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RESUMO 
 
 

Este trabalho de conclusão de curso tem como finalidade apresentar o desenvolvimento do 
Crew Resource Management (CRM) na aviação brasileira. O CRM, também conhecido como 
Gerenciamento de Recursos da Tripulação, tem como objetivo minimizar as chances de um 
acidente causado por uma falha humana. Com a dificuldade de encontrar respostas para vários 
acidentes aeronáuticos, um investigador de acidentes aéreos teve a seguinte ideia, criar e 
instalar na cabine de comando das aeronaves um dispositivo que fosse dividido em duas 
partes, a primeira era capaz de gravar todas as conversas que tinham ocorrido no cockpit 
durante o voo. A segunda unidade tinha a capacidade de gravar todos os dados relacionados 
com a operação da aeronave, seja dos motores, freios, sistemas de navegação, entre outros. 
Esses dispositivos mais tarde foram chamados de caixa preta. Com a obrigatoriedade da 
instalação das caixas preta nas aeronaves comerciais, a aeronáutica teve um avanço 
significativo nas investigações dos acidentes. Segundo o Escritório de Registros de Acidentes 
Aéreos (ACRO), durante as pesquisas, foi notado que o fator humano era o principal motivo 
dos acidentes, seja na falta de comunicação apropriada, esgotamento físico ou até mesmo 
carência de conhecimento técnico. Historicamente, sabe-se que a maior causa de um acidente 
aéreo é a falha humana, ficando com cerca de 67% das causas de acidentes, sendo seguida 
pela falha técnica com cerca de 21% e o mau tempo com 6%. Ficou constatado que, quando a 
tripulação enfrentava uma situação atípica às suas atividades normais, o nível de comunicação 
entre os pilotos caia consideravelmente, assim como o nível de raciocínio lógico. Sendo assim, 
era gerado um comportamento inadequado e uma redução da eficácia do “sistema tripulação”, 
o que poderia levar a perdas materiais ou humanas. Observando a quantidade de acidentes 
aéreos causados por falha humana e com a finalidade de reduzir as chances de um acidente 
aéreo ser causado pelo mesmo fator, a NASA criou, durante um workshop, o Crew Resource 
Management. O CRM engloba uma vasta gama de conhecimentos, competências e atitudes, 
incluindo comunicação estruturada, consciência situacional, resolução de problemas, tomada 
de decisão e trabalho em equipe. Também pode ser definido como um sistema de gestão que 
permite a melhor utilização de todos os recursos disponíveis (homem, meio e máquina) para 
promover a segurança e aumentar a eficiência das operações. Como objetivo do trabalho, 
mostraremos como a aviação brasileira está em relação ao treinamento de seus pilotos e como 
a Agencia Nacional da Aviação Civil coordena esses treinamentos. 


