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I. HISTÓRICO 

Ao longo do tempo, e na maioria das vezes, o treinamento tradicional de pilotos da 

Aviação Civil sempre se modificou de maneira reativa, atendendo às recomendações das 

autoridades de investigação de incidentes e acidentes aeronáuticos, muito por imposição da 

blood priority2. E, por esta razão, o modelo de revisão e atualização dos treinamentos de pilotos 

veio se esgotando, pois visava somente cumprir os requisitos mínimos impostos pelos 

regulamentos.  

Frente a este cenário, em 1975, a FAA – Federal Aviation Administration –, autoridade 

de aviação civil dos Estados Unidos, passou a lidar com dois problemas na aviação do país: 

demandas sobre os dispositivos computadorizados de treinamento para uma perfeita simulação 

da realidade operacional, e o redesenho dos programas instrucionais das empresas aéreas para 

enfrentar o crescimento das situações operacionais indesejadas causadas pelos fatores 

humanos, quando lidando com novas tecnologias. 

Na ânsia da indústria do transporte aéreo por soluções, a FAA primeiramente endereçou 

seus esforços para a questão dos dispositivos simulados de treinamento, o que levou em 1980 

ao desenvolvimento do Advanced Simulation Program (Programa Avançado de Simulação). 

A partir daí, esta autoridade americana veio procurando estimular o redesenho dos 

programas de treinamento operacional dos operadores aéreos para aumentar o grau de 

benefícios proporcionados por este programa de simulação, objetivando lidar mais 

adequadamente com o crescimento, a complexidade e a gravidade das ocorrências provocadas 

pela influência dos erros humanos nas cabines de comando das aeronaves modernas. 

Todo este processo trouxe à tona a necessidade de se criar um programa de instrucional 

diferente, e voltado para atender a estas novas demandas: nascia o esboço do AQP – Advanced 

Qualification Program. 

Vale ressaltar um evento que ajudou a acelerar a criação do AQP, que foi o desastre 

com um DC9-82 da Northwest Airlines, em junho de 1988, o qual se acidentou logo após a 

decolagem da pista 03 do Detroit Metropolitan Wayne County Airport (Detroit Metro) – 

Michigan – USA, fazendo com que o National Transportation Safety Board (NTSB) publicasse 

uma Recomendação de Segurança (A-88-71) sobre o treinamento CRM. 
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Esta recomendação foi dirigida a todas as empresas aéreas operando sob o FAR 121, 

no intuito de reverem os programas de treinamento iniciais e recorrentes dos seus tripulantes 

técnicos, especialmente no que se referia às habilidades não técnicas. 

O real propósito desta revisão era assegurar que os programas incluíssem nos 

treinamentos simulados e em rota exercícios que envolvessem o uso das habilidades de CRM, 

além de um processo de coordenação mais ativo por parte dos treinandos, o qual permitisse 

melhores avaliações dos níveis de desempenho e de aderência aos procedimentos operacionais. 

Destaca-se que as competências hoje exigidas dos tripulantes, e o uso dos simuladores 

e outros dispositivos de treinamento baseados em computação voltados para as atividades de 

qualificação e requalificação, sofreram mudanças drásticas por ocasião do desenvolvimento do 

AQP. 

E uma nova regulação teve que surgir para permitir a certificação do AQP nas empresas 

aéreas que estivessem submetidas aos requisitos dos FAR 121 e 135, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento de programas instrucionais, avaliações e qualificações mais inovadores, as 

quais incorporassem dados estatísticos e científicos ao treinamento, além dos mais recentes 

avanços metodológicos e tecnológicos disponíveis para utilização na aviação comercial. 

A regulação também se dedicou à certificação das instituições subordinadas aos 

requisitos do RBAC 142, que trata das ATOs – Authorized Training Organizations – , 

notadamente aquelas dedicadas às empresas regulares que treinam e avaliam os seus tripulantes 

nestes centros de treinamento. 

O emprego do AQP, como instrumento aplicador de treinamentos e avaliações, foi 

agrupado aos termos gerais dos programas LOS – Line Operational Simulations, incluindo 

LOFT – Line Oriented Flight Training, SPOT – Special Purpose Operational Training – e 

LOE – Line Operational Evaluation. 

Devido à influência da falta das habilidades de CRM nos acidentes aéreos fatais, o AQP 

ajudou a tornar evidente a possibilidade dos currículos de treinamento integrarem, 

desenvolverem e avaliarem duas competências primordiais que os tripulantes devem possuir 

para exercerem uma atividade aérea segura: a técnica e a não técnica. Esta última explicitada 

pelas habilidades de CRM, conhecidas como NOTECHS – Non Technical Skills.  

 

II. PERFIL E OBJETIVOS 

Perfil 

O AQP: 

⎯  Trata de uma metodologia sistemática para desenvolvimento de conteúdos 

programáticos.  

⎯  Induz a substituição de horas planejadas de treinamento por outras baseadas em 

proficiência e avaliação. 

⎯  Incorpora processos de qualidade orientados por dados colhidos do ambiente 

operacional de cada empresa para validação e manutenção dos conteúdos programáticos dos 

treinamentos. 

⎯  É considerado o braço do SMS (Safety Management System) para o treinamento 

operacional dos tripulantes, muito por gerenciar dados validados e armazenados em um Banco 

de Dados dedicado. 

⎯  Permite, caso necessário, a criação de métodos alternativos de qualificação e 

certificação dos tripulantes de voo, instrutores, avaliadores, inspetores da autoridade, e de 

outros profissionais da área operacional sujeitos aos processos instrucionais e avaliativos 

previstos dos FAR 121 e 135. 

⎯ Encoraja inovações nas metodologias e tecnologias utilizadas nos processos de 

instrução e avaliação, além da busca pela eficiência nos sistemas de gerenciamento dos 

treinamentos operacionais.  



⎯  Busca atingir o mais alto padrão possível no desempenho de cada profissional e das 

equipes compostas por eles, quando executando uma operação aérea. 

⎯  Orienta-se por sistemas de treinamento baseados em proficiência (Proficiency-

based Training Systems). 

⎯  E são desenhados para permitir análises sistemáticas, inovações, desenvolvimentos, 

implementações, avaliações e a manutenção de autocorreções nos programas de Treinamento 

Operacional dos pilotos. 

 

Objetivos 

Os principais objetivos do AQP são: 

⎯  Suportar a Segurança das Operações Aéreas por meio de melhoramentos contínuos 

dos treinamentos e avaliações, além da apresentação de formas alternativas de cumprimento 

dos requisitos regulamentares.  

⎯  Responder apropriadamente às frequentes mudanças impostas à indústria da 

aviação, incluindo novas tecnologias, cenários operacionais inéditos e equipamentos e métodos 

de treinamento propostos para emprestar qualidade aos processos instrucionais no ambiente 

operacional.  

⎯  Adaptar os treinamentos e avaliações às permanentes modificações e melhores 

práticas propostas para o aprimoramento dos tripulantes, e outros, da aviação civil. 

⎯  Aproximar ao máximo o treinamento das tripulações da realidade operacional da 

empresa aérea, da sua cultura organizacional, dos tipos de aeronave de sua frota, e das 

características de utilização destas aeronaves na sua malha aérea, por meio de cenários 

simulados cuidadosamente elaborados.  

 

III. CARACTERÍSTICAS 

A característica principal do AQP é reproduzida em um slogan por ele imposto: “Voar 

como treina e treinar como voa.” Para tal, exige-se um estudo aprofundado dos postos de 

trabalho no cockpit, para se conhecer as tarefas, subtarefas, elementos e subelementos que 

constituem as atividades de cada uma das estações de trabalho (PIC – Pilot in Comand & SIC 

– Second in Comand, por exemplo). 

O AQP ainda demanda a criação de cenários simulados muito mais próximos da 

realidade operacional de cada tipo de aeronave da frota de uma empresa aérea para se treinar 

como evitar ou mitigar as cadeias de erros que levem a situações operacionais indesejadas. 

A implementação do programa é voluntária, mas impõe a quem o utiliza o emprego de 

conceitos inovadores de treinamento e qualificação. 

O AQP utiliza um Banco de Dados dedicado com registro do desempenho operacional 

dos tripulantes e das tripulações, com o objetivo de alimentar as mudanças nos currículos de 

treinamento e permitir a calibração dos instrutores e examinadores de acordo com suas 

tendências nos registros da gradação da instrução e das avaliações.  

Avalia-se os desempenhos individual e de equipe, utilizando-se método progressivo de 

avaliação dos objetivos da proficiência e da manutenção de todos os recursos do programa, em 

treinamentos sequenciais, incorporados ao processo inicial de Qualificação (Q – Qualification) 

e ao de Qualificação Continuada (CQ – Continuous Qualification, que é o periódico, tais como  

o Aircraft Procedures Training (APT), Maneuver Validation (MV) e Line Operational 

Evaluation (LOE). 

A coleta e análises dos dados necessita de validação empírica, em respeito à 

metodologia do próprio AQP, a qual exige que o programa seja sistematicamente auditado para 

verificação de conformidade, e para constatação da aderência à metodologia e ao cumprimento 

de todos os requisitos previstos. 

A 5 fases de implantação do AQP são:  



➢ Aplicação  

➢ Desenvolvimento de Currículos  

➢ Determinação de um Reduzido Grupo de Testes (SGTO – Small Group Try Out)  

➢ Operação Inicial 

➢ Operação Permanente 

 

IV. DOCUMENTAÇÃO DO AQP 

O programa é suportado por documentos, manuais e registros específicos, a serem 

encaminhados à Autoridade de Aviação Civil. Para isto, há documentos e um Reporte Anual 

que são requeridos e auxiliam o seu gerenciamento do AQP e devem ser utilizados ao longo da 

sua vida útil.  

Estes documentos são caracterizados em 2 grupos, além do reporte, por suas funções e 

interrelacionamentos: 

✓ Documentos de Gerenciamento.  

✓ Documentos de Controle do Banco de Dados. 

✓ Reporte Anual  

 

Documentos de Gerenciamento 

Os documentos de gerenciamento incluem o de aplicação do programa, o Sistema de 

Desenvolvimento da Metodologia Instrucional (ISD), além do Plano de Implementação e 

Operação do AQP (I & O Plan), os quais são classificados como autônomos, pois qualquer 

modificação ocorrida em um deles não afeta outro. 

Adicionalmente, há um documento que ampara todos os currículos que é aquele que 

trata dos Padrões de Qualificação (QS – Qualification Standards), o qual descreve os padrões 

mínimos de competências exigidos para que um treinando seja considerado apto a exercer as 

suas atividades profissionais em voo.    

 

Banco de Dados 

Os documentos relacionados ao Banco de Dados são o ponto crítico do programa. Eles 

incluem as análises das atividades aéreas e dos padrões de qualidade operacional para 

construção e/ou correção dos currículos de treinamento e avaliação. Como a mudança em um 

desses documentos também provoca modificação em outros, sugere-se que o Banco de Dados 

seja interativo. 

O dados são registrados pelos instrutores e examinadores no Banco de Dados de acordo 

com uma tabela de notas que, na maioria das vezes, é constituída por 4 graus, assim 

representados: 

 

NOTA CLASSIFICAÇÃO NÍVEL EXIGIDO DE COMPETÊNCIA 

1 Insatisfatório < 80% 

2 Satisfatório (padrão) 80% 

3 Muito bom > 80% 

4 Excelente 100% 

 

Repare-se que o nível mínimo de competência exigido pelo AQP é alto: 80% (oitenta 

por cento). Isto já demonstra que a classificação Satisfatório para este programa supera o 

exigido pelas Autoridades de Aviação Civil ao redor do mundo, o que é uma das finalidades 

por ele proposta.  

Reporte Anual 

O propósito deste reporte é identificar as mudanças dos currículos de treinamento e 

avaliação, as melhorias dos dispositivos de treinamento e o resultado da estratégia de 



manutenção do AQP (AQP Maintenance Strategy), como consequência da retroalimentação 

provocada pela análise das informações do Banco de Dados de Proficiência/Desempenho 

(PPDB – Performance/Proficiency Database). 

 

V. VISÃO HOLÍSTICA 

Objetivos 

Os objetivos de cada atividade incluída nos treinamentos devem estar bem claros para 

os instrutores/examinadores e treinandos, pois tarefas como a de decolagem, por exemplo, 

possuem inúmeros objetivos e exigem desenvolvimento específico de competências, 

demandados em decolagens normais, com vento cruzado, com pista molhada, com falha de 

motor, com windshear etc. 

E para isto o AQP requer de cada atividade curricular a definição de objetivos 

específicos, representados pelos TPOs (Terminal Proficiency Objectives) e SPOs (Supporting 

Proficiency Objectives). 

TPOs são objetivos de desempenho, condições e padrões estabelecidos no nível da 

tarefa, e os SPOs no nível das subtarefas.  

A metodologia AQP, assim, vai diretamente ao encontro das metas de segurança 

operacional propugnadas pela Autoridade de Aviação Civil para alcançar sua finalidade 

primária que é atingir o mais alto padrão de desempenho dos tripulantes e das tripulações. 

Desempenhos da Tripulação e da Organização 

A maioria dos acidentes é atribuída aos erros humanos. Destaca-se que treinamento 

tradicional está focado no indivíduo e em sua avaliação. Entretanto, sob os requerimentos de 

um AQP, o foco do treinamento e da avaliação dos tripulantes passa a ser tanto o desempenho 

do indivíduo como a da equipe, exigindo-se um alto padrão de interação entre as competências 

técnicas e não técnicas. E isto nos remete ao CRM, pois muitos acidentes são causados por 

erros de julgamento, comunicação e coordenação da equipe, o que contrasta com os programas 

de treinamento tradicionais que se apoiam, primariamente, nas habilidades de voo e nos 

sistemas de conhecimento. 

Os programas de treinamento tradicionais não atendem a estas exigências, pois mantém 

o foco da instrução e da avaliação nas manobras, simulando muito artificialmente a sequência 

de possíveis eventos que podem ocorrer na operação real. Já o AQP, submete os treinamentos 

e avaliações a cenários de treinamento constituídos especificamente para simular com maior 

realismo as condições de voo e deficiências do operador que podem abrir oportunidades para 

que incidentes e acidentes ocorram.  

Benefícios Adicionais  

O AQP possui benefícios adicionais que o distinguem de outros programas de 

treinamento, como a flexibilidade para se modificar os currículos instrucionais, formas de 

comunicação operacional e intervalos dos treinamentos, sempre baseados nos registros do seu 

Banco de Dados.  

Esta flexibilidade permite a possibilidade de substituição de horas programadas de 

treinamento por treinamento baseado em proficiência, com acesso às idéias inovadoras no 

processo instrucional, com estímulo constante à pesquisa, o que oferece a oportunidade de se 

alcançar mais eficiência no treinamento. 

Além disto, as avaliações dos desempenhos individuais e das tripulações são feitas em 

níveis equiparados, permitindo o aperfeiçoamento do treinamento do pessoal de voo e a 

padronização e aderência ao SOP de uma frota específica de aeronaves da empresa aérea, de 

forma mais célere e natural. 

Outro benefício é a liberdade que o programa oferece para que sejam criadas ajudas de 

trabalho (Job Aids), as quais levam para o treinamento extratos dos padrões de competências 

descritos pelo Qualification Standards (QS) para cada manobra descrita nos TPOs e SPOs dos 



currículos. Isto facilita os instrutores e examinadores a treinar e avaliar todos os tripulantes 

exatamente da mesma forma.  

 

VI. EBT VERSUS AQP 

Muito se fala sobre as diferenças e semelhanças entre o EBT – Evidence Based 

Training, apresentado pela ICAO (International Civil Aviation Organization), por meio do 

Doc. 9995, e o AQP – Advanced Qualification Program, incentivado pela FAA (Federal 

Aviation Administration) dos Estados Unidos, orientado pela AC 120-54A. 

Ambos possuem uma estrutura completa de competências, descrições de tarefas e 

indicadores comportamentais relacionados, abrangendo o conhecimento técnico e não técnico, 

habilidades e atitudes para que os tripulantes possam operar com segurança, eficácia e 

eficiência em um ambiente de transporte aéreo comercial. 

No entanto, a diferença aparece quando a própria ICAO incentiva os operadores aéreos, 

certificados por cada Autoridade de Aviação Civil dos seus Estados signatários à Convenção 

de Chicago, a desenvolver seus próprios sistemas de competências, os quais devem listar 

indicadores comportamentais observáveis, atendendo às suas necessidades específicas e 

incluindo um conjunto abrangente de conhecimentos, habilidades e atitudes técnicas e não 

técnicas. Esta particularização faz o programa deixar de ser um EBT para se tornar um AQP. 

Pode-se afirmar que a metodologia do EBT é genérica, e a sua aplicação torna-se 

específica quando desenvolvida para a execução em treinamentos de tripulações de uma frota 

de aeronaves de uma determinada empresa certificada e constituída sob os requisitos 

regulamentares. E é por esta razão que as autoridades somente incluem o AQP nos seus 

regulamentos, por terem o dever de realizar Safety Oversight em empresas aéreas certificadas 

por elas. 

Assim, torna-se notório que o AQP inicia a sua implementação pela compreensão e 

assunção da metodologia propugnada pelo EBT, porquanto esta é baseada no desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, as três dimensões da competência. 

Entretanto, vale destacar que alguns departamentos do treinamento de pilotos de 

empresas aéreas imaginam ser possível somente avaliar por competências sem um treinamento 

com base nas suas três dimensões. 

É um pensamento equivocado. 

O equívoco está em se imaginar que existem condições para se treinar genericamente, 

como os programas tradicionais o fazem, e se avaliar especificamente, como é o caso do AQP. 

Não há avaliação por competências sem treinamento por competências: isto provoca 

uma visão distorcida no processo avaliativo. 

O AQP cria cenários para que todos sejam avaliados da mesma maneira, no mesmo 

momento operacional, com o mesmo padrão de tarefas, subtarefas, elementos e subelementos, 

em um roteiro igual para todos, o que permite fazer comparação de desempenhos sob um graus 

de dificuldade e complexidade idênticos. 

Uma diferença substancial do AQP em relação ao EBT é a exigência de um Banco de 

Dados para análise, manutenção da qualidade e aferição do desempenho das tripulações. Isto o 

faz ser considerado um braço do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional 

(SGSO).  

Destaca-se que algumas empresas aéreas internacionais já utilizam o EBT como 

metodologia de avaliação, mas dentro de um Advanced Qualification Program (AQP), o que 

fez nascer no âmbito da EASA o ATQP (Alternative Training and Qualification Programme), 

embrionariamente inspirado nos moldes do AQP recomendado pela FAA. 

O ATQP é largamente adotado pelas empresas europeias e por aquelas oriundas dos 

países árabes. 



É importante frisar que fica evidente que o EBT é uma metodologia e um framework,  

enquanto o AQP um programa robusto e completo para ser implementado de maneira 

específica nas frotas de aeronaves de um operador aéreo. 
 
VII. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o treinamento e a avaliação por competências de pilotos, oferecido pelo 

AQP, deve ser realizado para suprir as reais necessidades instrucionais de uma empresa aérea, 

de uma frota específica de aeronaves e da sua utilização na malha operacional deste operador, 

sempre com a intenção de se equilibrar produtividade com segurança. 

Consta-se que para se obter a excelência no nível de treinamento operacional 

propugnada pelo AQP, a organização deve ter todos os seus pilotos e gestores de treinamento, 

embasados na metodologia e princípios do programa, além de motivados a realizar as suas 

atividades com o melhor nível possível de comprometimento. 

Depreende-se dos países que já aplicam o AQP há muito tempo que o processo de 

treinamento, sendo realizado de modo correto, e sem atropelos em cada uma de suas etapas, é 

responsável pela formação e manutenção de profissionais bem treinados e mais qualificados 

para enfrentar os desafios da indústria de aviação, o que atende não só as expectativas das 

autoridades como a dos próprios usuários do transporte aéreo. 

A elaboração deste artigo visa contribuir para a observação de que o treinamento e a 

avaliação por competências são ferramentas estratégicas no desenvolvimento organizacional e 

para a eficiência e segurança da sua prestação de serviços. 

O ambiente da indústria de aviação está cada vez mais competitivo e mutante, muito 

por lidar com uma atividade que vive do movimento e para o movimento. A cada dia surgem 

novas tecnologias, novos métodos e procedimentos para se realizar as tarefas ligadas à 

operação aérea, razão pela qual os processos instrucionais necessitam de flexibilidade e de uma 

base sólida de dados coletados e validados diretamente do cenário real. 

No mundo atual, sobreviverão as empresas que tiverem um grupo funcional com 

capacidade para enfrentar as dificuldades e as exigências da indústria aeronáutica, por meio do 

desenvolvimento de competências específicas, tal qual a resiliência, pois são as que permitem 

almejar planos mais ousados e de acordo com os novos desafios do mercado, sejam aqueles 

interpostos aos indivíduos ou às organizações. 

Investir em treinamento operacional de pilotos é uma necessidade para uma 

permanência competente no ambiente aviatório e para a fidelização dos seus clientes. 

Por esta razão as organizações devem privilegiar o investimento em treinamentos de 

alto nível, como o oferecido pelo Advanced Qualification Program, pois com as ferramentas 

por ele disponibilizadas, tanto os funcionários bem treinados como a empresa aérea percorrerão 

o caminho que leva à excelência operacional. 

O AQP é um programa que demanda algum tempo para a sua implantação, mas mostra 

uma robustez capaz de se perpetuar nos processos de treinamento e avaliação da linha de frente 

dos operadores aéreos. 

Afinal, incluir na cultura organizacional de treinamento e avaliação a característica 
que carrega o slogan “Voar como treina e treinar como voa” é uma clara demonstração de 

maturidade institucional e de segurança operacional proporcionada por uma empresa aérea de 

alto nível. 

 

 


