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Líder no mercado brasileiro de Asas Rotativas 



CSC – Centro de Suporte ao Cliente 
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O CSC conta com uma equipe de colaboradores , disponível diariamente e em horário diferenciado ; 

 

O Centro de Suporte ao Cliente acompanha o andamento das solicitações de cada cliente, com atenção 

redobrada e emergencial quando necessário, atendendo através dos seguintes departamentos: 

 

• Customer Assistance 

• A.O.G front office 

• Spare Parts Sales 

• Repair management 

• Regional Forecast 

• PBH / RBH administration 

• Warranty management 

• Technical filtering  

• MRO support 
 

 

 

Atendimento com profissionais altamente qualificados, eficientes, habilidades exclusivas para atender as solicitações 

de serviços de pós venda; 

 

Horário de funcionamento estendido até as 22:00hs. (7/7 – 365 dias/ano) 

 

Acompanhamento sistemático de Performance (KPI’s semanais/mensais) 
 
 
 
 



CSC - CUSTOMER ASSISTANCE 

               NOVAS CAPACIDADES 
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• Ponto Focal do cliente : 0800 330 97 97 

e/ou suporte.cliente@helibras.com.br; 

 

• Filtra as  solicitações dos clientes  

encaminhando–as aos departamentos 

responsáveis quando essas não são 

imediatamente resolvidas; 

 

• Equipe capaz de prover respostas e 

estabelecer contato com o Cliente; 

 

 

• Spare Parts Sales 

• Repair management 

• Regional Forecast 

• PBH / RBH 

administration 

• Warranty management 

• Technical filtering  
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CSC – AOG Dedicado 7/7- 365/365 
 

 

• Ponto Focal para o AOG: 0300 555 9797. 

• Atendimento com  alto nível de prioridade para a solicitação urgente do cliente. 

• Filtra junto ao suporte técnico casos de upgrade/downgrade AOG, busca de soluções para casos 

confirmados de AOG. 

• Pesquisa de solução e alternativa interna e externa para retornar a aeronave ao voo. 

 



Heliponto 

CSC- Centro de Suporte ao Cliente 

• Área Construída:  

130.000m2  

  

• Área Total: 

500.000m2 

 

 

 BBP – O Condomínio 

Barão de Mauá está 

localizado na 

Rodovia Dom Pedro 

I, Km 87.5, próximo a 

grandes Aeroportos 

Brasileiros. 



6/20/2018 

Melhorias 

CSC – NOSSO ESTOQUE 

60MBRL - Coleção de materiais estratégicos.  

86% da demanda atendida com materiais em estoque. 

96% dos materiais solicitados atendidos no prazo solicitado. 

2500 M² - Área Climatizada, Paletizado e Bins. 

 

Certificação “OEA”.  

 

Deposito Especial. 

 

Estoque de cliente consignado. 

 

Estoque para atendimento de contratos por Hora Voo. 

 

Equipe dedicada 7 dias por semana / 365 dias do ano. 
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Centro Logístico 



6/20/2018 

Obrigado!! 
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Acessar seu catálogo de peças de 
reposição 

Complete o seu carrinho de compras a 
partir de um arquivo CSV / Excel  

Obter imediatamente preço e prazo das 
peças 

Inclua e acompanhe suas cotações e 
pedidos  

Siga sua carteira de pedidos 

Encontre e imprima sua NF. 

eOrdering 
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