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MERCADO PARA MECÂNICO DE AVIÕES (TMA) NO
AMAZONAS/BRASIL
Peça fundamental para a aviação e ligado diretamente à prevenção de, o mecânico de
aeronaves viu o mercado crescer nos últimos anos em Manaus com a entrada de novas
empresas e linhas aéreas. Com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 5 mil, a profissão
requer investimento em torno de R$ 4 mil no curso de duração de 13 meses, mas ainda
desperta pouca atenção no Amazonas. O diretor de engenharia e manutenção da MAP
Linhas Aéreas e Manaus Aerotáxi, Victor Hugo Mendonça, conta que enfrentou muita
dificuldade para contratar a equipe. "O interesse ainda é pequeno no Amazonas, enquanto
nos outros Estados a concorrência é acirrada", afirma. O especialista, que chegou à MAP
em outubro passado, explica que para se tornar um 'bom mecânico', são necessários de
cinco a seis anos de prática, uma vez que as aeronaves são diferentes e o cenário da
aviação muda constantemente, assim como as exigências da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), órgão regulador do setor no País. Com 30 mecânicos no quadro funcional e a
perspectiva de comprar duas novas aeronaves, a MAP pretende ampliar o número de
profissionais para cem até dezembro. Formação profissional As escolas de aviação civil Amazon Air
e MMA oferecem os cursos de mecânicos com investimentos pagos ao longo da formação. A
vice-diretora da MMA, Amanda Bento, explica que a demanda pela qualificação cresceu com a
chegada da MAP ao mercado e a entrada de empresas de helicópteros que fazem as rotas para a
Província Petrolífera de Urucu. "O profissional de mecânica de aviões precisa ser atencioso e
dedicado, pois é bem diferente da mecânica de automóveis e máquinas industriais. É um setor que
trabalha com tecnologia de ponta", destaca. O perfil da maioria dos alunos é de pessoas que já
trabalhavam com mecânica e querem a formação na aviação, diz a gerente comercial da Amazon Air,
Marley Cadarxo. A executiva destaca que a profissão, voltada principalmente para a prevenção e a
manutenção, possui a maior oferta de vagas do setor. "O mecânico conhece tudo da profissão, do
piloto e do comissário de bordo. Ele é peça fundamental para a aviação". Para entrar em um curso
técnico, é necessário ter 18 anos até o fim da formação e Ensino Médio completo. Os cursos são
divididos em duas etapas, com o primeiro módulo básico, de duração de três a quatro meses, e o
especializado, de oito a nove meses, em que o aluno pode optar por uma das especializações:
motopropulsor, célula e aviônicos. Entre as matérias ministradas nas aulas estão matemática, física e
química, além de teoria de vôo, conhecimentos gerais da aeronave, primeiros socorros, sistemas de
aviação civil, regulamentação da profissão, entre outras. O estagiário em mecânica de aviação na
Manaus Aerotáxi, Eduardo Duarte, 29, conta que sempre foi fascinado por aviões e praticava
aeromodelismo, o que deu a ele noções de aerodinâmica, montagem de peças e de motores. "Sou um
piloto frustrado, mas a paixão por aviões me levou a fazer o curso de mecânico e ainda espero chegar
lá um dia", disse. O supervisor da equipe da Manaus Aerotáxi, João Brandão, 55, atua há 30 anos na
profissão. "Quando comecei trabalhava como servente, depois virei ajudante, até conseguir a carteira
de mecânico", disse. Para ele, a mão-de-obra de mecânico ainda é muito escassa no Amazonas.
Mulheres buscam formação A procura de mulheres pelo curso de mecânica tem crescido a cada ano,
de acordo com as escolas de formação profissional. Segundo a gerente da Amazon Air, em 2010,
apenas duas alunas se formaram no curso na primeira turma, passando para dez no ano seguinte. A
turma que deve começar no segundo semestre desse ano já está com vinte mulheres matriculadas.
"Essas mulheres buscam novos desafios ou se interessam pelo setor por meio dos parceiros que
atuam na aviação. Elas surpreenderam os professores e algumas foram inclusive oradoras da turma",
conta Marley. A vice-diretora da MMA confirma o aumento de interesse das mulheres pela mecânica
de aviação. "Formamos três mulheres desde 2011, mas depois que a primeira delas se formou a
procura só tem aumentado", afirma. Fonte : D24am.com
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