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INTRODUÇÃO 

 

A crescente evolução tecnológica dos últimos tempos vem mudando de forma 

muito rápida o meio em que vivemos e ainda que não se tenha ouvido falar em 

mundo VUCA, todos sofrem com as consequências das características desse “novo” 

mundo. VUCA é um conceito utilizado pela primeira vez pelas forças armadas Norte 

Americanas, na década de 90, para se referirem ao mundo multifacetado que 

acabara de emergir com o fim da guerra fria e apresentara características de 

volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, de forma mais intensa, veloz, 

ampla e sistêmica quando comparada a outras épocas de mudanças sociais 

(JOHANSEN et all, 2012). 

 No contexto gerencial, o conceito de mundo VUCA passou a ser empregado 

com a ocorrência crise financeira de 2008 e 2016. A partir de então foram 

intensificados os estudos para se identificar quais competências deveriam ser 

desenvolvidas na liderança de um mundo tão volátil, incerto, complexo e ambíguo. 

 O conceito de mundo VUCA, um acróstico, no âmbito dos negócios, é 

compreendido da seguinte forma: 

 - Volatilidade: um incremento brutal nas 4 dimensões das mudanças (tipo, 

velocidade, volume e escala) no contexto atual. 

 - Incerteza – como resultado direto da velocidade com que as coisas se 

alteram, tornou-se inviável predizer eventos futuros mesmo com análises de cenário 

detalhadas.  

 - Complexidade – a diversidade de causas, de possibilidades, deixa as ações 

e reações do mercado confusas, não apresentando conexão clara entre causa e 

efeito, o que afeta todas as organizações atualmente. 

 - Ambiguidade – com a identificação e a preocupação com as múltiplas 

possibilidades de sentido e significado em um determinado contexto advém uma 

lacuna de precisão do que realmente deve ser feito, como deve ser feito e o porquê 

de ser feito algo de determinada forma. 

 Em um ambiente VUCA, líderes devem ter o foco no que é possível ocorrer 

(uma vez que tudo é possível de acontecer), muito mais que no que irá acontecer 

(um paradigma preso em uma ideia cartesiana, na qual algo ocorre necessariamente 

por uma causa previamente identificada). 
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 Os líderes atuais devem ser preparados para trabalharem regidos por um 

“mindset” (modelo de mundo) diferente do que vinha orientando, no qual o 

importante não é focar no que é provável de acontecer, mas sim no que é possível 

de acontecer. 

 No setor aéreo, especificamente com relação à formação de pilotos, existem 

três categorias de licenças que preparam esses profissionais para os desafios da 

profissão. As categorias seriam a licença de piloto privado (PP), a de piloto 

comercial (PC) e a de piloto de linha aérea (PLA) (ANAC, 2018). 

 Uma diferença basilar entre as licenças está na quantidade de horas 

necessárias para a aquisição de cada uma delas. De forma objetiva, para se tornar 

um piloto habilitado com a licença de PP são necessárias geralmente 40 horas de 

voo, para a licença de PC cerca de 150 horas de voo e a de PLA cerca de 1500 

horas. 

 Para os objetivos desta pesquisa uma relevante diferença está no paradigma 

que orienta o objetivo de cada uma das licenças. Para os pilotos que desejarem 

apenas pilotar suas aeronaves, ou de outros, mas apenas em benefício próprio, sem 

que cobrem por seus serviços, basta a aquisição de uma licença de PP. Para 

aqueles que, entretanto, desejam se tornar pilotos profissionais e atuarem como 

pilotos de diferentes tipos de empresas aéreas, precisam ser licenciados como PC, 

ao menos. 

 Já aqueles que desejam atuar como comandantes em um serviço de 

transporte aéreo, com um nível de proficiência técnica e gerencial mais aprimorado, 

devem obter a licença de PLA, seja para avião seja para helicóptero. 

 Sabe-se que a formação profissional, em geral, está desenhada para ensinar 

as pessoas a identificar como agirão em função de seus resultados do passado. 

Este tipo de formação deu certo por muitos anos. A habilidade de predizer o futuro 

com base no que ocorreu no passado foi o que deu ao ser humano segurança para 

sobreviver como espécie. Sem essa capacidade, a de poder se organizar para 

futuros eventos com base em nossa histórico, corre-se o risco de se desaparecer. 

 Para que sejam superados os desafios atuais dessa grande revolução 

disruptiva nos mais diversos setores, é fundamental que mudemos a forma como 

nos preparamos, como desenvolvemos nossas competências, especialmente como 

líderes e manipuladores de sistema socio-técnicos complexos (Dekker e Hollnagel, 

1999). 
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 Bob Johansen, em seu livro “Leaders Make the future: ten new leadership 

skills for an uncertain world”, defende a ideia de que os desafios enfrentados por 

todos os líderes só aumentarão e as soluções serão cada vez mais difíceis de serem 

encontradas e ainda assim terão que ser encontradas (JOHANSEN et all, 2012). 

Nesse ambiente, como tomar as melhores decisões?  

Importante é identificar, no mundo atual, estratégias que permitam que os líderes de 

hoje possam alcançar efetividade extraordinária, resultados espetaculares e um 

desempenho realmente positivo. Ampliando ao escopo da formação de pilotos de 

linha aérea, em particular, para um paradigma no qual a inteligência emocional 

possa vir a ser um fator contribuinte para a criação de um ambiente de ótimo 

desempenho e capaz de gerar comunicação, relacionamento, clima e sentido 

positivo na condução de um voo (CAMERON, 2012; CARUSO e SALOVEY, 2007). 

 A presença da tecnologia é cada vez mais onipresente e com isso novas 

habilidades, particularmente de gestão, são progressivamente requeridas. O 

ambiente de uma cabine de voo tende a ser progressivamente mais pautada na 

automação das operações (Dekker e Hollnagel, 1999). Como aprimorar as 

competências relacional de um comandante, piloto de linha aérea, com as 

demandas tecnológicas e de sua equipe de voo? 

Comandantes de aeronaves, especialmente os envolvidos no transporte 

aéreo público, devem ser líderes capazes de aprender a criar um ambiente no qual 

possam ser geradas novas ideias, nos quais sejam possibilitados a ocorrência de 

erros e se aprenda a corrigir numa velocidade adequada para as demandas do 

contexto competitivo trazidos com as novas demandas socio-tecnológicas (ANAC, 

1991). 

Na formação de pilotos, com a toda a revolução que vem ocorrendo nos mais 

variados setores desta indústria, com a introdução de tecnologias disruptivas e 

novas formas de se atender as demandas sociais de mobilidade, com uso de 

transportes, particularmente aeronaves, com características e demandas diferentes, 

dentre elas, novas formas de geração de energia, aeronaves movidas eletricamente, 

aeronaves com decolagem vertical e teoria de voo mesclando-se avião e 

helicóptero, aeronaves autônomas, dentre outras rupturas na sistemática de se 

gerenciar uma operação aérea, pergunta-se: Na perspectiva da formação de 

competências da liderança no mundo atual, a formação de PLA atende às 

expectativas e necessidades do setor? 
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JUSTIFICATIVA 

 

Com o mundo cada vez tecnológico, aonde as coisas estão se modificando 

cada vez mais rápido, e a aviação mundial com aviões superdesenvolvidos com as 

decisões crescentemente sendo tomadas por computadores no gerenciamento dos 

voos, será que os comandantes dessas aeronaves estão recebendo uma formação 

que os deixam preparados para a função. 

E com relação à licença de piloto de linha aérea (PLA), que é a licença 

responsável por certificar se o piloto está habilitado para desempenhar tal função, a 

de comandar e gerenciar uma tripulação em um ambiente complexo (ANAC, 1991), 

está tendo uma real proficiência nessa formação? 

Com os recentes acidentes e incidentes ocorridos por fator contribuinte da 

falta de liderança ou da falta de entendimento do piloto em sabe agir em situações 

anormais, precisa-se identificar se a formação do piloto linha de aérea no brasil de 

forma a possibilitar práticas pensadas para esses novos tempos de liderança no qual 

precisa-se de profissionais cada vez mais preparados para agir em situações 

complexas e voláteis (Dekker, 2006; Dale, 2013). 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Identificar, na perspectiva da formação de competências da liderança no mundo 

atual, se a formação atual dos pilotos de linha aérea (PLA) atende às expectativas e 

necessidades do setor aéreo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar os requisitos e as prerrogativas para a formação de Piloto de Linha 

Aérea  
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2. Reconhecer a importância, a finalidade e os Objetivos da formação de um 

piloto na licença de PLA. 

3. Reconhecer o alinhamento dos conteúdos dos manuais da licença de PLA às 

demandas do mercado para a formação atitudinal de um piloto de linha aérea 

(PLA). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo consistirá de levantamentos bibliográfico e documental no tema 

abordado, englobando o arcabouço legal, a começar pelos Regulamentos da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) relativos à formação, certificação e 

concessão da licença dos pilotos, bem como documentos técnicos relativos ao 

conteúdo que orienta a formação desses profissionais no Brasil e, ainda, um 

levantamento por meio de um questionário direcionado aos pilotos detentores da 

licença de piloto de linha aérea (PLA). 

A pesquisa possui finalidade básica de caráter estratégia com o intuito de 

fundamentar novos trabalhos para aprimorar a formação dos pilotos na licença de 

piloto de linha aérea inicialmente proposto nos Manuais para obtenção a licença de 

responsabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

A metodologia utilizada será do tipo descritivo-exploratória com coleta de 

dados bibliográficos com autores renomados sobre o tema formação de piloto e 

concessão de licença do Piloto de Linha Aérea (PLA), bem como literatura afeta à 

competência Liderança em um ambiente complexo. Será ainda realizada uma 

sondagem por meio de um questionário semiestruturado para pilotos, 

prioritariamente com a licença de piloto de linha aérea (PLA), teórica ou prática. 

O questionário semiestruturado, via google docs, será realizado com o intuito 

de se identificar as percepções de alguns pilotos sobre sua formação para a 

obtenção da licença de PLA no Brasil, qual a relevância da formação e a coerência 

com a exigência para o mercado de trabalho. 

Para atender aos objetivos, a pesquisa dar-se-á, também, por Documentos 

internacionais que orientam a elaboração da política de formação do piloto no Brasil, 

bem como dos manuais de formação do PLA. 
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Ademais, este projeto será inserido na plataforma plataformabrasil.com.br 

para o registro de pesquisa que tem o intenção de envolver pessoas em seu 

levantamento. 

A partir dos dados obtidos acredita-se se possível avaliar o alinhamento das 

características de formação do piloto PLA com o tipo de formação que ocorre no 

Brasil, bem como propor, se necessário, um aprimoramento no desenho da matriz 

curricular desse profissional.  
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