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Resumo 

 

A certificação de produção dentro do contexto de fabricação de produtos 

aeronáuticos é item regulamentado e obrigatório para todos que desejam fabricar e 

comercializar esses produtos no Brasil. O desconhecimento sobre o processo de 

certificação tem levado diversas empresas do setor a implementar sistemas da qualidade 

inadequados que não atendem ao que está previsto nos regulamentos. Diferentemente de 

uma certificação voluntária de terceira parte baseada na norma ISO 9001, que visa 

principalmente a satisfação do cliente, a autoridade de aviação civil tem por obrigação 

trabalhar para garantir a segurança de voo. As regras para esta certificação estão 

contidas nos Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil (RBAC). O trabalho aqui 

proposto visa orientar as empresas que desejam fabricar um produto aeronáutico a 

implementar um sistema da qualidade adequado aos requisitos de aeronavegabilidade 

contidos nos regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ao final do 

processo de certificação, a empresa que demonstra a conformidade com os requisitos 

contidos no RBAC 21 Certificação de Produto Aeronáutico fará jus ao Certificado de 

Organização de Produção (COP), que é o documento emitido pela autoridade, após a 

conclusão do processo de certificação. 
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STRATEGY FOR PRODUCTION CERTIFICATION OF AERONAUTICAL 

PRODUCTS 

 

Abstract 

The Production Certification within the context of aeronautical products manufacturing is 

regulated and required for anyone who wishes to manufacture and sell these products in Brazil. A lack of 

information about the certification process has taken several organizations of this sector to implement 

inadequate quality systems that do not meet the regulations. Unlike a voluntary third part certification 

based on the ISO 9001 standard, which primarily aims at customer satisfaction, the Civil Aviation 

Authority has the obligation to work for flight safety. The rules for this certification are in the Brazilian 

Civil Aviation Regulation (RBAC). The proposed work aims to guide the organizations that wish to 
manufacture an aeronautical product to build an adequate quality system that complies with the 

airworthiness requirements contained in the regulations of the National Civil Aviation Agency (ANAC). 

At the end of the certification process, the organization that demonstrates compliance with RBAC 21 

Aeronautical Product Certification will be entitled to the Production Organization Certificate which is 

the document issued by the authority after completion of the certification process. 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações que pretendem comercializar produtos aeronáuticos no mercado 

de aviação civil no Brasil ou internacionalmente devem buscar a certificação de 

produção, pois trata-se de um processo regulamentar compulsório que, no Brasil, tem 

como ponto de partida o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer). (ANAC 1986). 

De acordo com COELHO, (2009) a preocupação com a certificação começou a 

ser notada com o desenvolvimento da indústria aeronáutica. No Brasil, as primeiras 

iniciativas relacionadas com segurança de voo surgiram na década de 30. Mas foi nos 

anos 60, com a instituição do Código Brasileiro do Ar e a criação da EMBRAER, que se 

iniciaram negociações com a International Civil Aviation Organization (ICAO) no 

sentido de implantar um programa de assistência técnica com vistas à homologação, 

como era então conhecida a certificação. 

Apesar de inúmeras pesquisas publicadas sobre certificação ISO 9001, segundo 

Sampaio, Saraiva e Rodrigues (2008) ainda existem lacunas sobre o tema que precisam 

ser preenchidas, pois abrandar esses espaços traria benefícios para as organizações e, 

consequentemente, para os seus respectivos países. 

Nos dias de hoje, o papel fundamental de regulamentar e fiscalizar as empresas 

de aviação civil cabe segundo a Convenção Internacional de Chicago (Decreto no 

21.713), as agências reguladoras de aviação civil. No Brasil, esta atribuição é da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

Segundo COELHO (2009) uma das principais forma de avaliar a conformidade é 

a certificação. Além disso, a certificação se apresenta como ferramenta estratégica para 

superar barreiras impostas na exportação de produtos. 

De acordo com ANAC (1986) Art. 66 a autoridade aeronáutica deve promover a 

segurança de voo por meio do estabelecimento de padrões mínimos de segurança 

relativos a projetos, materiais, mão de obra, construção e desempenho de aeronaves, 

motores, hélices e demais componentes aeronáuticos. 

Ainda segundo ANAC (1986) Art. 69 a autoridade aeronáutica emitirá os 

certificados de certificação de empresa destinada à fabricação de produtos aeronáuticos, 

desde que o sistema da qualidade implementado assegure que toda unidade fabricada 

atenderá ao projeto aprovado. 

Independentemente da responsabilidade de fiscalização pela agência de aviação 

civil, a responsabilidade pela qualidade do produto final é sempre, do fabricante 

principal e o papel da autoridade como agente regulador e fiscalizador é fundamental 

para a segurança de voo. 

“Cada requerente ou detentor de um certificado de produção deve estabelecer e 

descrever, por escrito, um sistema da qualidade que garanta que cada produto 

aeronáutico produzido está em conformidade com o projeto aprovado e em condição de 

operação segura.” (FAA 2012, Subpart 21.137, tradução nossa). 

Portanto, o documento 14 CFR PART 21, que é o regulamento que os países 

signatários da Convenção Internacional de Chicago adotam ou adaptam às suas 

particularidades, determina a necessidade da empresa fabricante de produtos de aviação 

civil em estabelecer um sistema da qualidade que atenda requisitos da qualidade 

estabelecidos no regulamento, entretanto não especifica a norma da qualidade para 

atendimento. No Brasil o documento equivalente ao 14 CFR PART 21 é o RBAC 21. 

De acordo com AZEVEDO et. al. (2011), o mercado globalizado, e o acesso 

fácil a todo tipo de informação nos leva a clientes cada vez mais seletivos e criteriosos 

levando as empresas a desenvolver estratégias de melhoria contínua que assegurem a 



busca pela excelência de produtos e processos. Assim as organizações veem-se tomadas 

por um conceito cada vez mais importante e evidente: a qualidade. 

Na concepção de Falconi (1992), o que realmente garante a sobrevivência das 

empresas é a garantia de sua competitividade, ainda segundo Falconi estas coisas estão 

todas interligadas: a garantia de sobrevivência decorre da competitividade, a 

competitividade decorre da produtividade e esta da qualidade. 

De acordo com COELHO (2009) as barreiras técnicas adotadas por parte dos 

países desenvolvidos são baseadas em normas e regulamentos técnicos não 

transparentes.  

Num mundo cada vez mais globalizado torna-se imprescindível que as empresas, 

principalmente aquelas que desejam exportar os seus produtos, atendam aos requisitos 

regulamentares existentes. Acordos bilaterais são frequentes nesta área de atuação e a 

similaridade de regulamentos é constantemente buscada pelas autoridades como forma 

de facilitar estes acordos. 

“A indústria aeroespacial é dependente de uma cadeia de suprimentos complexa 

e de uma grande variedade de equipamentos sofisticados, processos e pessoas. A 

evolução do processo de certificação é necessária para garantir o atendimento aos 

requisitos regulamentares e a satisfação do cliente”. (CUNHA; ALVES 2011). 

De acordo com ABNT, 2008...requisito 1.1 Generalidades a organização deve 

demonstrar a capacidade do sistema da qualidade implementado em atender aos 

requisitos regulamentares aplicáveis. 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

De acordo com a regulamentação em vigor, referindo-se a produtos 

aeronáuticos, certificação significa a confirmação pela autoridade 

competente, de que o produto está em conformidade com os requisitos 

aplicáveis, estabelecidos pela referida autoridade; ou referindo-se a empresas, 

significa o reconhecimento pela autoridade competente de que a empresa tem 

capacidade para executar os serviços e operações a que se propõe, de acordo 

com os requisitos aplicáveis estabelecidos pela referida autoridade (ANAC 

2011a). 

Esta pesquisa tem como objetivo orientar uma empresa fabricante de produto 

aeronáutico sobre a interpretação dos requisitos governamentais visando a certificação 

do seu sistema da qualidade até a obtenção do Certificado de Organização de Produção 

(COP) da autoridade de aviação civil ANAC. 

1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi baseada na análise de Regulamentos, Manuais de Procedimentos 

e documentação existente disponibilizada pela ANAC para a certificação de empresas 

fabricantes de produtos aeronáuticos.  

Cada item do regulamento relacionado ao assunto certificação de produção é 

descrito e em seguida comentado sobre a sua interpretação e/ou melhor forma de 

demonstração da conformidade do sistema implementado com o regulamento. 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

A implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) vem sendo cada 

vez mais procurada por empresas de todos os setores. No ramo da aviação civil a 

preocupação com a segurança de voo dos passageiros e da tripulação passa a ser uma 

necessidade regulamentar e a qualidade está diretamente envolvida neste contexto. No 

ramo aeronáutico o conhecimento dos requisitos regulamentares muitas vezes não é 



considerado pelas certificadoras por falta de um conhecimento mais profundo daqueles 

que certificam SGQ baseados na norma NBR ISO 9001. Este trabalho visa apresentar e 

esclarecer os regulamentos aplicáveis para que tanto as certificadoras de sistemas de 

gestão quanto as empresas saibam quais são as exigências da autoridade de aviação civil 

previstas nos regulamentos.  

2. MÉTODO 

A pesquisa foi elaborada em três etapas distintas: Primeiramente procurou-se 

identificar os requisitos regulamentares aplicáveis à certificação de empresas fabricantes 

de produtos aeronáuticos associando as leis vigentes no país e as referências 

disponíveis. Em seguida foi feito um comentário sobre os meios de cumprimento dos 

requisitos governamentais baseados na experiência do autor, que atuou como gerente de 

inspeção e produção da ANAC, e regulamentos. Finalmente associou-se, através de um 

fluxograma, as etapas que devem ser cumpridas até a obtenção da certificação que é 

evidenciada por meio da emissão do COP emitido pela autoridade de aviação civil 

ANAC. 

3. REGULAMENTOS 

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.133 determina que qualquer pessoa 

pode requerer um certificado de organização de produção, desde que possua, para o 

produto considerado um certificado de tipo em vigor e a subparte 21.303 determina que 

ninguém pode produzir peças para reposição, destinadas à venda para instalação em um 

produto com certificado de tipo, a menos que tais peças sejam aprovadas de acordo com 

um Atestado de Produto Aeronáutico Aprovado (APAA) e o respectivo COP. 

Como podemos verificar, o regulamento determina que para comercialização de 

um produto aeronáutico no mercado da aviação civil é necessário que o fabricante 

possua um produto aprovado por meio de um APAA (emitido para peças de reposição) 

ou Certificado de Tipo (emitido se o produto for uma aeronave, um motor ou uma 

hélice) e que o fabricante desse produto possua um COP. Na prática isso significa que 

somente produtos certificados podem ser comercializados e a comercialização dos itens 

aeronáuticos deve, obrigatoriamente, passar pela certificação do fabricante.  

É costume da autoridade, no início do processo, designar um Coordenador de 

Processo de Produção (CPP) que terá a responsabilidade de coordenar a certificação até 

a emissão do COP. 

Conforme verificado anteriormente o cumprimento dos requisitos 

governamentais é essencial para certificação do SGQ de uma organização. Portanto o 

conhecimento destes requisitos por parte das certificadoras de sistemas de gestão 

passam a ser fundamentais também no processo de certificação voluntário de terceira 

parte. 

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.135 a empresa será certificada após 

análise e aprovação dos dados técnicos e após a conclusão das auditorias nas instalações 

de produção. O sistema da qualidade implementado deve atender aos requisitos das 

subpartes 21.139 e 21.143. 

Fica claro nesse momento que a organização deve estar preparada para 

demonstrar para a autoridade que possui um sistema da qualidade em conformidade 

com os regulamentos aplicáveis e todas as instalações envolvidas no processo produtivo 

do produto aeronáutico estarão sujeitas as auditorias segundo os critérios estabelecidos 

pela autoridade de aviação civil.  



No início do processo o CPP emite um plano de certificação onde são descritas 

as tarefas e prazos para cumprimento dos requisitos. A figura 1 ajuda a entender as 

etapas do processo de certificação. 

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.139 a empresa que requer a 

certificação deve demonstrar que estabeleceu e pode manter um sistema da qualidade 

em conformidade com os requisitos regulamentares para qualquer produto para o qual 

requer o certificado de organização de produção, de modo que cada artigo seja fabricado 

de acordo com o projeto aprovado. 

 
 

 
FIGURA 1 - Fluxograma de Certificação de Empresa. Fonte: o autor (2014). 



 

Requisito de aeronavegabilidade significa uma exigência governamental 

relativa ao projeto, materiais, processos de construção e fabricação, 

desempenho, qualidades de voo, sistemas e equipamentos de uma aeronave e 

seus componentes, visando garantir a segurança da operação. (ANAC 

2011b). 

Portanto, dizer que um produto aeronáutico está aeronavegável significa dizer 

que ele foi produzido conforme o projeto aprovado e está em condição de operação 

segura. Na prática isso significa que a empresa, além de possuir um projeto aprovado 

pela autoridade, possui também um sistema da qualidade implementado capaz de 

garantir a produção seriada do produto aeronáutico de acordo com este projeto. Um 

sistema da qualidade implementado de acordo com as normas da série NBR ISO 

9001:2008 auxilia em muito na demonstração da conformidade porém, há de se dar uma 

grande ênfase a demonstração dos requisitos governamentais aqui descritos. 

Segundo ANAC, 2011a, os requisitos do sistema da qualidade estão descritos na 

subparte 21.143 “Requisitos para o controle da qualidade. Fabricante Principal” e no 

FAA, 2012 subparte 21.137 “Sistemas da Qualidade” em ambos os casos a autoridade 

descreve de forma resumida os requisitos mínimos para certificação. 

A análise da documentação envolvida na certificação da empresa constitui o 

primeiro passo deste processo. Com o amadurecimento da autoridade de aviação civil e 

também da indústria aeronáutica brasileira o foco da vigilância da autoridade passou a 

ser nos processos considerados críticos. Durante o processo de certificação a empresa 

define uma lista de processos e produtos críticos e submete a autoridade para aprovação. 

Após a aprovação desta lista pela autoridade a empresa disponibiliza os procedimentos e 

roteiros de fabricação para também serem analisados e formalmente aprovados.  

De uma forma geral as autoridades de aviação civil do mundo inteiro tem 

estimulado as empresas aeronáuticas a implementarem sistemas da qualidade baseados 

na norma NBR ISO 9001 que atende, em muitos casos, aos requisitos da qualidade 

impostos pela autoridade. Porém a empresa aeronáutica que possui esta certificação 

deve ter em mente que uma certificação voluntária de terceira parte jamais irá substituir 

o trabalho realizado pela autoridade de aviação civil. 

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.143 (b) o responsável pela qualidade 

do produto final é sempre o fabricante principal independentemente das delegações 

dadas à seus fornecedores. As informações sobre delegação de inspeção constitui num 

critério considerado pela autoridade na seleção e vigilância em fornecedores.  

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.147 Modificações no sistema de 

controle da qualidade o detentor do COP deve, imediatamente, notificar à ANAC, por 

escrito, qualquer modificação que possa afetar a inspeção, a conformidade ou a 

aeronavegabilidade do produto considerado. Tal modificação pode estar sujeita à 

aprovação da ANAC. 

De forma geral somente as mudanças que afetam a aeronavegabilidade dos 

produtos críticos são relatadas. Porém, este item do regulamento deve ser amplamente 

discutido e acordado com a autoridade para evitar punições e até multas previstas em 

lei. O que deve ser comunicado deve ser muito bem definido entre empresa e autoridade 

e os acordos bem evidenciados por meio de documentos oficiais. Mudanças no que 

podem afetar a inspeção incluem mudanças de endereço (meio ambiente), processos 

(métodos), pessoal (mão de obra), projeto (materiais), equipamentos (máquinas) etc. O 

diagrama de Causa e Efeito (figura 2) pode auxiliar na definição das alterações que 

podem influenciar na qualidade do produto final e devem ser criteriosamente avaliadas.  



De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.151 Registros de limitações de 

produção (RLP) determina que um registro de limitações de produção é emitido como 

parte do COP. A função deste registro é listar os projetos aprovados de cada produto 

que o requerente está autorizado a fabricar sob os termos do seu certificado de 

organização de produção. 

Conforme visto anteriormente o RBAC 21.133 condiciona a emissão do COP a 

fabricação de pelo menos um produto aeronáutico aprovado. O RLP (referência RBAC 

21.151) é o documento que complementa o Certificado e evidencia os produtos que 

estão sob o chamado “guarda-chuva” da certificação da autoridade. 

Quando uma empresa já certificada desejar acrescentar um novo produto 

aprovado à sua certificação o processo é simplificado restringindo-se apenas as 

atividades relacionadas as diferenças de documentação e processos. Neste caso apenas o 

RLP é revisado. 

“Um Certificado de Organização de Produção não é transferível” (ANAC 2011a 

subparte 21.155). 

Alteração de endereço, CNPJ, Razão Social e outras, devem ser comunicadas 

imediatamente á autoridade. O Certificado de Organização de Produção somente é 

válido para a empresa certificada nos endereços descritos no certificado. Esta condição 

também deve ser prevista em documentação do SGQ da empresa. 
 

 

FIGURA 2 - Diagrama de Causa e Efeito. Fonte: Site http://www.industriahoje.com.br 

 

 “O detentor de um certificado de organização de produção deve permitir que a ANAC 

conduza quaisquer inspeções e/ou ensaios necessários à determinação de conformidade 

com os RBAC aplicáveis.” (ANAC 2011a subparte 21.157). 

Como já foi descrito anteriormente, o papel das agências reguladoras é regular e 

fiscalizar. É importante saber que o sistema da qualidade certificado pela autoridade 

concede ao fabricante algumas prerrogativas (ANAC 2011a subparte 21.163), porém 

não livra o fabricante da ação fiscalizadora da autoridade de aviação. Estas ações 

denominadas pelo regulamento de “inspeções e ensaios” incluem auditorias de 

processo, de produto e de sistema. Portanto é sempre bom estar preparado. 

A conclusão do processo produtivo de uma aeronave é praticamente encerrado 

após a etapa denominada voo de produção. 



“Nenhuma aeronave poderá ser autorizada para o voo sem a prévia expedição do 

correspondente certificado de aeronavegabilidade que só será válido durante o prazo 

estipulado e enquanto observadas as condições obrigatórias nele mencionadas” (ANAC 

1986 Art. 114). 

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.197 (a)(3), Nenhuma aeronave civil 

poderá voar sem a emissão de um certificado de voo emitido pela autoridade. Para que o 

voo de produção seja realizado a empresa deve solicitar a autoridade uma Autorização 

Especial de Voo.  

Portanto o fabricante principal deve buscar junto a autoridade de aviação civil 

uma Autorização Especial de Voo que permita a realização do voo de produção para 

encerramento do processo produtivo. Vale observar que o regulamento permite que a 

ANAC emita este certificado sem nenhuma comprovação adicional por parte da 

empresa certificada (ANAC 2011a subparte 21.163 (a)). Na prática isto quer dizer que o 

certificado pode ser emitido após uma simples declaração do fabricante afirmando que 

as etapas produtivas realizadas em solo foram encerradas. Porém vale ressaltar aqui o 

papel de órgão fiscalizador da ANAC que aleatoriamente selecionará, a seu critério, os 

produtos que deseja realizar a inspeção para emissão deste ou de qualquer outro 

certificado de aeronavegabilidade. 

Encerrado o processo de certificação as empresas certificadas estarão sujeitas a 

chamada vigilância continuada por parte da autoridade. As atividades que compõem a 

vigilância continuada são: auditorias de sistema, processo e produto no fabricante 

principal e em seus fornecedores. Também fazem parte desta atividade as inspeções e 

acompanhamento de ações corretivas decorrentes de não conformidades registradas pela 

autoridade e/ou comunicadas pela empresa segundo o descrito no RBAC 21.3. 

De acordo com ANAC (2011a) subparte 21.165 a empresa certificada tem a 

responsabilidade de manter a conformidade do sistema da qualidade implementado com 

os dados e procedimentos aprovados. Deve também manter um controle de registros e 

documentos capaz de demonstrar esta conformidade e, por último, assegurar que cada 

produto fabricado esteja aeronavegável. O regulamento ainda prevê que documentos e 

registros devem ser preservados por no mínimo 2 anos  

É costume da autoridade verificar constantemente, durante as auditorias, o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos nos procedimentos por ela aprovado. Esta 

verificação é feita por meio de auditorias de sistema, de processo e de produto. As 

auditorias são programadas com a antecedência necessária e são realizadas tanto nas 

instalações do fabricante principal quanto em seus fornecedores. 

É importante ressaltar que as aeronaves disponibilizadas para inspeção da 

autoridade, após o encerramento do processo produtivo, devem estar aeronavegáveis. 

Caso a autoridade constate durante a sua inspeção que a aeronave não está conforme o 

projeto aprovado e/ou não está em condição de operação segura a ANAC poderá, a seu 

critério, emitir um auto de infração de acordo com o estabelecido no Art. 299 do 

CBAer. 

Vale comentar também que a autoridade, a seu critério, pode exigir que 

determinados documentos e registros sejam arquivados por períodos superiores a 2 

anos. 

Um dos grandes diferenciais relacionados a certificação aeronáutica é a chamada 

“Dificuldades em Serviço”. 

De acordo com ANAC 2011a subparte 21.3 (a) (c) a comunicação de falhas, 

mau funcionamento e defeitos exige que a empresa certificada tenha um sistema da 

qualidade capaz de relatar à autoridade qualquer problema com a aeronave que tenha 

causado alguma ocorrência listada neste regulamento. 



De acordo com ANAC 2011a subparte 21.3 (b) (c) a empresa certificada 

também deve comunicar à autoridade os chamados “quality escapes” ou desvios da 

qualidade, ou seja, qualquer defeito em qualquer produto, peça ou artigo fabricado por 

ele que tenha sido liberado pelo seu controle da qualidade e que possa resultar em 

qualquer uma das ocorrências listadas. 

“Cada comunicação deve ser relatada no máximo um dia útil após a ocorrência 

da falha mau funcionamento ou defeito e deve ser transmitida de forma aceitável pela 

autoridade.” (ANAC 2011a subparte 21.3 (e)). 

Resumidamente podemos dizer que todas as ocorrências graves que colocam ou 

colocaram em risco a integridade física dos passageiros e da tripulação devem ser 

relatadas a autoridade segundo esta subparte. Este relato ocorre do operador para o 

fabricante que em seguida comunica à autoridade. Após este relato é feito uma 

investigação minuciosa quanto ao risco e as ações que devem ser tomadas tanto pelo 

fabricante quanto pela autoridade. Normalmente é exigido um procedimento escrito e 

este procedimento deve ser aprovado pela autoridade. 

As chamadas dificuldades em serviço ocorrem devido a falhas em três possíveis 

setores: projeto, produção e manutenção. Quando o problema relatado for atribuído aos 

setores de projeto ou produção, o setor responsável pela certificação investiga e 

acompanha as ações corretivas tomadas pelo fabricante até que as não conformidades 

estejam encerradas e a eficácia das ações evidenciadas. No caso de manutenção essa 

investigação é conduzida pelo setor responsável por esta área. A não comunicação deste 

tipo de ocorrência também acarreta na emissão de um auto de infração conforme Art. 

299 do CBAer. 
 
 

 

Figura 3 - CICLO PDCA. Fonte: 
http://focotreinamentoedesenvolvimento.blogspot.com.br/2012/03/usando-o-pdca-para-solucionar-

problemas.html 

 

 

Vale ressaltar que o registro deste tipo de “recall” é público e pode ser 

facilmente acessado nos “sites” das autoridades de aviação do mundo inteiro como por 

http://focotreinamentoedesenvolvimento.blogspot.com.br/2012/03/usando-o-pdca-para-solucionar-problemas.html
http://focotreinamentoedesenvolvimento.blogspot.com.br/2012/03/usando-o-pdca-para-solucionar-problemas.html


exemplo ANAC (Brasil), FAA (Estados Unidos) e EASA (Comunidade Europeia). 

Qualquer cidadão que desejar comprar uma aeronave tem uma importante fonte de 

informação sobre a qualidade dos produtos que voam pelo mundo. 

O ciclo do PDCA (Figura 3) deve ser constantemente usado como referência na 

tratativa das ações corretivas. A empresa será sempre cobrada pela autoridade para que 

a verdadeira causa raiz seja identificada e não haja reocorrência da não conformidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

O entendimento claro dos requisitos regulamentares torna-se essencial não 

apenas para demonstrar conformidade com as normas de série ISO 9000 mas 

principalmente por ser um requisito governamental compulsório para todos que desejam 

comercializar um produto aeronáutico no Brasil e no exterior. Partindo do Regulamento 

Brasileiro de Aviação Civil (RBAC 21) intitulado Certificação de Produtos 

Aeronáuticos, documento regulamentar usado no processo de certificação de empresas 

aeronáuticas pela autoridade de aviação civil ANAC, procurou-se identificar e 

esclarecer os itens regulamentares que influenciam na certificação. Baseado na literatura 

existente e na experiência do autor como gerente de inspeção e produção da ANAC esta 

publicação descreveu os passos que uma organização deve trilhar até a obtenção do 

Certificado de Organização de Produção. Desta forma espera-se como resultado que 

tanto as certificadoras quanto as empresas fabricantes de produtos aeronáuticos 

entendam quais requisitos regulamentares devem ser incorporados ao sistema de gestão 

da qualidade para que se cumpra com os requisitos estabelecidos no RBAC 21 

contribuindo desta forma para a uma melhoria na qualidade dos produtos aeronáuticos e 

na segurança de voo. 
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