões há muitos anos, e nesse 

sentido colaboram para a prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos e para o 

aumento do nível de alerta e consciência situacional das tripulações, que são: a 

padronização de instrução na formação de pilotos, tripulantes operacionais e 

mecânicos de vôo; os POP (Procedimentos Operacionais Padrão), que descrevem a 

maioria das operações e missões realizadas pela unidade; os treinamentos 

regulares, em solo ou em vôo, que são realizados com o efetivo operacional; o 

briefing e o debriefing com as tripulações, bem como os pré e pós-vôos, para 

verificação das condições da máquina, antes e depois das missões respectivamente. 

 

Independentemente disso, o tema gerenciamento do risco vem sendo 

abordado em congressos, seminários, cursos, palestras, reuniões, etc., há algum 

tempo, e buscando-se aferir o nível de entendimento que o efetivo operacional do 
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GRPAe “João Negrão” detém sobre o assunto e como observa a possibilidade de 

aplicação dessa ferramenta, definiu-se um questionário, descrito no apêndice “A”, 

que trabalha essas questões. 

 

Pelos resultados encontrados, nota-se primeiramente que o efetivo 

operacional do GRPAe “João Negrão” tem conhecimento da matéria, indicando que, 

em algum momento, já ouviu falar sobre gerenciamento do risco operacional, 

conforme é demonstrado pelo gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 2 -   Você Conhece GRO? 
Fonte: Autor 

Na seqüência, verifica-se que entendem o gerenciamento do risco 

operacional como uma ferramenta importante para o GRPAe “João Negrão”, 

constatado pelos resultados do gráfico que se segue: 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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Gráfico 3 -   GRO é importante para o GRPAe “João Negrão”? 
Fonte: Autor 

 

Quanto aos benefícios e vantagens que o efetivo operacional avaliou acerca 

da aplicação do GRO, relativamente às atividades propostas, encontrou-se os 

resultados descritos no gráfico a seguir: 

 

 

LEGENDA 

A - Planejamento das Missões F - CRM das Tripulações 

B - Segurança Operacional de Vôo G - Responsabilidades Associadas 

C - Consciência Situacional das Tripulações  H - Serviço de manutenção das ANV 

D - Decisões de Comando das Tripulações I - Nenhum Benefício ou Vantagem 

E - Padronização Operacional J - Outros 

Gráfico 4 -  Vantagens e Benefícios do GRO para o GRPAe “João Negrão” 

Fonte: Autor 
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Analisando-se os resultados quanto aos benefícios e vantagens da aplicação 

do gerenciamento do risco operacional no GRPAe “João Negrão”, de uma forma 

geral entendeu-se como relevante em praticamente todos os itens descritos, 

ocorrendo apenas 2 (dois) registros de que não haveria benefícios ou vantagens, 

bem como apontou-se, em uma única manifestação, no campo outros, itens além 

dos citados, referentes especificamente à melhoria no nível motivacional e do 

espírito de equipe e maior capacitação da tripulação. 

 

Com referência às desvantagens que o efetivo operacional apontou em 

relação à aplicação do GRO, apesar de constituírem poucas manifestações nesse 

sentido, destacam-se os resultados demonstrados a seguir: 

 

Desvantagens da Aplicação do GRO no GRPAe “João Negrão” 

Aplicação do GRO em emergência (tempo de resposta) 17 

Dificuldade para implantação do GRO sem ônus para a operação fim 5 

Não efetividade / não ser aplicado 4 

Aspecto político de algumas missões que tem que ser cumpridas 2 

Engessamento das operações 2 

Falta de Motivação das pessoas em participarem do gerenciamento 2 

Pressão do comando para realização das missões, (pressa) nas missões 2 

Banalizar gerenciamento e descumprir regras e procedimentos já padronizados 1 

Compressão de tempo para avaliação em todas as missões 1 

Demanda reprimida 1 

Falta de preparo (experiência) 1 

Imposição de situações que não foram totalmente discutidas 1 

Tensão emocional elevada 1 

Tabela 4 Desvantagens da Aplicação do GRO no GRPAe “João Negrão” 
Fonte: Autor 

Conforme apresentado, entre poucas desvantagens citadas, destacam-se a 

condição de sua aplicação para situações de emergência, que diminuiria o tempo de 

resposta, e dentro da mesma linha de raciocínio apontam preocupação quanto à 

dificuldade de implantação, sem que haja prejuízo para as missões, bem como 

quanto a não efetividade de sua aplicação, que acarretaria em seu desuso com o 



 109 

tempo. Um ponto importante a ser destacado também fica por conta do receio 

quanto ao engessamento das operações. 

 

Essas preocupações apresentadas são normais, diante da incerteza de uma 

mudança, pois não há definição de como essa ferramenta será aplicada e para quais 

missões será focada, e, por conseguinte, que implicações acarretarão, cujo receio 

maior se demonstrou quanto ao tempo de resposta para ocorrências emergenciais, 

que diminui em muito as possibilidades de sucesso e, por sua vez, coloca em 

descrédito todo um trabalho realizado até hoje. 

 

Verifica-se, de uma forma geral, pelos resultados apresentados, que o 

GRPAe “João Negrão” apresenta um ambiente fértil para a implementação do 

gerenciamento do risco operacional. No entanto, deve-se desenvolvê-lo de forma 

planejada, preparando as pessoas, conscientizando-as, e buscando soluções 

alternativas para questões ligadas às missões emergenciais, para não prejudicar o 

tempo de resposta das ocorrências e não engessar as operações, ajustando-se às 

necessidades operacionais e cultura organizacional. 

3.2 GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL NA AVIAÇÃO MILITAR E 

DEMAIS AVIAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA CIVIL 

BRASILEIRAS 

Com a finalidade de se estabelecer um padrão comparativo e identificar 

boas práticas relativas ao gerenciamento do risco operacional em outras aviações 

brasileiras, fez-se uso de um questionário, descrito no apêndice “B”, direcionado 

preferencialmente aos oficiais pilotos de helicóptero que exerçam a função de chefe 

da seção de segurança operacional em suas organizações. 

 

Por meio de contatos telefônicos e email, foram enviados questionários a 

oficiais pilotos de helicóptero de unidades das Forças Armadas e para 24 (vinte e 

quatro) organizações (Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) de aviação 
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de outros Estados brasileiros que se caracterizam como de segurança pública ou de 

defesa civil. 

 

Esse questionário buscou verificar se a organização, por meio de seu 

representante, conhecia sobre o GRO, se ela entendia como importante sua 

aplicação na aviação de segurança pública ou de defesa civil, se conhecia o MSGR 

e, principalmente, se possuía alguma metodologia específica de gerenciamento do 

risco implementada. Além disso, buscou-se também informações a respeito das 

vantagens e desvantagens da aplicação do GRO para as missões da aviação de 

segurança pública e de defesa civil, bem como indicar fatores de perigo que estejam 

presentes nesse tipo de missão. 

 

Obteve-se resposta das três forças (Marinha, Exército e Força Aérea), bem 

como de 21 (vinte e uma) organizações de aviação de segurança pública ou de 

defesa civil de outros Estados, a saber: CAOP (Coordenação de Aviação 

Operacional) da Polícia Federal, o DOA (Divisão de Operações Aéreas) da Polícia 

Rodoviária Federal, AEVP/DFNSP (Assessoria Especial de Aviação Policial do 

Departamento da Força Nacional de Segurança Pública) pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, GRAer (Grupamento Aéreo) da Polícia Militar do Amazonas, 

GRAer da Polícia Militar da Bahia, CIOPAer (Coordenadoria Integrada de Operações 

Aéreas) do Ceará, GOA (Grupamento de Operações Aéreas) da Polícia Militar do 

Distrito Federal, NOTAer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) do Espírito 

Santo, GRAer (Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo) da Polícia Militar de 

Goiás, CIOPAer (Centro Integrado de Operações Aéreas) do Mato Grosso, GPA 

(Grupo de Patrulhamento Aéreo) do Mato Grosso do Sul, BRPAer (Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo) da Polícia Militar de Minas Gerais), CAer (Centro de 

Operações Aéreas) do Paraná, GTA (Grupo Tático Aéreo) do Pernambuco, GAM 

(Grupo Aero - Marítimo) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, GPMA (Grupo de 

Polícia Militar Aéreo) da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, BAPM (Batalhão de 

Aviação Policial Militar) da Polícia Militar de Santa Catarina, GTA (Grupo Tático 

Aéreo) do Sergipe, 3º BBS/AvOp (Batalhão de Busca e Salvamento - Aviação 

Operacional) do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, BOA (Batalhão de 

Operações Aéreas) do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, GOA 
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(Grupamento de Operações Aéreas) do Corpo de Bombeiro Militar de Santa 

Catarina. 

 

Os resultados serão apresentados a seguir, e estão separados quanto ao 

enfoque da aviação militar e da aviação de segurança pública ou de defesa civil. 

3.2.1 Aviação Militar 

Participaram da pesquisa oficiais da área de segurança operacional, pilotos 

de helicóptero, que integram o 1º Esquadrão do BAeNSPA (Base Aero-Naval de São 

Pedro da Aldeia), 3º Esquadrão do CAvEx (Comando de Aviação do Exército), e do 

SERIPA III (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos), representando respectivamente a Marinha, o Exército e a Força 

Aérea, compondo uma experiência média em torno de 1780 (um mil, setecentas e 

oitenta) horas de vôo. 

 

De forma bastante clara, ficou evidenciado que as Forças Armadas 

conhecem e aplicam o gerenciamento do risco operacional, pois, como citado 

anteriormente, por força da NSCA 3-3 - Gestão de Segurança Operacional, as 

aviações das três forças são direcionadas para o emprego do MSGR, fato 

confirmado pelas respostas obtidas dos questionários.  

 

Por manifestarem que conhecem o GRO e aplicam o MSGR, todos 

entenderam importante a aplicação de uma metodologia de GRO para as missões 

com helicópteros da aviação de segurança pública ou de defesa civil. 

 

Como todos citaram que aplicam o MSGR em suas organizações, 

descreveram sucintamente como se desenvolve esse processo, para o qual utilizam 

um formulário próprio, distinto por tipo de equipamento e por tipo de missão, que 

deve ser preenchido pelas tripulações antes de executá-las, incluído no briefing, 

para que todos participem e possam identificar os perigos presentes, elevando a 

consciência situacional e o nível de alerta da equipe, bem como estabelecer o nível 
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de risco para a sua realização, que é feito por meio da comparação do resultado 

encontrado junto a uma tabela previamente estabelecida, que, por vezes, associa 

responsabilidade de autorização ao grau de risco, competência essa definida 

funcionalmente, em relação ao nível hierárquico da autoridade dentro do 

organograma institucional. 

 

Mediante essas informações, a tripulação ou a autoridade competente pode 

autorizar ou não a missão, ou adotar medidas de controle que eliminem o perigo ou 

mitiguem as conseqüências, visando posicioná-la em um nível aceitável de 

execução quanto à segurança, buscando o sucesso da missão. 

 

Esses formulários, cujos modelos levantados junto às organizações estão 

discriminados nos anexos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, após o preenchimento 

são arquivados nas seções de segurança operacional das unidades aéreas. Não foi 

referenciado nenhum trabalho mais acurado de tabulação e controle dessas 

informações, tampouco análise de tendências sobre elas.  

 

Relativamente a condições emergenciais de acionamento, não foi reportada 

qualquer metodologia de GRO específica que se aplique nessas circunstâncias. 

 

Prosseguindo-se com a análise do questionário aplicado às Forças 

Armadas, foram apontadas vantagens e desvantagens da aplicação do GRO para a 

aviação de segurança pública ou de defesa civil, conforme o quadro que se segue: 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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VANTAGENS 

Auxilia na análise científica / sistemática do grau de risco da missão a ser cumprida 

Define responsabilidades de decisão associada ao nível de risco encontrado para a 
missão 

Identificar os riscos de uma missão e medidas de controle, possibilitando mitigá-los 
a níveis aceitáveis 

Padronização de Procedimentos 

Possibilita a utilização da experiência em parâmetros objetivos que auxiliam a 
tomada de decisão 

DESVANTAGENS 

"Burocratizar" interferindo no tempo de resposta 

Contradição interna entre o apresentado como resultado do gerenciamento e a 
subjetividade de pessoas mais experientes, não habituadas ao método. 

Expor fraquezas da Organização 

Não confiabilidade, caso de preenchimento por pessoa não capacitada ou 
formulário não específico para a missão 

Possível "engessamento" das operações. 

Quadro 14 - Vantagens e Desvantagens da Aplicação do GRO na Av Seg P ou de 
Def Civil - Visão das FFAA 

Fonte: Autor 

Percebe-se que as sugestões são bastante alinhadas com as apresentadas 

anteriormente, pelo efetivo operacional do GRPAe “João Negrão”, quanto às 

vantagens, referindo-se a questões de segurança operacional, planejamento e 

padronização, e quanto às desvantagens relativas a elevação do tempo de resposta 

e possível engessamento das operações. 

 

Finalizando essa análise, foram citados vários aspectos considerados como 

fatores de perigo nas missões de aviação de segurança pública ou de defesa civil, 

que estão descritos a seguir: 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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PERIGOS NAS MISSÕES DA AV SEG P E DE DEF CIVIL 

ANV não adequada para missões de Av Seg P / monoturbina 
CFIT (Controlled Flight Into Terrain) 

Colisão com fios 

Colisão com pássaros 

Deficiente conhecimento aeronáutico (regulamentos, segurança operacional, CRM, etc.)  

Deficiente planejamento / Missões inopinadas/ Pouco tempo de planejamento 

Deficiente treinamento  

Desconhecimento das teorias de planejamento para missões de busca e 
salvamento 

Disparo de arma de fogo / Risco da ANV ser atingida por projétil 

Excesso de autoconfiança por executar missões bastante semelhantes de forma 
rotineira 

Falta de relatórios e registros de missões semelhantes 

Falta ou ausência de equipamentos auxiliares ou de emergência (blindagem, colete, 
flutuadores, macas, etc.) 

Inexperiência da tripulação 

Má utilização de equipamentos complexos (FLIR, NVG, etc.) 

Missão não preconizada no manual de operações ou POP 

Missões continuadas (prolongadas e repetitivas) 

Missões noturnas / fora da área de iluminação urbana  
Não utilizar check list 

Sobrevôo em áreas de risco 

Táticas inadequadas diante do cenário 

Quadro 15 - Perigos nas Missões da Av Seg P e de Def Civil - Visão das FFAA 
Fonte: Autor 

Nota-se que, pela experiência de vôo com helicópteros associada à 

utilização do gerenciamento do risco operacional (MSGR) por parte dos oficiais 

participantes, foram apontados perigos relevantes, presentes em muitas missões da 

aviação de segurança pública ou de defesa civil, mesmo sem ter experiência 

específica na execução desse tipo de missão; informações preciosas que podem ser 

utilizadas posteriormente em processos de identificação de perigos. 

3.2.2 Organizações de Aviação de Segurança Pública ou de Defesa Civil de 

Outros Estados 

Como citado, tanto por meio telefônico, como por email contatou-se 24 (vinte 

e quatro) organizações (Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) de 

aviação de outros Estados, que operam aeronaves de asa rotativa e se caracterizam 
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como aviação de segurança pública ou de defesa civil, enviando-se um questionário 

para participarem da pesquisa. 

 

Obteve-se 21 (vinte e uma) respostas, das organizações citadas 

anteriormente, ressaltando que, por vezes, algumas organizações, 4 (quatro) delas, 

enviaram mais de um questionário respondido, no máximo 2 (dois), sendo 

computados os dados; no entanto, considerou-se como uma resposta 

organizacional. O grupo de oficiais participantes apresentou como experiência uma 

média de 1520 (um mil, quinhentas e vinte) horas de vôo. 

 

Respostas “sim” foram unânimes relativamente às questões sobre 

conhecimento do GRO e importância da aplicação da ferramenta para as missões de 

segurança pública e de defesa civil. 

 

Já para a questão referente ao conhecimento do MSGR, das 21 (vinte e 

uma) respostas, apenas uma indicou que não conhecia. 

 

Referente à questão de aplicação de alguma metodologia de GRO em sua 

organização, houve respostas equivocadas quanto à interpretação, pois 7 (sete) 

delas manifestaram possuí-la, indicando práticas de treinamento, briefing, 

planejamento da missão, de segurança operacional, ferramentas como a existência 

de POP, manual de operações, PPAA, etc., que apesar de constituírem aspectos 

importantes dentro do contexto de gerenciamento do risco, não são considerados 

como metodologias específicas para tal, pelo que foram corrigidas para respostas 

não, que se somou a 12 (doze) organizações que de pronto manifestaram essa 

alternativa, totalizando, portanto, 19 (dezoito) organizações que não possuem 

metodologia de gerenciamento do risco operacional implementada, mas muitas 

delas indicando estarem em estudos para implementação. 

 

Dessa forma, apenas 2 (duas) organizações responderam sim para essa 

questão, o GAM da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o CIOPAer do Ceará. Em 

contato com essas unidades, verificou-se que as duas aplicam o MSGR adaptado às 

suas condições.  
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O GAM reportou que, no ano de 2009, aplicou o formulário adaptado em 

suas missões durante não mais que um mês, no entanto acabou por abandoná-lo 

rapidamente. Os resultados não se adequaram à realidade de emprego por 

inviabilizar as operações, razão pela qual estão estudando um novo formato de 

emprego. Foi tentado acesso ao formulário utilizado, no entanto, sem sucesso.  

 

Já o CIOPAER do Ceará informou que também utilizam o MSGR, adaptado 

do UH-1H da FAB, que inclusive consta do PPAA da unidade, conforme anexo “J”, e 

cuja utilização é muito próxima das definidas pelas Forças Armadas, não se 

aplicando para as missões emergenciais em detrimento do tempo de resposta. 

 

Da mesma forma que para as Forças Armadas, os participantes das 

organizações aéreas de outros Estados indicaram uma série de vantagens relativas 

à aplicação do GRO. Assim, procurou-se agrupar as respostas por foco de 

abordagem, e a representação numérica, exposta à frente de cada uma delas, indica 

o número de vezes que foram apontadas dentro da análise, possibilitando uma visão 

mais clara dos apontamentos. 

 

De forma geral, destacaram-se as vantagens relativas à identificação dos 

riscos e adoção de medidas de controle, melhoria do nível de segurança 

operacional, elevação da consciência situacional e nível de alerta das tripulações, 

fortalecimento de aspectos doutrinários e respeito aos procedimentos estabelecidos, 

que minimizam desvios de conduta. 

 

É interessante observar que, mesmo em menor escala, foram apontados 

aspectos relevantes referentes ao registro estatístico e dificuldade de bibliografia 

específica de GRO voltada para a aviação de segurança pública ou de defesa civil, 

que demonstram uma visão gerencial sobre a aplicação do gerenciamento do risco. 

 

Na tabela a seguir, pode-se verificar as respostas apresentadas 

conjuntamente com o número de indicações similares: 
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VANTAGENS Nº 

Aumenta o nível de segurança das operações e a percepção de perigo de 
toda a equipe / Diminui a possibilidade de acidentes e incidentes 

7 

Auxilia na análise científica do grau de risco da missão a ser cumprida / 
Identificar as operações / missões de maior risco 

2 

Conscientização de limites de equipamentos e de pessoal 1 

Cria doutrina de operação / Padronização de procedimentos que minimizam 
desvios de conduta 

9 

Cria um processo que na emergência e mudanças de cenários possibilitam 
um caminho mais lógico e seguro. 

1 

Definição dos componentes e das atividades críticas dos processos 
desenvolvidos 

1 

Diminui a possibilidade de erros de operação ou fatores surpresa durante a 
execução da operação 

1 

Eleva o nível de alerta e consciência situacional, tanto na fase de 
planejamento, quanto de execução 

4 

Envolvimento sistêmico 1 

Estimula a tripulação a buscar possíveis erros, de forma proativa 1 

Facilita o processo decisório quanto à aceitabilidade do risco 2 

Identificar os riscos de uma missão e medidas de controle, possibilitando 
mitigá-los a níveis aceitáveis 

9 

Identificar riscos desnecessários 2 

Investigar e relacionar os resultados indesejados 1 

Material registrado para estatística 1 

Melhoria dos processos existentes 1 

O controle do risco para as operações policiais 1 

Permite avaliar as forças e técnicas a serem aplicadas face às ameaças 
presentes 

1 

Possibilita a identificação de perigos, no entanto fica difícil fazer análise de 
custo-benefício para missões de Av Seg P, pois não há bibliografia e 
estudos a respeito 

1 

Possibilita a utilização da experiência em parâmetros objetivos que auxiliam 
a tomada de decisão 

1 

Reavaliação de formação e treinamento de pessoal e aquisição de novos 
equipamentos 

1 

Vôos e missões mais criteriosos 1 

Tabela 5 Vantagens da Aplicação do GRO para Missões de Av Seg P e de Def 
Civil - Visão das PM e CBM 

Fonte: Autor 

As resposta referentes às desvantagens também foram agrupadas por foco 

de abordagem e numeradas de acordo com o número de indicações apresentadas. 

 

De maneira global, destacam-se como desvantagens apresentadas a 

preocupação quanto à adequação de uma metodologia de GRO a ser aplicada na 
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aviação de segurança pública ou de defesa civil, com conseqüências quanto ao 

tempo de resposta das ocorrências e engessamento das operações. 

 

Curiosamente, houve manifestações de desvantagens que se deparam com 

aspectos culturais das organizações militares em geral, relativas ao cumprimento da 

missão, diante da máxima: “deve ser realizada a qualquer custo”, refletida pelos 

dizeres: “com o sacrifício da própria vida”, indagando inclusive: “o quanto vale uma 

vida em relação ao risco operacional de uma missão”. 

 

Esses posicionamentos indicam que a cultura da organização interfere 

diretamente na implementação e credibilidade de uma metodologia de GRO, que 

podem por em derrocada todo um esforço e um trabalho nesse sentido. 

 

Na tabela abaixo, verificam-se as respostas apresentadas conjuntamente 

com o número de indicações similares: 

DESVANTAGENS Nº 

"Burocratizar" - interferindo no tempo de resposta 2 

"Engessamento" das operações. 2 

Dificuldade de implementação para situações de emergência ou urgência 3 

Dificuldade para disseminar a metodologia / Demanda treinamento e 
mudança de comportamento 

2 

Diminuir a capacidade decisória do piloto com o tempo 1 

Em Av Seg P há que se aceitar riscos que, por vezes, estão fora das 
margens do GRO 

1 

Metodologia inadequada, processo complexo, de difícil emprego / não 
adequação às missões de Av Seg P / cancelamentos constantes 

5 

Missão é salvar vidas, mas diante do não posso ir, alguns chefes ou 
comandantes podem não entender, criando obstáculos à atividade aérea. 

1 

Não atendimento à sociedade - "o quanto vale o risco operacional e o quanto 
vale uma vida" / "com o sacrifício da própria vida" 

3 

Não confiabilidade, caso de preenchimento por pessoa não capacitada ou 
formulário não específico para a missão 

1 

Não pode ser uma ferramenta chata e enfadonha 1 

Não pode servir como ferramenta punitiva 1 

Perda de tempo de resposta com ganho em segurança 1 

Sensação de responsabilidade inversa (preencheu o formulário) 1 

Tabela 6 Desvantagens da Aplicação do GRO para Missões de Av Seg P e de  
Def Civil - Visão das PM e CBM 

Fonte: Autor 
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Finalizando a análise do questionário, solicitou-se aos participantes que 

apresentassem, conforme sua experiência, perigos que entendiam presentes nas 

missões da aviação de segurança pública ou de defesa civil, cujas indicações foram 

agrupadas de acordo com o foco de abordagem, apresentando a quantidade de 

reportes similares, verificado na listagem preparada e constante do apêndice “C“. 

 

Dos perigos indicados destacaram-se: vôos a baixa altura, realizados dentro 

da “curva do homem morto”, operações em locais não homologados e em área 

restrita, missões realizadas em período noturno, vôo em condições meteorológicas 

desfavoráveis, risco da aeronave e tripulação serem alvejadas por disparo de arma 

de fogo durante atendimento de ocorrências, falta de doutrina de emprego 

operacional, deficientes treinamento, planejamento e supervisão, falta de 

padronização, pressão institucional, excesso de auto-confiança e motivação e 

elevada carga de trabalho. 

 

Curiosamente foi citado como perigo o pouso em navios, missões já 

realizadas pelo NOTAer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) do Espírito 

Santo. No entanto, não é uma missão comum, para a qual há treinamento específico 

para as aviações de segurança pública ou de defesa civil, assim como o é para a 

aviação da Marinha. Além disso, foi citado também, dentro do aspecto de motivação, 

que a exacerbação do espírito policial em detrimento ao do piloto é prejudicial ao 

vôo, ou seja, o oficial se envolve com a ocorrência gerando desatenção aos 

aspectos de segurança operacional.  

 

Finalizadas as análises dos questionários aplicados ao efetivo operacional 

do GRPAe “João Negrão”, e aos oficiais pilotos de helicóptero das Forças Armadas 

e das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares de outros Estados, 

informações relevantes afloraram quanto ao conhecimento que detêm sobre o GRO 

e como avaliam sua aplicabilidade na aviação de segurança pública ou de defesa 

civil, identificando vantagens e desvantagens dessa aplicação, bem como indicaram, 

de forma genérica, perigos envoltos na realização das missões dessa natureza, 

dados esses que auxiliarão na propositura da metodologia de GRO para o GRPAe 

“João Negrão”, principalmente quanto à adequabilidade à cultura organizacional. 
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44  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  GGEERREENNCCIIAAMMEENNTTOO  DDOO  RRIISSCCOO  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  OO  GGRRPPAAee  ““JJOOÃÃOO  NNEEGGRRÃÃOO””  

Identificadas vantagens na aplicação de uma metodologia de GRO para a 

aviação de segurança pública ou de defesa civil, principalmente relacionadas à 

melhoria do planejamento para as missões, elevação do nível de segurança 

operacional e da consciência situacional das tripulações, o que demonstra, de uma 

forma geral, que o ambiente é favorável para essa inovação, observado também 

para o GRPAe “João Negrão”, há que se atentar para aspectos apontados como 

desvantagens, relativos à burocratização do acionamento e aumento do tempo de 

resposta em ocorrências, bem como da possibilidade de engessamento das 

operações, fatores esses que devem ser considerados para o estabelecimento de 

uma metodologia, pois podem desmotivar as tripulações e colocar em descrédito a 

ferramenta. 

 

Percorrido o conteúdo teórico acerca do gerenciamento do risco, bem como 

os métodos de gerenciamento do risco operacional apresentados, o objetivo deste 

capítulo é apresentar uma metodologia de GRO que possa ser aplicada às missões 

com helicóptero do GRPAe “João Negrão”. 

 

Portanto, os requisitos básicos considerados para sua elaboração foram os 

seguintes: 

 

 Atender ao processo de gerenciamento do risco operacional - 6 (seis) 

etapas previstas (descritas em 2.4.2): identificação de perigos, avaliação dos riscos, 

análise de medidas de controle, tomada de decisão de risco, implementação de 

medidas de controle e supervisão e revisão; 

 

 Respeitar os níveis de aplicação do GRO (descritos em 2.4.3): tempo 

crítico, deliberado e estratégico ou “em profundidade”, conforme os objetivos e os 

tipos de missão;  

 



 121 

 Trabalhar os perigos dentro do modelo 5M (descrito em 2.4.4): homem, 

máquina, meio, gerenciamento e missão; e 

 

 Apresentar modelos de formulários que facilitem sua aplicação e 

registro de dados. 

 

Com base nessas condicionantes, a metodologia proposta resume-se em 4 

(quatro) fases, contando com 7 (sete) ações gerencias a saber: 

 

 Fase 1 - Estratégia para implementação do gerenciamento do risco 

operacional: 

 Estratégia de gerenciamento do risco operacional (conscientização 

do efetivo operacional; definir o método e a matriz de gerenciamento 

do risco e estabelecer responsabilidades associadas para a tomada 

de decisão) 

 

 Fase 2 - Avaliação dos riscos: 

 Identificação dos riscos (perigos e conseqüências); 

 Análise dos riscos (probabilidade e gravidade - classificação). 

 

 Fase 3 - Avaliação das medidas de controle: 

 Respostas aos riscos (medidas de controle). 

 

 Fase 4 - Decisão, supervisão e revisão: 

 Decisão de risco (custo-benefício); 

 Supervisão (acompanhamento e feedback); 

 Análise (registro, tabulação das informações, análise de tendências, 

ações, etc.). 

 

Esse modelo está descrito por meio da figura seguinte: 

 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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Figura 4 - Metodologia Proposta de Gerenciamento do Risco Operacional 
Fonte: Autor 
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4.1 ESTRATÉGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO 

RISCO OPERACIONAL 

Diante de demandas impostas à organização ou não, relativas, por exemplo, 

à implementação do SGSO, ao aperfeiçoamento do planejamento, elevação da 

consciência situacional das tripulações, visando, de forma geral, elevar a segurança 

operacional das missões realizadas a um nível aceitável, há que se recorrer ao 

gerenciamento do risco operacional, ferramenta importante, que auxilia e colabora 

para cumprir os tópicos citados. 

 

Uma vez identificadas essas necessidades, decide-se pela adoção do 

gerenciamento do risco operacional, para o quê a direção (agentes decisores) 

deverá adotar algumas medidas educativas e estabelecer alguns parâmetros. 

 

Primeiramente, deverá conscientizar o efetivo operacional, que estará mais 

diretamente envolvido com a inovação, proporcionando cursos, seminários, 

palestras, reuniões, etc., com a finalidade de difundir o gerenciamento do risco 

operacional, demonstrando sua importância e aplicabilidade, preocupando-se em 

não contrariar radicalmente a cultura organizacional, pois se o fizer, o projeto corre o 

risco de não se efetivar.  

 

Concomitantemente a isso, deverá definir como o gerenciamento do risco 

operacional será aplicado, ou seja, estabelecer em quais missões será utilizado, que 

no caso do GRPAe “João Negrão” são divididas basicamente em emergenciais, 

programadas e de manutenção; que método será adotado, qual matriz ou tabela de 

gerenciamento do risco será utilizada, com as classificações de probabilidade e de 

gravidade definidas, bem como a quem cabe funcionalmente a tomada de decisão 

de risco, de acordo com o nível de risco encontrado, quem deve preencher os 

formulários, e, por fim, a quem cabe a supervisão das missões e a análise sobre os 

registros obtidos do gerenciamento do risco. 

 

Tudo isso apresenta muita similaridade com a fase de planejamento, 

previsto no gerenciamento do risco de projetos, quando se define uma série de 
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condições e de como será aplicado e conduzido durante seu desenvolvimento, 

distribuindo tarefas e responsabilidades. 

 

Conforme a figura abaixo, pode-se ter uma noção mais apropriada do que 

envolve a definição da estratégia de implementação do gerenciamento do risco 

operacional, representado pela própria estratégia de GRO que a organização 

definiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Estratégia para Implementação do Gerenciamento do Risco Operacional 
Fonte: Autor 

Para efeito desse estudo, será considerado definido o método de 

gerenciamento do risco operacional, adotando-se o modelo da ANAC, apresentado 

no quadro 12, haja vista o MSGR e o BRIMODA não apresentarem medidas de 

controle organizacionais relativas aos perigos identificados, deixando a critério da 

autoridade decisora identificá-las, bem como a matriz de gerenciamento do risco, 

cujo modelo será o da ANAC e do CENIPA, de acordo com o quadro 11.  

 

Para a aplicação do método, conforme modelo da ANAC, há que se preparar 

um formulário que contenha informações sobre os perigos, conseqüências e 

medidas de controle, que servirão de ponto de partida para o gerenciamento do risco 

operacional, de acordo com o nível de aplicação pretendido, atendendo ao modelo 

do quadro 12. 

 

Quanto à responsabilidade da tomada de decisão de risco, há que se definir 

quem autoriza ou não a missão, conforme o nível de risco encontrado pela análise 
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realizada sobre a matriz de gerenciamento do risco ou sobre a tabela de risco, em 

conformidade com o método adotado. A título de exemplo, para esse estudo, 

sugere-se utilizar a seguinte associação em relação aos cargos funcionais do 

GRPAe “João Negrão”: 

 

AUTORIDADE COMPETENTE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

CMT ANV 3A, 2A, 2B, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E 

CHEFE DIV OPERAÇÕES / CMT BRPAe 5A, 4A, 4B, 3B, 3C, 2C, 2D  

CMT GRPAe 5B, 4C, 3D, 2E 

INACEITÁVEL 5C, 5D, 5E, 4D, 4E, 3E 

Quadro 16 - Responsabilidades Associadas ao Nível de Risco 
Fonte:Autor 

Finalizando, sugere-se que a supervisão seja feita pelo chefe da divisão de 

operações do GRPAe “João Negrão”, pelos comandantes das BRPAe, pelos pilotos 

que cumprem as missões, pelo oficial escalado de Coordenador de Operações 

Aéreas (COA) e pelos praças adjuntos de equipe operacional. Já a análise deve ser 

centralizada na seção de segurança operacional, que deverá manter registro das 

informações, tabular os dados dos formulários, juntamente com os feedbacks da 

supervisão, procurando avaliar tendências, e propor ajustamentos nos formulários e 

na aplicação da metodologia. 

4.2 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Estabelecida a estratégia de gerenciamento do risco operacional, há que se 

preocupar com a fase de avaliação dos riscos, composta pela identificação e análise 

dos riscos. 

 

Essa fase é muito importante, pois normalmente, a partir dela, é que se 

desenvolve todo o processo de gerenciamento do risco operacional. Se não for bem 

executada, os perigos podem permanecer ocultos, resultando em um evento 

indesejado, como um acidente ou incidente. 
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Sua descrição está apresentada na figura abaixo e o resultado final dessa 

fase é uma listagem com os perigos e as conseqüências identificadas, associadas a 

uma classificação, realizada com base na matriz de gerenciamento do risco (quadro 

11), cuja finalidade é proporcionar uma magnitude comparável entre eles para poder 

priorizá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Avaliação dos Riscos 
Fonte: Autor 

Considerando-se os níveis de aplicação do gerenciamento do risco 

operacional: estratégico ou “em profundidade”, deliberado e tempo crítico, descritos 

no item 2.4.3, essa fase pode apresentar distintas aplicações conforme o caso, que 

se distinguem pelo objetivo pretendido e pelo tipo de missão a que se destina, se 

emergencial, programada ou de manutenção, observando ainda o caráter de 

urgência, possível para as programadas. 

4.2.1 Identificação dos Riscos 

Essa fase é muito importante e será desenvolvida diferentemente conforme 

o nível de aplicação do gerenciamento do risco operacional. Por razões didáticas, 

associou-se suas denominações de estratégico ou “em profundidade” para 

elaboração e de deliberado para operacional, mantendo-se a designação de tempo 

crítico. 
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4.2.1.1 Elaboração (Estratégico ou “Em Profundidade”) 

Esse nível de aplicação do gerenciamento do risco operacional serve de 

base para que o processo seja executado nos outros níveis e é indicado toda vez 

que se pretenda elaborar um formulário de risco e um check-list de risco para um 

novo tipo de missão, ou, quando for o caso, para revisá-los, para aprovar alterações, 

em razão da detecção de novos perigos e novas conseqüências, ou ainda diante de 

novas tecnologias, que podem auxiliar como recursos de segurança, incorporando 

medidas de controle. 

 

Esse formulário, conforme modelo do quadro seguinte, comporá as 

informações previstas para cada tipo de missão, relativas aos perigos existentes; às 

conseqüências que podem advir desses perigos; à classificação de risco para cada 

conseqüência relacionada, realizada utilizando a matriz de gerenciamento do risco, 

cujo modelo adotado nesse estudo está apresentado no quadro 11; à descrição de 

medidas de controle; e, por fim, à tipificação dos perigos segundo a abordagem do 

modelo 5M, distribuindo-os conforme o fator de atuação, diante de cada um de seus 

elementos, definido pela própria organização para cada tipo de missão. 
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HOMEM 

Fator Nº Perigos Conseqüências Classificação de 

Risco 
Medidas de Controle 

Experiência / 

Treinamento 
1  

  

   

  

Psicológico 2  
  

   

  

Fisiológico 3  
  

   

  

MÁQUINA 

Fator Nº Perigos Conseqüências Classificação de 

Risco 
Medidas de Controle 

Liberação da ANV 1  
  

   

  

Serviços de 

Manutenção 
2  

  

   

  

Abastecimento 3  
  

   

  

MEIO 

Fator Nº Perigos Conseqüências Classificação de 

Risco 
Medidas de Controle 

Condições 

Meteorológicas 
1  

  

   

  

Altitude e 

Temperatura 

(Performance) 

2  
  

   

  

Ambiente da 

Missão 
3  

  

   

  

ORGANIZACIONAL 

Fator Nº Perigos Conseqüências Classificação de 

Risco 
Medidas de Controle 

Planejamento 1  
  

   

  

Doutrina 2  
  

   

  

Treinamento 3  
  

   

  

MISSÃO 

Fator Nº Perigos Conseqüências Classificação de 

Risco 
Medidas de Controle 

Planejamento 1  
  

   

  

Procedimentos 2  
  

   

  

EPI 3  
  

   

  

Quadro 17 - Formulário de Riscos e Medidas de Controle 
Fonte: Autor 
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O objetivo do formulário de riscos e medidas de controle, conforme quadro 

17, é reunir experiências acumuladas da organização, por meio de seus integrantes, 

denominados experts (agentes de identificação), proporcionando uma visão 

institucional na abordagem dos riscos a que se submetem, diminuindo a influência 

de percepções individuais nessa análise, servindo como roteiro a ser utilizado no 

planejamento das missões, bem como para a própria tripulação, no preparo de sua 

execução, aplicado no nível operacional (deliberado) de gerenciamento do risco, 

para identificar pontos sensíveis e adotar medidas de controle, elevando a 

consciência situacional e o estado de alerta de todos os envolvidos; tudo isso para 

alcançar o êxito da missão com níveis de segurança aceitáveis. 

 

Importante destacar também que referente à divisão dos perigos em 

conformidade com os elementos do modelo 5M, pode-se isoladamente entendê-los 

como check-list, ferramenta que será utilizada na aplicação do gerenciamento do 

risco no nível denominado tempo crítico. 

 

Para o desenvolvimento da identificação dos riscos nesse nível de aplicação, 

há primeiramente que se definir o tipo de missão pretendida, identificando suas 

fases e suas peculiaridades. Em continuidade, há que se levantar uma série de 

informações técnicas, compostas por dados históricos relativos aos acidentes e 

incidentes ocorridos, tanto na própria organização, quanto nas aviações militares ou 

de segurança pública ou de defesa civil, que apresentam similaridades; aos 

relatórios de prevenção confeccionados; aos procedimentos operacionais padrão 

(POP) que se referem à missão em questão; aos perigos descritos nos métodos 

MSGR e BRIMODA que se aplicam à missão analisada; aos registros e análises de 

gerenciamento do risco que se tenha, no caso de aplicação efetiva de algum 

método, entre outras julgadas apropriadas para dar consistência ao processo. 

 

De posse dessas informações, a seleção dos agentes de identificação, 

denominados experts, deve reunir pessoas com notória experiência no tipo de 

missão ora analisada, cujo foco principal recai sobre o efetivo operacional (pilotos, 

co-pilotos, tripulantes operacionais e mecânicos). 
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Separados os agentes de identificação e com as informações técnicas em 

mãos, que servirão como ponto de partida, inicia-se a identificação dos perigos, que 

são as fontes dos riscos, para a qual se faz uso de algumas técnicas, dentre elas as 

mais usuais são o brainstorming, o writestorming, a técnica delphi e reuniões de 

fechamento. Atualmente, pelo favorecimento da tecnologia, pode-se realizar 

consultas via email. Tudo isso visando identificar os perigos que podem estar 

presentes na missão ora analisada. 

 

Finalizada a lista dos perigos, utilizando-se das mesmas técnicas e dos 

mesmos agentes de identificação, parte-se para identificar as conseqüências 

possíveis relativas a cada perigo descrito. Ao final será produzida uma listagem de 

perigos e conseqüências, de causa e efeito, denominada lista de riscos e esse 

processo está descrito esquematicamente na figura que se segue: 

 

PREPARAÇÃO 

MISSÃO E 

INFORMAÇÕES 

AGENTES DE 

IDENTIFICAÇÃO 

 

TÉCNICAS 

Tipo de Missão 

(fases e tarefas); 

Dados Históricos 
Experts 

Brainstorming; 

Writestorming; 

Delphi; Email; 

Reuniões; etc. 

Figura 7 - Identificação de Riscos 

Fonte: Autor 

4.2.1.2 Operacional (Deliberado) 

Para a identificação de riscos nesse nível de aplicação do gerenciamento do 

risco operacional, utilizado antes das missões programadas ou de manutenção, 

quando há tempo suficiente de preparação, parte-se do princípio que o formulário de 

riscos e medidas de controle, descrito no quadro 17, específico para o tipo de 

missão, esteja elaborado, portanto concluída a avaliação dos riscos no nível de 

elaboração. 

 

LISTAR OS 

PERIGOS E AS 

CONSEQÜÊNCIAS 

LISTA DE 

RISCOS 
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Assim o formulário será empregado antecipadamente, tanto pelo pessoal 

responsável pelo planejamento das missões programadas ou de manutenção, 

quanto pelas tripulações que a executarão. Quando realizado pelas tripulações, 

poderá compor o briefing, sendo recomendada a participação de todos os envolvidos 

para sua realização. 

 

Assim, a identificação de riscos será feita percorrendo-se os itens de perigo 

descritos no formulário de risco e medidas de controle, anotando-se aqueles que a 

tripulação entender presentes na missão em questão, diante das informações 

disponíveis. 

 

Ao final, o pessoal responsável pelo planejamento ou a tripulação terá uma 

visão clara dos pontos sensíveis a que estão mais expostos, podendo atuar 

antecipadamente, adotando medidas de controle que podem eliminar os perigos ou 

mitigar as suas conseqüências, possibilitando a execução da missão com mais 

segurança. 

 

Cabe ressaltar que, assim como no MSGR, em função das informações 

disponíveis, por vezes não se tem certeza da presença de determinado perigo na 

missão, pelo que o classificam como desconhecido, gerando valoração dentro de 

uma faixa de risco, chamados de risco mínimo (valor dos perigos identificados) e 

máximo (valor anterior acrescido do valor dos perigos desconhecidos), o que merece 

especial atenção, pois ao se considerar os perigos desconhecidos como 

eventualmente presentes, há que se estar preparado para enfrentá-los, portanto, 

medidas de controle preventivas para essas situações são oportunas. 

 

Para a utilização das informações do formulário de risco e medidas de 

controle nesse nível de aplicação, há que se fazer uma adaptação no formulário, 

incluindo campos para a identificação da presença dos perigos descritos, para os 

quais marcará “sim” aos presentes na missão, “desc” para os desconhecidos”, e 

nada marcará quando o perigo avaliado não estiver presente na missão; gerando o 

formulário de gerenciamento do risco, conforme o quadro a seguir, que 

resumidamente demonstra um único elemento do modelo 5M: 
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HOMEM 

Nº Perigos SIM DESC Conseqüências Classificação 

de Risco 
Medidas de Controle 

1  
    

   

  

2  
    

   

  

3  
    

   

  

Quadro 18 - Formulário de Gerenciamento do Risco 
Fonte: Autor 

4.2.1.3 Tempo Crítico 

Da mesma forma que no nível operacional (deliberado) de aplicação do 

gerenciamento do risco operacional, nesse nível, que se caracteriza pela 

compressão de tempo, que inviabiliza o registro e o preenchimento do formulário de 

gerenciamento do risco, o GRO fica por conta da doutrina e treinamento que a 

organização transmite aos seus integrantes, que pode ser auxiliada pela utilização 

de um check-list de risco, produzido a partir do formulário de riscos e medidas de 

controle, por suas divisões, respeitados os elementos do modelo 5M. 

 

Pela compressão de tempo, que exige resposta imediata, percebe-se um 

alinhamento entre as missões emergenciais e programadas com caráter de urgência 

realizadas pelo GRPAe “João Negrão”, para as quais o check-list de risco seria útil. 

 

Nesses casos, as equipes, que normalmente se encontram escaladas de 

alerta, no início do serviço, percorreriam o check-list de risco relativas ao homem, 

máquina, meio e organizacional, identificando e resolvendo qualquer problema 

apontado quanto a esses aspectos antecipadamente; restando a missão, que no 

caso das missões emergenciais ou de urgência, que contam sempre com a surpresa 

e o inopino, podem utilizar uma listagem específica, preparada para aquele tipo de 

missão, antes do acionamento, ou no deslocamento inicial após a decolagem, o que 
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colaboraria em muito para elevar a consciência situacional e o estado de alerta da 

tripulação para a execução da missão.  

 

Esse check-list também poderia ser utilizado como forma de treinamento e 

preparação em solo, associado aos POP, a partir do momento que permite à 

tripulação trabalhar mentalmente procedimentos para situações que podem ocorrer 

durante a missão. 

 

Importante ressaltar que, nesse nível de aplicação, pela forma como foi 

exposto, não há efetivamente uma identificação dos perigos presentes na missão, 

tampouco o gerenciamento do risco operacional, sendo válido e indicado para elevar 

a consciência situacional e o estado de alerta das tripulações, que estará melhor 

preparada e munida de informações que proporcionarão decisões mais acertadas 

diante de fatos que surjam durante a execução da missão. 

 

O modelo do check-list de risco é extraído do próprio formulário de riscos e 

medidas de controle, separando-os por elemento do modelo 5M, focado no elemento 

missão, que se restringirá aos perigos descritos. 

4.2.2 Análise dos Riscos 

Acompanhando a divisão discriminada na identificação dos riscos, relativa 

ao nível de aplicação do gerenciamento do risco operacional, o mesmo ocorre na 

análise dos riscos. 

 

Assim, todo o trabalho descrito na identificação dos riscos, especificamente 

no nível elaboração (estratégico) e operacional (deliberado), é continuado, utilizando 

dos mesmos agentes, que passam a ser denominados agentes de análise. 

Relativamente ao nível de aplicação do gerenciamento do risco operacional em 

tempo crítico, citado anteriormente, no qual o objetivo é elevar a consciência 

situacional e o estado de alerta da tripulação, efetivamente não se gerencia o risco, 

portanto, nessas condições a análise do risco não se executa. 



 134 

Para realizar a análise de risco, parte-se da lista produzida na identificação 

dos riscos, representada pelos perigos e respectivas conseqüências que estão 

presentes em determinado tipo de missão. Portanto, a análise de risco recairá sobre 

cada conseqüência descrita, quando se avalia a probabilidade de sua ocorrência e a 

gravidade, caso ocorra, em termos de danos.  

 

Essa análise, quando realizada no nível elaboração (estratégico) de 

gerenciamento do risco operacional, terá como suporte os dados históricos. No 

entanto, é uma avaliação subjetiva realizada pelos agentes de análise (experts), que 

integrará o formulário de riscos e medidas de controle pela classificação de risco, 

utilizando-se das técnicas já descritas.  

 

A análise de risco tem que ser fundamentada sobre a matriz de 

gerenciamento do risco, que para esse estudo foi adotado o modelo apresentado no 

quadro 11, com as descrições dos atributos de probabilidade e de gravidade. Assim, 

pelo cruzamento dos índices de cada atributo, encontra-se um designativo alfa-

numérico representativo da magnitude do risco, pelo que se classifica o risco, 

tornando possível a comparação entre eles. 

 

Já no nível operacional (deliberado), como essa informação já incorpora o 

formulário de gerenciamento do risco, com a identificação do perigo presente na 

missão, automaticamente, terá a classificação do risco disponível, que está 

associada às conseqüências daquele perigo. 

 

A finalidade e vantagem desse processo é que, por meio dele, pode-se 

priorizar os riscos, possibilitando, posteriormente, selecionar os riscos a serem 

tratados, conforme o índice de magnitude. 

 

O produto final dessa análise é a classificação dos riscos, apontando um 

valor, definido pelo cruzamento de probabilidade e gravidade de cada conseqüência 

na matriz de gerenciamento do risco, conforme se observa na figura a seguir: 

 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 
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Figura 8 - Análise dos Riscos 

Fonte: Autor 

 

A classificação dos riscos integra o formulário de riscos e medidas de 

controle e, conseqüentemente, o formulário de gerenciamento do risco, expostos nos 

quadros 17 e 18 respectivamente, em campo próprio, alinhado com a conseqüência 

derivada do perigo identificado.  

4.3 AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

Encerrada a fase de avaliação dos riscos, composta pela identificação e 

análise dos riscos, inicia-se a fase seguinte de avaliação das medidas de controle, 

que visa oferecer respostas aos riscos. 

 

Da mesma forma que explicado no item anterior, quando realizada no nível 

elaboração (estratégico) de gerenciamento do risco operacional, cuja finalidade é 

elaborar o formulário de riscos e medidas de controle (quadro 17), haverá a 

identificação das medidas de controle, partindo-se da lista de riscos, especificamente 

para cada perigo descrito, conjuntamente com suas conseqüências, visando sempre 

eliminar os perigos ou mitigar a probabilidade ou a gravidade das conseqüências, 

executada pelos agentes de identificação, utilizando-se também das técnicas 

descritas anteriormente.  

Análise da Probabilidade 

das Conseqüências 

Análise da Gravidade 

das Conseqüências 

 

Classificação dos 
Riscos  

(categorização; 

priorização) 

Agentes de 

Análise 

Lista de 

Riscos 

Matriz de Gerenciamento 

do Risco 
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No nível operacional (deliberado), as medidas de controle já estarão 

descritas, cabendo verificar, por associação aos perigos identificados, quais medidas 

podem ser adotadas, o que não ocorre no nível tempo crítico, pelos motivos já 

expostos. 

 

Identificadas e relacionadas as medidas de controle, estas comporão 

também o formulário de riscos e medidas de controle e o formulário de 

gerenciamento do risco, respectivamente conforme os quadros 17 e 18 já 

apresentados. 

 

Para recordar, as medidas de controle são efetivadas normalmente sob foco 

de três áreas: controles de engenharia, controles administrativos e EPI (equipamento 

de proteção individual). 

 

No nível elaboração (estratégico) de gerenciamento do risco operacional, a 

avaliação das medidas de controle restringir-se-á à identificação dessas medidas, 

pois a sua análise quanto à adequação, oportunidade, custos, etc, só poderá ser 

realizada diante do caso concreto, portanto somente no nível operacional 

(deliberado), cujos agentes de análise serão primeiramente a própria tripulação e, 

numa segunda instância, a autoridade responsável pela tomada da decisão de risco.  

 

A figura a seguir descreve sucintamente como deve se desenvolver esse 

processo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Avaliação das Medidas de Controle 

Fonte: Autor 

AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

RESPOSTAS AOS 
RISCOS 

(IDENTIFICAR E ANALISAR 

MEDIDAS DE CONTROLE) 

AGENTES DE 
IDENTIFICAÇÃO 

E ANÁLISE 

OBJETIVOS 
 

- ELIMINAR OS PERIGOS; 
- MITIGAR CONSEQUÊNCIAS 

- NÍVEL ALARP 
-SUCESSO DA MISSÃO “SEM PERDAS” 

- LISTA DE MEDIDAS DE CONTROLE 
 

(PARA OS PERIGOS E CONSEQUÊNCIAS 
IDENTIFICADOS) 

 

- FORMULÁRIO 

TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO  
 

(BRAINSTORMING, WRITESTORMING, TÉCNICA 
DELPHI, MODELO 5M, FORMULÁRIO) 

 

TÉCNICA DE ANÁLISE 
(Adequação e Eficácia) 
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4.4 DECISÃO, SUPERVISÃO E REVISÃO 

Essa fase deve ser estruturada na fase inicial de definição de estratégias 

para implementação do gerenciamento do risco operacional, quando se estabelece a 

autoridade responsável pela tomada de decisão de risco, que está associada à 

classificação do risco encontrado, bem como a definição de responsabilidades 

funcionais e pessoais a respeito da supervisão e acompanhamento das missões, 

para verificar se as ações tomadas foram efetivas ou não; e da revisão do GRO, 

definindo a quem cabe manter em arquivo os registros produzidos, tabular, analisar, 

difundir e propor alterações diante dos dados gerados. 

 

Cabe lembrar que a autoridade responsável pela tomada de decisão está 

discriminada e associada à classificação de risco encontrada por meio da utilização 

da matriz de gerenciamento do risco. 

 

Essa autoridade deverá sempre tomar a decisão de risco levando em conta 

as informações oriundas do formulário de gerenciamento do risco, referentes aos 

perigos, conseqüências, classificação do risco e as medidas de controle propostas, 

tendo sempre em mente os princípios do GRO, em particular a relação custo-

benefício. 

 

A tomada de decisão de risco basicamente se foca na autorização ou não 

para a realização da missão, e no caso de ser autorizada serão determinadas 

medidas de controle, adotadas conforme critérios já citados, atentando para a 

condição ALARP (As Low As Reasonably Practicable). 

 

Uma vez autorizada a missão e definidas as medidas de controle, há que se 

comunicar e divulgar a decisão aos interessados e acompanhar e supervisionar a 

implementação dessas medidas e, durante a missão, se foram eficazes quanto ao 

que pretendiam, verificando junto à tripulação se houve imprevistos ou fatos novos 

que devam ser reportados e registrados, constituindo o feedback da missão. 
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No final do formulário de gerenciamento do risco, deverá constar um campo 

para que a tripulação ou a autoridade decisora preencha as medidas de controle 

implementadas, bem como para que a tripulação ou o supervisor possam descrever 

situações que não foram previstas, conforme o modelo abaixo: 

 

MEDIDAS DE CONTROLE ADOTADAS 

  

  

  

  

  

 

_______________________ 

                                                                                                               AUTORIDADE DECISORA  

FEEDBACK  DA SUPERVISÃO (AO TÉRMINO DA MISSÃO) 

  

  

  

  

  

 

_______________________ 

                                                                                                  SUPERVISOR 

Quadro 19 - Medidas de Controle e Feedback 
Fonte: Autor 

Diante dessas informações, que serão encaminhadas a um setor específico 

da organização, responsável pelo seu arquivamento e análise, as informações 

deverão ser tabuladas, procurando identificar tendências ou fatos novos de qualquer 

natureza, caracterizando novos perigos, conseqüências ou recursos de segurança, 

que requeiram medidas adequadas quanto à reavaliação de algum formulário de 

gerenciamento do risco, ou propositura para elaboração de novos formulários, etc. 

 

Aqui se encerra a metodologia de gerenciamento do risco proposta, após 

percorrer todo o processo de gerenciamento do risco operacional, constatando-se 

que essa fase está diretamente ligada à atuação no caso concreto, portanto não 
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inclusa e discriminada especificamente nos formulários apresentados, e para que 

seja eficiente depende do nível de conscientização dos envolvidos. 

 

A figura abaixo demonstra de forma didática o desenvolvimento dessa fase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Decisão, Supervisão e Revisão 

Fonte: Autor 
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CONTROLE 

ANÁLISE 
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REVISÂO 

AGENTES DE 
ANÁLISE 

FORMULÁRIOS, 
TABULAÇÕES, TENDÊNCIAS 

APRENDIZADO E 
AÇÕES 

ADEQUADAS ÀS 

NECESSIDADES 

FEEDBACK 
DA 

MISSÂO 
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55  EESSTTUUDDOO  DDEE  CCAASSOO  --  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RRIISSCCOOSS  EE  DDAASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  

CCOONNTTRROOLLEE  NNOO  NNÍÍVVEELL  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  MMIISSSSÃÃOO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  

DDEE  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  CCOOMM  OO  GGOOVVEERRNNAADDOORR  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  

Buscando-se verificar a eficácia da metodologia proposta, aplicou-se as 

fases de avaliação dos riscos e avaliação das medidas de controle no nível 

elaboração focadas nas missões de transporte de autoridade, especificamente com 

o Governador do Estado de São Paulo. 

 

A aplicação da metodologia no nível proposto visa à elaboração do 

formulário de riscos e medidas de controles apresentado no quadro 17, contendo a 

descrição dos perigos e suas conseqüências, com as respectivas classificações dos 

riscos, associadas aos elementos do modelo 5M, bem como das medidas de 

controle.  

 

Importante lembrar que, a partir desse formulário, é que se pode efetivar o 

nível operacional e o tempo crítico, pois deles derivam o formulário de 

gerenciamento do risco e o check-list do risco.  

 

Para o estudo de caso foram consideradas, na fase de estratégia para 

implementação do gerenciamento do risco operacional, as informações descritas 

anteriormente como factuais, principalmente quanto ao modelo da matriz de 

gerenciamento do risco utilizada, demonstrada no quadro 11. 

 

Com base nessas informações, passa-se a descrever a seqüência de 

passos que foram desencadeados durante esse processo, coordenados pelo autor. 

5.1 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Fase composta pela identificação e análise dos riscos ao que serão 

apresentadas separadamente. 
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5.1.1 Identificação dos Riscos 

Para iniciar o processo atendendo ao descrito na figura 7, é necessária uma 

preparação que envolve basicamente três passos, dos quais o primeiro é a definição 

da missão a ser abordada.  

 

Para o estudo de caso em pauta, a missão selecionada foi a de transporte 

de autoridade, especificamente do Governador do Estado de São Paulo, pois 

apresenta variáveis que dificultam o planejamento como alterações inopinadas e até 

durante a execução da missão; dificuldades de verificação das condições 

meteorológicas; definição de pouso em local não homologado; etc. Essas 

circunstâncias são potencializadas, quando existe pressão do comando ou da 

própria autoridade para sua execução, não existindo margens para erros ou atrasos, 

gerando situações que afetam a tripulação e podem ocasionar falhas.  

 

Essa gama de perigos potenciais gerou a opção por esse tipo de missão 

que, conforme o quadro 13, é classificada como missão programada e pode 

apresentar caráter de urgência, tornando possível a aplicação do gerenciamento do 

risco no nível operacional e em tempo crítico. Assim, a intenção desse estudo é 

produzir o formulário base para essas duas aplicações, inserta no nível elaboração. 

 

Ainda na preparação, como segundo passo, torna-se necessária a obtenção 

de informações técnicas e dados históricos que, nesse estudo, compuseram as 

seguintes fontes: 

 

 Relação de acidentes e incidentes do GRPAe “João Negrão” desde 

1984; 

 

 Relação de acidentes com helicópteros da aviação de segurança 

pública ou de defesa civil desde 1999; 

 

 Análise dos relatórios de prevenção do GRPAe “João Negrão” do 

período de 1998 a 2009; 



 142 

 

 Procedimento operacional padrão (POP) do GRPAe “João Negrão”; 

 

 Relação de perigos dos formulários do MSGR das Forças Armadas e 

do BRIMODA;  

 

 Relação de perigos identificados pelos questionários aplicados às 

Forças Armadas e às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares de outros 

Estados, representadas respectivamente no quadro 15 e apêndice “C”. 

 

O último passo refere-se à separação dos agentes identificadores (experts) 

que no estudo de caso em questão foram constituídos por 7 (sete) comandantes de 

aeronave com experiência nesse tipo de missão, refletida em horas de vôo 

específicas em missões de transporte do Governador. Esses comandantes 

apresentavam disponibilidade no período de 12 de julho a 10 de agosto de 2010, 

quando se efetivou a pesquisa. 

 

Tomadas as medidas iniciais de preparação para a identificação dos riscos, 

os agentes identificadores foram reunidos em 12 de julho de 2010 e receberam, por 

meio de uma palestra, conceitos afetos ao gerenciamento do risco, com abordagens 

sobre perigos, conseqüências, classificação do risco, matriz de gerenciamento do 

risco e medidas de controle, com objetivo de direcionar os trabalhos de uma forma 

mais adequada e consciente. Naquela oportunidade, foi também estabelecida a 

metodologia de consultas via email, em razão das dificuldades para reunir o grupo 

face às diferenças de escalas, missões a serem cumpridas e outros compromissos. 

 

Diante das informações técnicas e dados históricos, elaborou-se uma tabela 

inicial de perigos, dividida por elementos do modelo 5M, que foi apresentada aos 

agentes identificadores para analisarem se os tópicos apresentados constituíam ou 

não perigos para as missões de transporte do Governador. Os participantes 

puderam sugerir outros tópicos além daqueles discriminados na tabela ou indicar 

alteração de vinculação ao elemento do modelo 5M proposto. 
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Após o fechamento dos perigos, que se deu por maioria de indicações 

positivas, foi apresentada a lista dos perigos e possíveis conseqüências, também 

levantadas com base nas informações técnicas e dados históricos descritos, para 

que os participantes desenvolvessem o mesmo trabalho anterior, consignando ou 

não a proposta e apresentando novas sugestões.  

 

A validação das conseqüências se fez da mesma forma que para os perigos, 

ou seja, por maioria de indicação positiva. Nesse processo, foram excluídos alguns 

perigos e incluídos outros, assim como para as conseqüências, sendo registradas 

poucas alterações. 

 

Fechada a lista de perigos e conseqüências, denominada lista de riscos, que 

está discriminada, de forma abrangente, no apêndice “D”, encerra-se a identificação 

dos riscos e inicia-se a análise dos riscos. 

5.1.2 Análise dos Riscos 

Com base na lista de riscos, os mesmos agentes, agora denominados 

agentes de análise, realizaram a classificação dos riscos relativos a cada 

conseqüência descrita, de acordo com a figura 8. 

 

Para esse trabalho, torna-se necessário o suporte da matriz de 

gerenciamento do risco. No estudo foi adotado o modelo descrito no quadro 11, por 

meio do qual cada agente de análise interpreta a probabilidade e a gravidade das 

conseqüências em função do perigo a que corresponde, resultando, pelo 

cruzamento de seus indicadores na matriz de gerenciamento do risco, um valor alfa-

numérico que representa o nível de risco daquela conseqüência.  

 

Com base nesses valores, é possível priorizar os riscos, estabelecendo uma 

escala de magnitude entre eles, fator que auxilia no processo decisório pela 

visualização dos riscos potencialmente mais relevantes. 
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Importante frisar que essa análise normalmente é feita com base em 

percepções subjetivas calcada na experiência de cada participante. Podem ser 

apresentados dados concretos de acidentes ou incidentes aeronáuticos e fatos 

reportados em relatórios de prevenção para subsidiar a análise, porém no presente 

estudo de caso, essa prática não foi realizada. 

 

Ao final desse processo, ocorre o fechamento da classificação dos riscos, 

após ser efetuada a análise de todas as conseqüências descritas, completando a 

fase de avaliação dos riscos, conforme pode ser observado, de forma abrangente, 

no apêndice “D”. 

5.2 AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

Com a lista de riscos finalizada e com os riscos devidamente classificados, 

os mesmos agentes, aqui denominados agentes identificadores, através da mesma 

técnica de identificação, ou seja, consultas via email, buscou-se produzir a lista de 

medidas de controle, conforme apresentado na figura 9. 

 

Para esse trabalho é importante que os agentes identificadores estejam 

orientados para apresentar respostas aos riscos, consignadas pelas medidas de 

controle, com o objetivo de eliminar os perigos, que, por sua vez, extinguem as 

conseqüências associadas; ou mitigar a probabilidade de sua ocorrência ou a 

gravidade caso ocorra. 

 

Importante lembrar os tipos de controle que normalmente podem ser 

indicados: controle de engenharia, controles administrativos e controle por EPI 

(descritos em 2.4.2.3). Observa-se que, para esse efeito, controles administrativos 

englobam medidas que atuam no campo operacional, estabelecendo padronizações 

e treinamentos. 

 

Novamente cabe ressaltar que, quando se aborda a fase de avaliação dos 

riscos no nível elaboração, não se executa a análise da medida de controle, também 
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apresentada na figura 9, referente a sua adequação e viabilidade para com o 

objetivo proposto, pois isso ocorre diante do caso concreto. 

 

Após reunião de todas as sugestões recebidas, houve o fechamento da lista 

de medidas de controle, finalizando, assim, a fase de avaliação e conseqüentemente 

dos trabalhos no nível elaboração. O estudo de caso conclui-se com a elaboração 

do formulário de riscos e medidas de controle que pode ser observado no apêndice 

“D”. 

5.3 DISCUSSÃO 

Os passos descritos na metodologia de gerenciamento do risco operacional 

no nível elaboração foram seguidos no estudo de caso acima descrito, portanto não 

há muito que se destacar quanto à seqüência, pois se verificou eficaz, apenas 

tornando mais concreta e próxima a condição da preparação dentro da avaliação 

dos riscos quanto à seleção da missão, ao levantamento de informações técnicas e 

dados históricos e seleção dos agentes identificadores. 

 

Durante a preparação, especial atenção ficou por conta do levantamento de 

informações e dados históricos, especificamente quanto aos relatórios de prevenção 

do período selecionado (1998-2009), pois foram fornecidos pela seção de segurança 

operacional do GRPAe “João Negrão” de forma bruta, sendo desenvolvido um 

trabalho de análise, classificação por tipos de ocorrência e subdivisão por fatos e por 

ano, constatando-se a confecção de 1006 (um mil e seis) relatórios de prevenção 

que resultaram na verificação de 1193 (um mil cento e noventa e três) fatos com 

repercussão na segurança, conforme apresentação no gráfico 1.  

 

Essa informação, juntamente com as demais informações técnicas descritas, 

possibilitou a construção de uma listagem inicial de perigos baseada em fatos 

concretos que foi encaminhada aos pilotos selecionados que compunham os 

agentes identificadores. O mesmo ocorreu em relação às conseqüências, ao que se 

registraram pequenas alterações. O procedimento de preparar uma listagem de 
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perigos, bem como de conseqüências, baseada em fatos concretos mostrou-se 

adequado.  

 

No entanto, constatou-se dificuldades práticas no desenvolvimento do 

trabalho, das quais aponta-se as mais relevantes. 

 

Primeiramente por razões de disponibilidade de tempo, apenas um mês para 

concluir os trabalhos, associado a dificuldades de reunião do grupo, em função de 

escalas, missões e compromissos diversos, optou-se por utilizar a técnica de 

consultas por email. 

 

Essa técnica apresenta, como forma de trabalho, similaridades com a 

técnica delphi e writestorming, porém limita a participação e o entendimento dos 

participantes, pelo que se faz necessário em alguns momentos, para os 

fechamentos de listagens principalmente, a condição das reuniões, que possibilitam 

realizar o trabalho com mais clareza e rapidez. 

 

Essa dificuldade mostrou-se muito presente, por exemplo, no fechamento da 

classificação dos riscos, pois diante de pareceres diferentes, tornava-se difícil a 

tarefa de estabelecer um parâmetro, apenas pelas indicações colhidas das 

mensagens. 

 

Outro aspecto importante ficou por conta da classificação dos perigos dentro 

dos elementos do modelo 5M, pois não há uma “receita de bolo”, e muitas vezes 

suscita dúvidas, principalmente diante do elemento homem, que de certa forma é a 

origem de tudo. A lição aprendida foi que independentemente da melhor 

classificação, o importante é que o perigo esteja identificado. 

 

Encontrou-se dificuldade também para diferenciar-se perigo de 

conseqüências, pois muitas vezes confundiam-se, lembrando que o perigo é a 

origem do risco, pois muitas vezes observou-se o efeito cascata, descrito 

anteriormente, causando turbulência na análise, devendo-se focar nos resultados 

indesejados selecionados e realizar um raciocínio inverso.  
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Por essas razões, tem-se consciência que o resultado apresentado no 

apêndice “D”, materializado pelo formulário de riscos e medidas de controle, pode 

ser melhorado, no entanto é produto de um trabalho metodológico que atinge seu 

propósito quanto a emergir situações perigosas, das quais podem advir 

conseqüências desastrosas ou que interfiram na realização da missão, afetando a 

segurança de todos durante sua execução, e proporcionando medidas de controle 

que podem ser adotadas de forma preventiva, possibilitando assim o seu 

desenvolvimento em patamares aceitáveis, relativamente quanto à segurança. 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

Pela freqüência em cursos, palestras ou reuniões, de há muito tempo ouve-

se falar em gerenciamento do risco operacional, no entanto, aparentemente não 

passava de recomendações que, ao final, recaíam sobre o “bom senso”.  

 

Em função de mudanças no meio aeronáutico, referentes ao incremento de 

uma nova filosofia de segurança operacional, o Safety Management System (SMS), 

para o qual o gerenciamento do risco é uma ferramenta fundamental, vislumbrou-

se a possibilidade de se aprofundar no assunto e a oportunidade de propor uma 

metodologia específica de gerenciamento do risco operacional para o GRPAe 

“João Negrão”, materializada por esse trabalho. 

 

Diante desse desafio, primeiramente, buscou-se, por meio de pesquisa 

bibliográfica, identificar e condensar os aspectos relevantes que tratam de risco e 

gerenciamento do risco operacional, compondo o referencial teórico, que alicerça a 

proposta metodológica apresentada no final do trabalho. 

 

Nesse desvendar, tornou-se necessário e importante contextualizar o 

GRPAe “João Negrão” quanto às práticas de gerenciamento do risco operacional 

adotadas no Brasil, por organizações similares. 

 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo, utilizando-se de 

questionários, com três frentes de abordagem: a primeira, de cunho quantitativo, 

focada no público interno, direcionada ao efetivo operacional da unidade; e as duas 

seguintes, de cunho qualitativo, focadas para o público externo, divididas pelo 

direcionamento, pois de um lado englobou a aviação militar (Forças Armadas), 

pelas similaridades das missões, e de outro as Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares de outros Estados, que operam na aviação de segurança 

pública ou de defesa civil. 

 

Os resultados foram enriquecedores e auxiliaram na comprovação de 

objetivos específicos propostos a saber:  



 149 

 Quanto à identificação e classificação das missões do GRPAe “João 

Negrão”, verificada na descrição do quadro 13, que as diferencia em emergenciais, 

programadas e de manutenção, caracterizando a possibilidade do caráter de 

urgência para algumas missões programadas. 

 

 Quanto à identificação de métodos de gerenciamento do risco 

operacional existentes nas organizações militares e de aviação de segurança 

pública ou de defesa civil de outros estados, verificou-se que as Forças Armadas, 

por força de legislação utilizam o MSGR, o que vem incentivando as organizações 

da aviação de segurança pública ou de defesa civil a adotar o mesmo modelo, 

adaptado as suas peculiaridades, principalmente diante da exigência atual para 

implantação do SGSO, encontrando-se duas organizações que já o aplicam. 

 

 Quanto à análise da viabilidade para aplicação de metodologias e 

formulários de outras organizações para o GRPAe “João Negrão”, verificou-se que o 

MSGR, metodologia utilizada por outras organizações, apresenta alguns problemas, 

referentes ao alinhamento com o processo de gerenciamento do risco apresentado, 

pois não indica medidas de controle a serem adotadas, deixando à mercê da 

autoridade decisora o que fazer; e questões quanto ao ajustamento das tabelas de 

risco, razão pela qual o GAM da Polícia Militar do Rio de Janeiro deixou de utilizá-lo 

para estudar uma melhor adequação. 

 

É importante salientar que o MSGR é um método adotado pelas Forças 

Armadas, desenvolvido antes da disseminação do SMS, de fácil compreensão e 

aplicação, com custos baixos, que tem apresentado resultados positivos, e não deixa 

de ser uma opção, que necessita de ajustes a adaptações para a aviação de 

segurança pública ou de defesa civil. 

 

Relativamente à análise dos métodos de gerenciamento do risco 

operacional, no referencial teórico há ainda a citação do método BRIMODA e do 

modelo da ANAC.  

 

O método BRIMODA, por similaridade, apresenta deficiências idênticas ao 

MSGR, mesmo diferenciando-se quanto à avaliação dos recursos de segurança, não 
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existindo referência de sua aplicabilidade, pois nenhuma organização indicou sua 

utilização, até porque sua destinação é específica para os operadores regidos pela 

RBHA 135 (empresas de transporte aéreo).  

 

Já o modelo da ANAC alinha-se à filosofia da ICAO e atende às etapas do 

processo de gerenciamento do risco operacional, pois apresenta as medidas de 

controle possíveis para os perigos identificados, que apesar de não haver registro de 

utilização em qualquer das organizações citadas, tem sido o modelo disseminado 

pela ANAC e foi o modelo escolhido para ser aplicado para o GRPAe “João Negrão”. 

 

A pesquisa de campo ainda revelou aspectos importantes quanto ao 

ambiente das organizações, que se apresentaram, de maneira geral, incluindo o 

GRPAe “João Negrão”, favoráveis à utilização da ferramenta, demonstrando 

preocupações naturais diante de uma mudança.  

 

Esses aspectos são perceptíveis nas análises de vantagens e desvantagens 

apontadas pelas organizações, das quais destacam-se como vantagens: a melhoria 

no planejamento, da consciência situacional, da padronização, do nível de 

segurança operacional, etc; e como desvantagens: a aplicação da metodologia em 

emergências, a elevação do tempo de resposta e o engessamento das operações, 

normalmente aspectos que interferem na rotina de operacionalidade. 

 

Essas premissas são importantes, pois apesar de haver um ambiente fértil 

para o incremento da metodologia do gerenciamento do risco operacional, há que se 

atentar para aspectos culturais das organizações, para que o método ganhe 

credibilidade no meio e com isso consiga perdurar e colaborar com a segurança 

operacional. 

 

De tudo isso, fica patente a preocupação da aplicação da metodologia nas 

situações emergenciais, para as quais os métodos anteriormente citados não 

apresentam propostas claras de aplicação, o que foi considerado na proposta desse 

trabalho.  
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Apenas para consignar, as relações de perigos produzidas pela análise dos 

questionários também foram consideradas como fontes de pesquisa no estudo de 

caso desenvolvido. 

 

Demonstradas essas condições e características do gerenciamento do risco, 

com lastro no referencial teórico, formulou-se uma metodologia específica de 

gerenciamento do risco operacional a ser aplicada no GRPAe “João Negrão”, 

procurando adequá-la às peculiaridades da unidade e respeitando a cultura 

organizacional. 

 

Desse modo, estabeleceu-se quatro fases, que respeitadas as condições, 

foram associadas aos três níveis de aplicação do GRO, definindo-se nova 

designação, quais sejam: o nível de elaboração, que envolve um processo profundo 

de identificação de perigos e conseqüências, de classificação dos riscos e 

identificação de medidas de controle, visando elaborar o formulário de riscos e 

medidas de controle; o nível operacional, com base no formulário elaborado 

desenvolve-se todas as etapas do processo de gerenciamento do risco operacional, 

aplicados ao caso concreto, às missões programadas e de manutenção, 

direcionando suas ações conforme a identificação dos perigos e das medidas de 

controle; e o nível tempo crítico, que por meio de um check-list de risco, produzido 

também com base no formulário elaborado no nível elaboração, aplica-se às 

missões emergenciais e programadas com caráter de urgência, visando alertar as 

tripulações diante de perigos possíveis, elevando a consciência situacional. 

 

Todo esse processo visa, ao final, identificar perigos e conseqüências, 

classificar os riscos e estabelecer medidas de controle, para facilitar o processo 

decisório com o objetivo de tornar a execução das missões mais segura. 

 

Importante também salientar que, diante do formulário de gerenciamento do 

risco, há a possibilidade de se assinalar desconhecido, em função de não se ter a 

informação precisa quanto à presença de determinado perigo na missão, pelo que a 

tripulação o considerará como risco efetivo e adotará medidas preventivas possíveis 

ou no mínimo ficará alerta quanto àquela situação, procedimento trazido do MSGR. 
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Parte dessa metodologia foi comprovada pelo estudo de caso desenvolvido, 

focado para missões de transporte de autoridade, especificamente com o 

Governador do Estado de São Paulo, realizado no nível elaboração, ao que resultou 

o formulário pretendido, descrevendo perigos, conseqüências, classificação dos 

riscos e medidas de controle voltadas para esse tipo de missão. 

 

Diante de todas essas colocações, torna-se possível comprovar o último 

objetivo específico, o objetivo geral e a hipótese propostos inicialmente, pois 

resumidamente se efetivou uma metodologia do gerenciamento do risco para o 

GRPAe “João Negrão”, que possibilita a identificação dos riscos presentes em suas 

missões, apresentando medidas de controle que permitem o tratamento dos riscos, 

eliminando-os ou mitigando-os, contribuindo para o planejamento, elevando a 

consciência situacional e o estado de alerta das tripulações, que realizarão as 

missões dentro de padrões aceitáveis de segurança, facilitando por fim o registro e 

análises por meio dos formulários propostos. 

 

A título de orientação, pela experiência vivenciada no estudo de caso, 

reforça-se a utilização de técnicas conjuntas para identificação e classificação dos 

riscos e medidas de controle durante a elaboração do formulário base, sendo muito 

importante a realização de reuniões presenciais, que facilitam a compreensão de 

divergências e aceleram o processo  

 

Como não se aplicou a metodologia no nível operacional e em tempo crítico, 

importante se faz o desenvolvimento dessas práticas, para que ajustes sejam 

efetivados principalmente no tocante à adequação da classificação dos riscos, diante 

da matriz de gerenciamento do risco, às responsabilidades a ela associadas, bem 

como de repercussões e atuações nas situações emergenciais ou programadas com 

caráter de urgência. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  ““AA””  --  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  IINNTTEERRNNOO    

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURANÇA “Cel PM Nelson Freire Terra” - CAES - Cel PM Terra 

QUESTIONÁRIO 

 

 

FUNÇÃO QUE DESEPENHA NO GRPAe? 

(   ) Cmt ANV           (   ) Cmt Op         (   ) Trip Op      (   ) Mecânico      

1 - Observe o quadro abaixo, que oferece uma visão abrangente sobre os tipos de missões com helicópteros realizadas pelo 

GRPAe. Caso não concorde com alguma descrição, risque a opção apresentada, e caso tenha alguma sugestão ou idéia diferente 

da apresentada, descreva nas linhas abaixo, procurando dizer onde se enquadra (programada / emergencial / manutenção). No 

campo outras utilize para descrever missões que não se enquadrem nas alternativas anteriores.  

MISSÕES COM HELICÓPTEROS (GRPAe) 

                PROGRAMADAS OU PLANEJADAS            EMERGENCIAIS             MANUTENÇÃO OUTRAS 

         OPERAÇÕES POLICIAIS          POLICIAIS     

           APOIO ÀS OPM OU INSTITUIÇÕES             AEROMÉDICAS     

          TRANSPORTE DE AUTORIDADE           ESPECIAIS 
              (Salvamento Aquático e Terrestre,                                                                          
              Incêndios, Defesa Civil e Outras) 

    

        INSTRUÇÃO     

       

Este questionário servirá de base para realização de trabalho monográfico sobre gerenciamento de risco operacional para as 
missões com helicópteros do GRPAe e não há necessidade de identificação. Procure escrever com letra legível, 

preferencialmente letra de forma, onde for necessário. 
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2- Você conhece ou já ouviu falar sobre Gerenciamento de Risco Operacional? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

3 - Você acredita que o Gerenciamento de Risco Operacional é uma ferramenta 

importante para ser utilizada pelo GRPAe? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

4 - Assinale abaixo os benefícios ou vantagens que a aplicação do Gerenciamento 

do Risco Operacional pode proporcionar para as missões operacionais do GRPAe, 

em relação à (ao): 

(    ) Planejamento das missões   (    ) Serviço de manutenção de ANV  

(    ) Consciência situacional das tripulações (    ) Segurança operacional de vôo 

(    ) CRM das tripulações     (    ) Padronização operacional 

(    ) Decisões por parte do comando e das tripulações (planejamento e execução respectivamente ) 

(    ) Distribuição de responsabilidades associadas ao nível de risco da missão 

(    ) Nenhum benefício ou vantagem 

(    ) Outros: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5 - Cite as desvantagens ou pontos negativos que você acredita surgirem pela 

aplicação do Gerenciamento de Risco Operacional nas missões operacionais do 

GRPAe: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  ““BB””  --  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  EEXXTTEERRNNOO  

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURANÇA - CAES 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Nome: ____________________________Posto:____________ 

Instituição:__________________________________________ 

Função: ___________________________Horas de Vôo:_____ 

 

1- Você conhece ou já ouviu falar sobre Gerenciamento de Risco Operacional 

(GRO)? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

2 - Você acredita que o Gerenciamento de Risco Operacional (GRO) é uma 

ferramenta importante para ser utilizada pelas organizações que operam 

helicópteros em missões de segurança pública e ou de defesa civil? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

3 - Você conhece o Método SIPAER de Gerenciamento do Risco (MSGR)? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

4 - Sua organização possui aplica alguma metodologia de Gerenciamento de Risco 

Operacional (GRO)? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

 

 

Este questionário servirá de base para realização de trabalho monográfico, necessário para a 
conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), cujo tema é sobre Gerenciamento de 

Risco Operacional (GRO) para as missões com helicópteros do GRPAe. 



161 

 

5 - Em caso afirmativo, descreva sucintamente como aplicam essa metodologia. (se 

há formulários próprios de GRO ou matriz de risco, se há tabelas com níveis 

diferenciados de riscos associados a níveis de autorização por responsabilidade 

funcional, quem é o responsável pela realização do GRO, na fase de planejamento e 

antes da missão, como realizam o GRO em situações emergenciais, e se há algum 

tipo de análise ou levantamento estatístico sobre o material produzido pelo GRO).   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6 - Descreva vantagens ou benefícios que a aplicação de uma metodologia de 

gerenciamento de risco operacional proporciona para uma organização que opera 

helicópteros em missões de segurança pública e ou de defesa civil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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7 - Descreva desvantagens que a aplicação de uma metodologia de gerenciamento 

de risco operacional pode trazer para uma organização que opera helicópteros em 

missões de segurança pública e ou de defesa civil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8 - Descreva sucintamente, em forma de tópicos, itens que considera perigosos para 

as missões com helicópteros, no rol de ações de segurança pública ou de defesa 

civil, que possam ser caracterizados como risco para a ocorrência de um acidente ou 

incidente aeronáutico, bem como para o insucesso da missão. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  ““CC””  --  LLIISSTTAA  DDEE  PPEERRIIGGOOSS  PPRREESSEENNTTEESS  NNAASS  MMIISSSSÕÕEESS  DDEE  AAVV  SSEEGG  PP  

OOUU  DDEE  DDEEFFEESSAA  CCIIVVIILL  --  VVIISSÃÃOO  DDAASS  PPMM  EE  CCBBMM  DDEE  OOUUTTRROOSS  EESSTTAADDOOSS  

PERIGOS EM MISSÕES DE SEG P E DE DEF CIVIL Nº 

D
O

U
T

R
IN

A
 

Falta de padrão ou doutrina / sem doutrina de emprego 3 

Não efetuar briefing com a tripulação 2 

O
P

E
R

A
Ç

Â
O

 

Missões noturna / fora da área de iluminação urbana / sem tripulação e 
equipamentos adequados 

7 

Pouso e decolagem em área restrita 7 

Disparo de arma de fogo / risco da ANV ser atingida por projétil 5 

Inexperiência da tripulação 3 

Pouso em local não homologado 4 

CFIT (Controlled Flight Into Terrain) 1 

Salvamento aquático - proximidade da água 1 

Salvamento em altura - permanência na curva do homem morto 1 

Combate a incêndio - ambiente 1 

Resgate aeromédico - compressão de tempo 1 

Acompanhamentos (“perseguição”) - obstáculos 1 

Operações com carga externa 1 

Operação com bambi-bucket / captação de água 1 

Área urbana 1 

Operações de combate a narcotraficantes 1 

Morros e Favelas 1 

Relevo acidentado 1 

Tiro embarcado 1 

Deficiência da segurança da ANV (pousada local não homologado) 1 

Demonstração / apresentação de manobras 1 

Pouso em navios 1 

Abastecimento em base distante (contaminação de combustível) 1 
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B
A

IX
A

 A
L
T

U
R

A
 

Vôo a baixa altura / Dentro da curva do "Homem Morto" 9 

Colisão com fios 4 

Colisão com pássaros 4 

Pipas 3 

Antenas e redes elétricas  2 

T
R

E
IN

A
M

E
N

T
O

 

Deficiente treinamento / má formação de pilotos e tripulante / falta de 
treinamento especialização, qualificação 

12 

Falta do CRM (Crew Ressouce Management) 3 

Despadronização / uso inadequado de equipamentos 2 

Não atentar para limitações da ANV 1 

Deficiente julgamento das condições meteorológicas 1 

Deficiente julgamento na tomada de decisão 1 

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
S

  
 E

  
 F

IS
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

Motivação e entusiasmo demasiado da tripulação / vontade ("a pressa 
é inimiga da perfeição") / ser policial e esquecer de pilotar 

4 

Pressão, institucional / interna (militarismo) 3 

Carga de trabalho elevada (escala de Sv) 2 

Autoconfiança da tripulação / excesso de autoconfiança por executar 
missões bastante semelhantes de forma rotineira 

2 

Condições médicas e fisiológicas da tripulação 1 

Pressão do tempo 1 

Pressão psicológica da missão 1 

Desgaste físico e psicológico das operações policiais e de resgate 1 

Perfil do piloto para as missões 1 

Indisciplina de vôo 1 

Indecisão 1 

Brigas internas e problemas de relacionamento inter-pessoais 1 

Falta de motivação para os servidores da aviação Av Seg P e Def Civil 1 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 Deficiente planejamento / missões inopinadas/ pouco tempo de 

planejamento 
5 

Falta de informação no acionamento (decolagem) 1 

Local de pouso desconhecido pela tripulação 1 

Falta de conhecimento sobre a missão 1 

M
E

T
E

O
R

O
L
O

G
IA

 

Condições meteorológicas desfavoráveis 8 

IMC inesperado 1 
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O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 
Deficiente supervisão 2 

Falta de cultura aeronáutica e conhecimento de segurança operacional 
para os gestores da Corporação 

2 

Pressão política / ingerência política 2 

Seleção para pilotos, tripulante e mecânicos 1 

Descrédito do Comando em segurança operacional 1 

Escalão de Comando desinteressado quanto ao GRO 1 

Falhas latentes da organização 1 

Falta de legislação, normatização específica para Av Seg P e de Def 
Civil 

1 

Falta de política de aviação nas organizações e nos Estados 1 

Conceito de multi missão ultrapassado 1 

Manutenção deficiente (serviços, acompanhamentos e abastecimento) 2 

A
E

R
O

N
A

V
E

  
 E

 
E

Q
U

IP
A

M
E

N
T

O
S

 

ANV não adequada para missões de Av Seg P / monoturbina 2 

Más condições dos equipamentos 1 

Falta de EPI (Macacão, Capacete e Luvas) 1 
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AAPPÊÊNNCCIICCEE  ““DD””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  RRIISSCCOOSS  EE  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE    
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AANNEEXXOO  ““AA””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDAA  FFAABB  --  UUHH--5500  

.
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AANNEEXXOO  ““BB””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDOO  EEXXÉÉRRCCIITTOO  --  CCOOMMUUMM  
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AANNEEXXOO  ““CC””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDOO  EEXXÉÉRRCCIITTOO  --  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  

 



189 

 

  

  



190 

 



191 

 

AANNEEXXOO  ““DD””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDOO  EEXXÉÉRRCCIITTOO  --  VVÔÔOO  IIFFRR  
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AANNEEXXOO  ““EE””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDOO  EEXXÉÉRRCCIITTOO  --  VVÔÔOO  VVVVNNCC  
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AANNEEXXOO  ““FF””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDAA  MMAARRIINNHHAA  DDOO  BBRRAASSIILL  --  GGEERRAALL  

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DO RISCO 

 

Operação: 

 

Data: Tripulação: 

Fator Humano Peso Sim Não Desc. 

  1) Comandante da Aeronave com menos de 400 HV no modelo 3    

  2) Co-piloto com menos de 200 HV no modelo 2    

  3) Fiel com menos de 200 HV no modelo 2    

  4) Pilotos sem vôo de emergências há mais de 90 dias 4    

  5) Pilotos sem experiência na missão 3    

  6) Envolvimento antes das 0800 hs ou após às 1800 hs 1    

  7) Membro da tripulação com sobrecarga de trabalho em terra 2    

  8) Previsão de mais de 6 HV no dia 3    

  9) Indícios de estresse, ansiedade ou problemas particulares 3    

10) Tripulante com descanso inferior a 8 horas, nas últimas 24 horas 3    

11) JAA entre 10 e 12 horas ao final das atividades 2    

12) Membro da tripulação utilizando qualquer medicamento 4    

13) Missão cancelada anteriormente para a mesma tripulação 1    

14) Tipo de vôo propicia desgaste acentuado 3    

15) Piloto solo 3    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

 

 

Fator Meio Peso Sim Não Desc. 

16) Local de pouso não homologado / restrito 2    

17) Pouso em local desconhecido pelos pilotos 2    

18) AIS/MET da rota ou do destino indisponível 4    

19) Previsão de degradação das condições meteorológicas 2    

20) Vôo em condições meteorológicas adversas 4    

21) Vôo abaixo de 1000 pés em região habitada 2    

22) Vôo sobre água com temperatura inferior a 19º C  2    

23) Vôo em região montanhosa 3    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 
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Fator Material Peso Sim Não Desc. 

24) O/S aberta que compromete o cumprimento da missão 4    

25) Instrumentos de vôo ou rádio-navegação não confiáveis 4    

26) Equipamentos de comunicação não confiáveis (inclusive ICS) 3    

27) Configuração sem equipamentos de sobrevivência para a missão 2    

28) Sistema de combustível com operação / indicação não confiável 4    

29) Aeronave UH-12 4    

30) Aeronave com menos de 10 horas após última inspeção 3    

31) Aeronave com menos de 100 horas após último PMGA 3    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

 

 

Fator Missão Peso Sim Não Desc. 

32) Tempo insuficiente para planejamento e preparação da missão 4    

33) “briefing” corrido ou com poucos dados sobre a missão 3    

34) Vôo de qualificação / Requalificação / Treinamento de 

Emergências 

4    

35) Ambiente motiva o piloto ao exibicionismo 4    

36) Indícios de arrojo / complacência com condições insatisfatórias 4    

37) Condições marginais de decolagem e pouso 3    

38) Região com elevado volume de tráfego 3    

39) Vôo em formatura / vôo de apoio aerotático 4    

40) Vôo por instrumentos 2    

41) Vôo de transporte VIP 2    

42) Vôo de filmagem / fotografia 3    

43) Operação com gancho / guincho 4    

44) Operação com “Bambi Bucket” / Puçá 4    

45) Lançamento de Pára-quedista / Rappel / Penca 4    

46) Operação embarcada / QRPB 4    

47) Vôo de esclarecimento no mar / SAR 4    

48) Operação de abastecimento de faróis / POIT 4    

49) Operação em área de plataformas de petróleo 4    

50) Vôo predominantemente com disponibilidade inferior a 100 Kg 4    

51) Vôo predominantemente na zona crítica Altitude x Velocidade 4    

52) Mais de 5 repetições de determinada manobra no mesmo vôo 2    

53) Mais de 4 eventos distintos no mesmo vôo 3    

54) Vôo de demonstração / treinamento 4    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

Risco Mínimo = 

(Soma dos Mínimos) 

Risco Máximo = 

(Soma dos Máximos) 
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CRITÉRIOS DO COMANDO 

Observe a faixa onde se encontra o valor de risco, obtendo o Grau de Risco associado 

FAIXA DE RISCO GRAU DE RISCO DECISOR 

0- 20 Desprezível Aviador Naval 

21- 40 Baixo Comandante da Aeronave 

41 - 60 Moderado Chefe de Operações 

61 - 80 Alto Comandante do Esquadrão 

> 81 Crítico Comandante do esqudrão 

 

Descreva, abaixo, as medidas de controle implementadas para cada item assinalado 

como “SIM” ou “DESCONHECIDO”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua opinião, qual o maior perigo identificado nesse tipo de vôo? 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                                               _______________________________ 

               NOME DE GUERRA                                                                            ASSINATURA DO DECISOR
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AANNEEXXOO  ““GG””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDAA  MMAARRIINNHHAA  DDOO  BBRRAASSIILL  --  AANNTTÁÁRRTTIICCAA  

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DO RISCO EM VÔOS NA REGIÃO ANTÁRTICA 

 

Operação: 

 

Data: Tripulação: 

Fator Humano Peso Sim Não Desc. 

  1) Comandante da Aeronave com menos de 400 HV no modelo 3    

  2) Co-piloto com menos de 200 HV no modelo 2    

  3) Fiel com menos de 200 HV no modelo 2    

  3) Pilotos sem vôo de emergências há mais de 90 dias 4    

  5) Pilotos sem experiência na missão 3    

  6) Sem voar há mais de 15 dias 2    

  7) Envolvimento com serviço não afeto ao vôo 4    

  8) Envolvimento antes das 0800 horas ou após as 2200 horas 4    

  9) Sobrecarga de trabalho a bordo 3    

10) Mais de 6 HV no dia 3    

12) Estresse, ansiedade ou problemas particulares 4    

13) Descanso nas últimas 24 horas inferior a 8 horas 4    

14) JAA entre 8 e 10 horas ao final das atividades 3    

15) Utilizando qualquer medicamento 4    

16) Missão cancelada anteriormente para a mesma tripulação 1    

17) Tipo de vôo propicia desgaste acentuado 4    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

 

Fator Meio Peso Sim Não Desc. 

18) Locais de pouso não homologados 2    

19) Previsão de degradação das condições meteorológicas / redução 

do teto e da visibilidade 

4    

20) Locais de pousos restritos 3    

21) Pouso em local desconhecido dos pilotos 3    

22) Vôo sobre calota 3    

23) Parâmetros de caturro e balanço próximos ao limite 4    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 
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Fator Material Peso Sim Não Desc. 

24) O/S aberta que compromete o cumprimento da missão 4    

25) Instrumentos de vôo ou rádio-navegação não confiáveis 4    

26) Equipamentos de comunicação não confiáveis (inclusive ICS) 4    

27) Configuração sem equipamentos de sobrevivência 4    

28) Não existe outra aeronave disponível para o vôo 4    

29) Sistema de combustível com operação / indicação não confiável 4    

30) Aeronave com menos de 10 horas após última inspeção 2    

31) Aeronave com menos de 100 horas após último PMGA 2    

32) NDB do navio inoperante 4    

33) Aeronave não configurada com GPS portátil 4    

35) Inexistência de bote guarnecido na água, disponível 

exclusivamente p/ eventual resgate tripulantes da aeronave 

4    

36) Imprecisão no peso do material/pessoal a ser transportado 4    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

 

Fator Missão Peso Sim Não Desc. 

37) Planejamento insuficiente da missão / “briefing” corrido 3    

39) Condições marginais de decolagem e pouso 3    

40) Região com elevado volume de tráfego 2    

41) Transporte de item perigoso 2    

42) Indícios de arrojo ou complacência com condições insatisfatórias 4    

43) Ambiente motiva o piloto ao exibicionismo 4    

44) Vôo de formatura 1    

45) Vôo de filamgem / fotografia 1    

46) Transporte de carga externa 2    

47) Transporte de carga interna / pessoal 1    

48) QRPB 1    

49) EVAM 3    

50) Operação com guincho / SAR 3    

51) Operação em dia de vôo de apoio 3    

52) Vôo de transporte VIP 1    

53) Vôo de esclarecimento no mar 2    

54) Mais de 4 eventos distintos planejados para o mesmo vôo 3    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

Risco Mínimo = 

(Soma dos Mínimos) 

Risco Máximo = 

(Soma dos Máximos) 
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CRITÉRIOS DO COMANDO 

Observe a faixa onde se encontra o valor de risco, obtendo o Grau de Risco associado 

FAIXA DE RISCO GRAU DE RISCO DECISOR 

0- 20 Desprezível Aviador Naval 

21- 40 Baixo Comandante da Aeronave 

41 - 60 Moderado Encarregado do DAE 

61 - 80 Alto Comandante do Esquadrão 

> 81 Crítico Comandante do esqudrão 

 

Descreva, abaixo, as medidas de controle implementadas para cada item assinalado 

como “SIM” ou “DESCONHECIDO”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua opinião, qual o maior perigo identificado nesse tipo de vôo? 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                                               _______________________________ 

               NOME DE GUERRA                                                                            ASSINATURA DO DECISOR
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AANNEEXXOO  ““HH””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  MMSSGGRR  DDAA  MMAARRIINNHHAA  DDOO  BBRRAASSIILL  --  

MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DO RISCO EM VÔOS DE MANUTENÇÃO 

 

Operação: 

 

Data: Tripulação: 

Fator Humano Peso Sim Não Desc. 

  1) Menos de 200 HV no modelo 4    

  2) Menos de 400 HV no modelo 2    

  3) Sem vôo de emergências há mais de 90 dias 4    

  4) Sem vôo de emergência entre 30 e 90 dias 2    

  5) Sem experiência em vôo de manutenção 4    

  7) Pelo menos um dos pilotos realizou vôo de manutenção nos 

últimos 30 dias 

4    

  8) Piloto solo 4    

  9) Mecânicos SEM experiência na missão a ser executada 4    

10) Envolvimento antes das 0800 horas ou após as 1800 horas 2    

11) Sobrecarga de trabalho em terra 4    

12) Mais de 6 HV no dia 4    

13) Estresse, ansiedade ou problemas particulares 4    

14) Descanso nas últimas 24 horas inferior a 8 horas 4    

15) JAA entre 10 e 12 horas ao final das atividades 1    

16) Membro da tripulação utilizando qualquer medicamento 4    

17) Tipo de vôo propicia desgaste acentuado 4    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

 

Fator Material Peso Sim Não Desc. 

18) Aeronave com menos de 10 HV após inspeção de 100 Hs 2    

19) Aeronave com menos de 30 HV após inspeção T/A 3    

20) Aeronave com menos de 50 HV após PMGA 4    

21) Motor(es) com menos de 10 HV após inspeção de 100 Hs 2    

22) Motor(es) com menos de 20 HV após inspeção de 300 Hs 3    

23) Motor(es) com menos de 50 HV após “overhaul” 4    

24) Todos os equipamentos e acessórios necessários estão 

disponíveis 

3    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 
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Fator Missão Peso Sim Não Desc. 

25) Planejamento insuficiente do vôo / “briefing” corrido 3    

26)Urgência para a prontificação da aeronave para missão 4    

27) Vôo em condições meteorológicas adversas 4    

28) Condições marginais de decolagem e pouso 2    

29) Vôo de manutenção, embaraçado em navio 3    

30) Vôo de manutenção em local sem apoio de GIS 2    

31) Vôo de balanceamento e “tracking” 1    

32) Vôo de verificação de performance de motor no UH-13 2    

33) Vôo de verificação de performance de motor no UH-12 4    

34) Vôo de teste do P.A. 2    

35) Vôo após intervenção nos comandos de vôo 4    

36) Vôo após intervenção no sistema hidráulico 3    

37) Vôo após intervenção na CTP ou CTT 4    

38) Vôo para verificação de equipamentos de rádio-navegação 1    

39) Primeiro acionamento de motores após inspeção 4    

40) Vôo de teste de outros equipamentos 2    

41) Indícios de arrojo ou complacência com condições insatisfatórias 4    

Mínimo (soma dos “sim”) = Máximo (Mínimo + Desconhecido) = 

Risco Mínimo = 

(Soma dos Mínimos) 

Risco Máximo = 

(Soma dos Máximos) 
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CRITÉRIOS DO COMANDO 

Observe a faixa onde se encontra o valor de risco, obtendo o Grau de Risco associado 

FAIXA DE RISCO GRAU DE RISCO DECISOR 

0- 20 Desprezível Aviador Naval 

21- 40 Baixo Comandante da Aeronave 

41 - 60 Moderado Chefe de Manutenção 

61 - 80 Alto Comandante do Esquadrão 

> 81 Crítico Comandante do esqudrão 

 

Descreva, abaixo, as medidas de controle implementadas para cada item assinalado 

como “SIM” ou “DESCONHECIDO”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua opinião, qual o maior perigo identificado nesse tipo de vôo? 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                                               _______________________________ 

               NOME DE GUERRA                                                                            ASSINATURA DO DECISOR
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AANNEEXXOO  ““II””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  GGRROO  BBRRIIMMOODDAA  

FATORES DE RISCO PRESENTES NESTE VÔO 
Exposição 

B M A 

 Neve, condições de gelo, chuva congelante …..……….………………….......... 4 5 6 

 Vôo em condições de tempo adverso .……………………………………………. 4 5 6 

 Impróprio planejamento ou decisão em vôo ..........................………………….. 4 5 6 

 Piloto sob excessiva pressão (da companhia, dos pares, auto-provocada) ..... 4 5 6 

 Vôo VFR sob IMC ……………………………...…………………………………… 3 4 5 

 Impróprios planejamento ou preparação para o vôo …………………………… 3 4 5 

 Condições adversas de vento (cruzado, de cauda, rajadas,windshear) ........... 3 4 5 

 Erro do piloto por fadiga, drogas, álcool, estresse, ilusão visual …………….... 3 4 5 

 Incursão em pista devido a erro do piloto, do controlador ou veículo ............... 3 4 5 

 Trem de pouso (mau funcionamento ou operação inadequada) ..….………… 3 4 5 

 Erro do piloto por inexperiência em vôo IFR ….......……….…………………..... 3 4 5 

 Erro do piloto por falta de conhecimento ou prática de emergências …........... 3 4 5 

 Erro do piloto por inexperiência de vôo ou falta de treinamento na aeronave .. 3 4 5 

 Excesso de peso ou balanceamento incorreto da aeronave ……………...…... 3 4 5 

 Deficiente comunicação aeronave/ATC ou aeronave/aeronave ..…………...... 3 4 5 

 Colisão com animal (aves, mamíferos, répteis) ..……………………….............. 3 4 5 

 Falta de ou inobservância de procedimentos e diretivas …………..…………... 2 3 4 

 Checklist inadequado ou mau uso do checklist ................…………..………..... 2 3 4 

 Falha de motor por controle deficiente do combustível .……………….............. 2 3 4 

 Falha do motor por manutenção deficiente ………………………......……......... 2 3 4 

 Falha de sistema/equipamento por manutenção deficiente ……………………. 2 3 4 

 Falha de sistema/equipamento por envelhecimento da aeronave ..........…...... 2 3 4 

 Iluminação natural deficiente (alvorada, entardecer, noite sem lua ) .………... 2 3 4 

 Falta de informação para o planejamento e/ou decisão em vôo ….……........... 2 3 4 

 Aviônicos inadequados para vôo sobre terreno montanhoso ..........…….......... 1 2 3 

 Falta de supervisão gerencial das operações aéreas …..…………..………...... 1 2 3 

 Falha ou operação imprópria do sistema de controles de vôo ……………….... 1 2 3 

 Colisão de aeronaves em vôo por erro do piloto ou do órgão ATC ...…………. 1 2 3 

 Falha do motor por falta de óleo …………….…………………...…………......... 1 2 3 

 Falha de sistema/equipamento devido a componentes não aprovados…........ 1 2 3 

 FRtotal 
 

 

Exposição: B - baixa,   M - media,   A - alta 
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RECURSOS DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS PARA ESTE VÔO 
Eficácia 

B M A 

 Suporte da gerência para as decisões fundamentadas pela segurança de vôo . 4 5 6 

 Treinamento de emergências em simuladores de vôo …………………….…...... 4 5 6 

 Escala de vôo elaborada de modo a evitar a fadiga dos pilotos ..……………..... 4 5 6 

 Uso consistente do checklist pela tripulação ..………………….....………............ 4 5 6 

 Radar meteorológico ou simiar a bordo ……………………………….…..……...... 4 5 6 

 Efetiva supervisão das operações de vôo ……………………………………......... 3 4 5 

 Tempo e informação para o planejamento do vôo ....…………………..…………. 3 4 5 

 Treinamento de CRM ………………………….…………………………….……….. 3 4 5 

 Procedimentos padronizados para o controle de peso e balanceamento ……... 3 4 5 

 Controle de qualidade na manutenção para evitar o uso de componentes não 
 aprovados, problemas por envelhecimento da aeronave, etc ............................. 3 4 5 

 TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) a bordo ….………………. 3 4 5 

 Programas para reduzir erros na manutenção (MRM e outros) ………….…....... 3 4 5 

 RAAS (runway awareness system) ou similar disponível a bordo …………..…. 3 4 5 

 Procedimentos padronizados para o controle de combustível .……………..…... 3 4 5 

 EGPWS (enhanced ground proximity warning system) ou similar a bordo .…… 3 4 5 

 Conhecimento dos antídotos para as atitudes perigosas (anti-autoridade, 
invulnerabilidade, impulsividade, machismo e resignação)……........................ 3 4 5 

 EFVS (enhanced flight vision system) ou similar disponível a bordo …………... 3 4 5 

 Briefing/debriefing do vôo pela tripulação ……….………………………............... 2 3 4 

 Política formal (escrita) de segurança de vôo …………………………….…......... 2 3 4 

 Procedimentos padronizados para o controle do óleo do motor …………..……. 1 2 3 

 Distribuição de informação relacionada à segurança de vôo .............................. 1 2 3 

 Sistema para o reporte de perigos disponível na companhia ............…….....….. 1 2 3 

 Briefing de embarque para os passageiros …………….……………………......... 1 2 3 

 Agente de Segurança de Vôo com dedicação exclusiva ……………………….... 1 2 3 

 Reuniões sobre segurança de vôo ……………………………………....……........ 1 2 3 

 RStotal  

 

 

 

Eficácia no vôo: B - baixa,   M - média,   A - alta 
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Risco operacional = FR
total

 - RS
total

 + 86 

RISCO OPERACIONAL AÇÃO RECOMENDADA 

 

89 – 220 

 

Muito Alto 

ADIAR O VÔO E REVER O PLANEJAMENTO 

Quando o risco atinge esta faixa é porque o vôo está 
tão mal concebido que a única forma de evitar um 
acidente quase certo é adiar o vôo e replanejar toda a 
operação. Provavelmente, não há benefício que 
compense assumir um nível de risco tão elevado. 

 

 

49 – 88 

 

 

Alto 

FAZER AJUSTES ANTES DO VÔO 

Ajustes devem ser feitos para o vôo em questão, para 
baixar o nível de risco. As mudanças devem tornar 
vantajosa a relação entre o risco assumido (bastante 
alto) e o benefício almejado. Salvo em caso de vida ou 
morte, é difícil conceber um benefício que justifique 
correr este nível de risco, sobretudo na parte superior 
da faixa (70 a 88). 

 

19 – 48 

 

Médio 

FAZER AJUSTES ANTES DO PRÓXIMO VÔO 

O risco de um acidente está dentro de limites aceitáveis 
para alguns poucos vôos. No entanto, a repetição de 
muitos vôos nesta faixa não é aconselhável, pois o 
aumento da exposição resulta num nível de risco alto no 
conjunto de vôos. 

 

 

1 – 18 

 

 

Baixo 

MONITORAR AS CONDIÇÕES REINANTES 

Deve ser mantido um cuidadoso acompanhamento das 
circunstâncias relacionadas ao homem (piloto, 
mecânico, pessoal de apoio, outros envolvidos 
diretamente com o vôo), à aeronave (equipamentos 
instalados, serviços de manutenção, equipamentos de 
apoio à operação), ao meio (condições reinantes no 
horário e local onde o vôo deverá ocorrer) e à missão 
(aquilo que se pretende que seja feito). 
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AANNEEXXOO  ““JJ””  --  FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  GGRROO  DDOO  CCIIOOPPAAeerr  DDOO  CCEEAARRÁÁ  

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DO RISCO DA CIOPAER 

CÁLCULO DA PROBABILIDADE 

 

OPERAÇÃO: 

DATA: 

TRIPULAÇÃO: 

FATOR HUMANO PESO SIM NÃO DESC 

1) Mais de 500h na aeronave empregada? 3    

2) Treinamento de emergências críticas nos últimos 12 meses? 1    

3) Qualificação prevista e experiência na missão? 1-2    

4) Treinamento corrente na aeronave e na missão? 1-2    

5) Envolvimento apenas entre às 0700h e às 2200h? 1    

6) Não cumpriu expediente completo 8h antes da decolagem? 1    

7) Jornada inferior a 8h e menos de 4h de vôo por dia? 2    

8) Tipo de vôo não propicia desgaste físico acentuado? 2    

9) Sem sobrecarga de trabalho? 1-2    

10) Estresse mental- causadores e indicadores ausentes? 1-2    

Mínimo(Soma dos “Não”) = Máximo (Soma Não + Desconhecido) = 

 

FATOR MEIO PESO SIM NÃO DESC 

11) heliponto homologado 1    

12) AIS/MET da rota, destino e alternativa disponives? 1    

13) Vôo inteiro sob condições visuais (VMC)? 1    

14) Espaço aéreo descongestionado e sob serviço radar? 1-2    

15) Vôo acima de 1500ft em região habitada?  1    

16) VFR diurno sem qualquer restrição de visibilidade? 1-2    

17) VFR noturno em noite clara? (lua cheia 3 dias) 1    

18) Área de operação conhecida pelo piloto? 1    

19) Temperaturas amenas no solo? (entre 5° e 35°C)  1    

20) Sem ambiente hostil? 2    

Mínimo(Soma dos “Não”) = Máximo (Soma Não + Desconhecido) = 
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FATOR  MATERIAL PESO SIM NÃO DSEC 

21) Setor de material estrutural e com pessoal capacitado? 1-2    

22) Disponibilidade de ferramentas especiais, AGE e EAS? 1    

23) Publicações Técnicas atualizadas, controladas e 
disponiveis? 

1    

24) Mais de 10h após inspeção ou reparo significativo? 2    

25) Mais de 100h após revisão geral? 2    

26) Motor da aeronave tem se mostrado confiavel? 3    

27) Instrumentos de vôo e de radionavegação confiaveis? 1    

28) Sistema de combustível com operação e indicação 
confiaveis? 

2    

29) Aeronave e equipamentos apropriados à missão? 2    

30) Bimotor ou Multimotor? 1    

Mínimo(Soma dos “Não”) = Máximo (Soma Não + Desconhecido) = 

 

FATOR MISSÃO PESO SIM NÃO DESC 

31) Tempo e meios suficientes para o planejamento da missão? 1-2    

32) Margens de segurança para erros e atrasos? 1-2    

33) Ambiente não incentiva o piloto ao exibicionismo? 1    

34) Sem pressão provocada pela escassez de Tempo? 1    

35) Ausência de condições marginais de decolagem e pouso? 1    

36) Não complacência com ações/condições insatisfatórias? 1    

37) Menos de 4 eventos distintos planejados? 1    

38) Sem operação prolongada na zona crítica (Curva do Homem 
Morto)? 

2    

39) Sem emprego de transporte de carga externa ou Bambi 
Bucket? 

2    

40) Sem emprego de formaturas (vôo em formação)? 1    

41)Sem a previsão de  perseguição ou abordagem policial? 1    

42)Sem previsão da realização de rapel, Mac Guire ou guincho 
elétrico?  

1    

43)Sem previsão de  salvamento aquático, com a utilização de 
cesto ou Puça? 

1    

Mínimo(Soma dos “Não”) = Máximo (Soma Não + Desconhecido) = 
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QUESITOS COM PESOS 1-2 

Qualificação prevista e experiência na missão Peso 

Um dos pilotos sem qualificação ou experiência na missão 1 

Um dos pilotos sem experiência e experiência na missão 2 
 

Treinamento corrente na aeronave e na missão Peso 

Um dos pilotos sem treinamento recente na aeronave ou na missão 1 

Um dos pilotos sem treinamento recente na aeronave e na missão 2 
 

Sem sobrecarga de trabalho em terra e voa apenas uma aeronave Peso 

Um dos pilotos com sobrecarga administrativa 1 

Um dos pilotos com sobrecarga administrativa 2 
 

Estresse mental causadores e indicadores ausentes Peso 

Membro da tripulação submetido a causadores de estresse ou demonstrando 
estresse 

1 

Comandante da aeronave submetido a causadores de estresse ou 
demonstrando estresse 

2 

 

Setor de material estruturado e com pessoal capacitado tecnicamente Peso 

Setor de material desestruturado e com pessoal incapacitado tecnicamente 1 

Setor de material desestruturado e com pessoal incapacitado tecnicamente 2 
 

Heliponto Homologado Peso 

Operação em heliponto não homologado 1 

Operação em área restrita 2 
 

Espaço aéreo descongestionado e sob serviço radar Peso 

Operação em espaço congestionado 1 

Operação em espaço aéreo congestionado e sem serviço radar 2 
 

VFR diurno sem qualquer restrição de visibilidade Peso 

VFR diurno com restrição de visibilidade 1 

VFR diurno com restrição de visibilidade de teto 2 
 

Tempo e meios suficientes para o planejamento da missão Peso 

Falta de tempo ou de meios adequados (mapas, informações, etc) 1 

Falta de tempo e de meios adequados (mapas, informações, etc) 2 
 

Margens de segurança para erros e atrasos Peso 

Planejamento sem tempo disponivel para a compensação de atrasos 1 

Execução sem margem de tolerância para a correção de erros 2 
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CÁLCULO DA GRAVIDADE 
Iniciar com o valor básico (1) e, conforme o caso, adicionar os demais valores, encontrando o 
resultado de (1) a (6). 

Valor básico inicial 1 

Piloto solo +1 

Vôo a baixa altura  +1 

Vôo de instrução +1 

Ambiente hostil +2 

TOTAL  
 

 

 

CÁLCULO DO RISCO 
RISCO MÁXIMO= multiplicar a probabilidade máxima pela gravidade. 
RISCO MÍNIMO= multiplicar a probabilidade mínima pela gravidade. 

PROBABILIDADE X GRAVIDADE RISCO 

Máxima (soma 
dos máximos) 

 
X 

 Máximo  

Mínima (soma 
dos mínimos) 

 
X 

 Mínimo  

 

 

 

APLICAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DO RISCO 
Observe a faixa na qual se encontra o valor do risco, obtendo-se o Grau de Risco associado. 
Lembre-se de dois fundamentos básicos do GRO: não devemos assumir riscos desnecessários e o risco só 

deve ser aceito quando a relação custo-benefício for vantajosa para a organização/instituição. 

FAIXA DE RISCO GRAU DE RISCO DECISOR 

0-38 Baixo Monitorar a ação de risco 1 

39-94 Médio Ajustar para a próxima missão 

95-168 Alto Ajustar antes da missão 

169-235 Muito alto Adiar e replanejar 

236-397 Inaceitável Cancelar  

CCaaddaa  iitteemm  aassssiinnaallaaddoo  ccoommoo  NNããoo  oouu  DDEESSCCOONNHHEECCIIDDOO  ddeevveerráá  sseerr  ddiissccuuttiiddoo  eennttrree  ttooddooss  ooss  

ttrriippuullaanntteess  ee  sseerreemm  ddeessccrriittaass  aass  mmeeddiiddaass  ddee  ccoonnttrroollee  iimmpplleemmeennttaaddaass  


