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1. ASSUNTO
1.1. Criação do Programa Voo Simples
2. REFERÊNCIAS
2.1. Canvas do Programa Voo Simples (SEI nº 4803581)
2.2. Proposta de Portaria que institui o Programa Voo Simples (SEI nº 4723241)
2.3. Anexo - Ações do 1º ciclo do Programa Voo Simples (SEI nº 4816366)
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1. Trata a presente Nota Técnica de proposição para a criação do Programa Voo Simples,
incluindo a sua fundamentação técnica e estrutura do programa
4. CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL DO PROGRAMA
4.1. A prestação de serviços públicos de excelência é essencial para a geração de valor público,
para o atendimento das necessidades da sociedade e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Nos últimos anos, observa-se um movimento positivo e crescente em busca da melhoria dos serviços
prestados pelo Poder Executivo Federal e cujos princípios norteadores encontram-se no art. 1º do Decreto
nº 9.094/2017.

Art. 1º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal observarão as seguintes diretrizes nas
relações entre si e com os usuários dos serviços públicos:
I - presunção de boa-fé;
II - compartilhamento de informações, nos termos da lei;
III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios
de regularidade;
IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle;
V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco
envolvido;
VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de
atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o
compartilhamento das informações;
VII - utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e
VIII - articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os outros Poderes para a
integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos.
Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de direito público
ou privado, diretamente atendidas por serviço público.

4.2. O desenvolvimento da aviação civil brasileira requer uma regulação de qualidade para
assegurar a segurança e a confiança do setor aéreo, bem como oferecer condições para a atração de
investidores, empresas e profissionais. Nesse sentido, a Agência Nacional de Aviação Civil, como entidade
responsável pela regulação da aviação civil brasileira, desempenha papel fundamental na prestação de
serviços públicos para empresas de transporte aéreo de passageiros e cargas, empresas de prestadores de
serviços aéreos especializados, organizações de formação de profissionais do setor aéreo, empresas de
manutenção de aeronaves, fabricantes de produtos aeronáuticos, operadores aeroportuários, profissionais
que atuam na aviação civil, entre outros.
4.3. Ademais, com o surgimento de novas tecnologias, métodos e inovações, a busca
permanente pela melhoria dos serviços prestados pela ANAC deve fazer parte da cultura e do dia a dia de



toda a Agência, de forma a permitir a simplificação e o aprimoramento contínuo de processos e
procedimentos em todas as suas instâncias. 
4.4. Como se sabe, o processo de construção de uma cultura organizacional voltada para o
usuário dos serviços públicos e para resultados leva tempo e precisa de um suporte institucional forte para
que os resultados positivos não sejam efêmeros, mas sim sustentáveis e capazes de gerar inovações e
aprimoramentos ao longo de diversos ciclos de ações. Assim sendo, a instituição de um programa perene
voltado à simplificação e melhoria continua dos serviços prestados pela ANAC – sem se olvidar em
nenhum momento do principal pilar que sustenta a aviação civil, qual seja a segurança - é peça
fundamental para que a Agência se desenvolva e seja reconhecida como um órgão de excelência na
entrega de resultados pela sociedade e entre os órgãos da administração pública..
4.5. Nesta análise, o aspecto legal também é fundamental, uma vez que determinados requisitos
e dispositivos legais limitam as simplificações que podem ser adotadas pela Agência. Sendo assim,
identificou-se a necessidade, urgência e relevância na promoção de iniciativa de alteração da legislação
que rege o setor com o intuito de permitir o avanço das medidas que se pretende adotar.
4.6. Com efeito, em um cenário onde mudanças em Leis e Decretos suscitem alterações de
balizas no regramento da aviação civil, faz-se mister que a ANAC já tenha pronto e instituído um
programa que enderece, de maneira ágil e com excelência regulatória, os impactos nos normativos,
processos e serviços prestados pela Agência.
4.7. Diante do exposto, como resposta a todos esses desafios, estruturou-se a proposta de um
programa permanente denominado Voo Simples.
5. PROGRAMA VOO SIMPLES NO CONTEXTO DA ANAC
5.1. A aviação civil brasileira enfrenta diversos desafios para crescer e se manter competitiva.
Alguns desses desafios estão relacionados a aspectos contextuais como o setor aéreo ser caracterizado por
processos complexos e por regras de difícil intelecção. Além disso, a necessidade de manter o compliance
internacional por vezes se sobrepõe à adequação à realidade local. Tais fatores contribuem para entraves
ao desenvolvimento da aviação civil brasileira.
5.2. Ademais, as inovações tecnológicas empregadas em produtos e serviços do setor são um
desafio constante para a manutenção de um arcabouço regulatório moderno e eficiente, bem como para a
adequação dos processos e procedimentos internos da Agência. 
5.3. Esta combinação de fatores, além de contribuir para o elevado Custo Brasil, pode gerar para
o setor aéreo como um todo uma percepção de burocracia desmedida e de que a Agência seria um dos
fatores de entrave do desenvolvimento da aviação, passando assim uma imagem não aderente ao que a
ANAC pretende como instituição inovadora e que tem como visão estratégica "ser referência na promoção
da segurança e no desenvolvimento da aviação civil". Além disso, verifica-se a necessidade de aprimorar a
comunicação dos produtos e resultados entregues pela Agência.
5.4. Com a instituição do Programa Voo Simples, a Agência pretende alcançar com os
resultados de suas ações um cenário futuro caracterizado pela simplificação de processos na ANAC, foco
no cliente e na segurança, ambiente de negócios mais favorável, liberdade econômica, maior equilíbrio
entre o compliance internacional e as necessidades locais, maior eficiência da entrega dos produtos,
redução de barreiras à entrada agentes na aviação civil, eficiência regulatória aprimorada, melhor
relacionamento com os regulados, adaptação da Agência a novos modelos de negócio e tecnologias,
adoção de uma regulação que atue no essencial e de forma menos invasiva (regulação responsiva e por
desempenho) e o entendimento mais claro das normas da ANAC. 
5.5. O Programa ao alcançar essa visão de futuro desejada estará entregando ao Brasil os
seguintes benefícios:

I - Desburocratização;
II - Aumento da segurança;
III - Satisfação da sociedade com o serviço público prestado pela ANAC
IV - Redução de prazos e etapas para a entrega dos serviços prestados pela ANAC;
V - Redução de custos administrativos e regulatórios para o setor;
VI - Facilitação da entrada de novos agentes na aviação civil;



VII - Fomento da aviação em áreas de difícil acesso;
VIII - Aumento da oferta e da qualidade de serviços prestados pelos regulados;
IX - Maior segurança jurídica no setor de aviação civil;
X - Redução da assimetria de informação entre os agentes do setor;
XI - Aumento do compliance com os padrões internacionais;
XII - Maior transparência regulatória;
XIII - Mais concorrência no setor de aviação civil;
XIV - Modernização regulatória; e
XV - Melhoria da imagem da Agência perante os regulados.

5.6. Para que tais benefícios sejam alcançados e mantidos a longo prazo, o Programa Voo
Simples é estruturado na forma de ciclos. A lógica de ciclos, com revisões mandatórias a cada 2
(dois) anos, permite que o programa se mantenha dinâmico e relevante de maneira permanente,
adaptando-se mais facilmente às mudanças do cenário da aviação civil no Brasil e no mundo. Para o
primeiro ciclo, que se inicia com a publicação da Portaria de criação do Programa, foi estabelecido um
total de 12 (doze) eixos de iniciativas, que contemplam vertentes da Agência que requerem prioridade na
simplificação de regulações, processos e serviços::

I - Profissionais da aviação civil;
II - Simulador de voo;
III - Registro de aeronaves;
IV - Documentação de voo;
V - Manutenção de aeronaves;
VI - Certificação de aeronaves e componentes;
VII - Empresas de pequeno porte;
VIII - Incentivo à indústria;
IX - Procedimentos de notificações e autuações;
X - Revisão legal;
XI - Incremento da segurança; e
XII - Infraestrutura Aeroportuária.

5.7. Sobre o item "revisão legal" cabe um apontamento especial. Ele se refere às adequações
necessárias que áreas técnicas da ANAC deverão realizar visando contemplar novos requisitos legais que
venham decorrer de mudanças de leis e decretos. Essas mudanças deverão ser providenciadas tão logo as
alterações do marco legal sejam efetivadas, a fim de assegurar o alinhamento dos procedimentos e
serviços da Agência à nova legislação vigente.
5.8. Um ponto a se destacar é a importância da comunicação institucional ao longo de todo o
programa Voo Simples. Em diversos casos, a Agência já adotou ações de melhoria e simplificação, mas
ainda recebe reclamações de regulados que desconhecem as mudanças em vigor. Ainda que não se
constitua como um eixo específico, a comunicação possui um caráter estratégico e transversal. O foco
prioritário das primeiras ações de comunicação é a divulgação de ações já implementadas pela ANAC e
que já trazem impactos positivos para os regulados e para o sistema de aviação civil.
5.9. Para cada eixo do primeiro ciclo do Voo Simples, que será da data de publicação do
programa até dezembro de 2021, estão previstas diversas ações que possuem três marcos temporais
principais, a saber:

I - Curto prazo: entregas finais até 30 (trinta) dias após a aprovação do programa;
II - Médio prazo: entregas finais até 31 de março de 2021; e
III - Longo prazo: entregas finais até outubro de 2022.



5.10. No Anexo 1 (SEI nº 4816366) estão listadas todas as ações do 1º ciclo do Programa Voo
Simples, incluindo as Unidades responsáveis e prazo para a entrega final de cada ação:
5.11. A colaboração e a integração das diversas unidades da ANAC são fatores críticos de
sucesso para o Voo Simples. Nesse sentido, a Superintendência de Planejamento Institucional será a
responsável pelo o acompanhamento do programa junto às unidades organizacionais responsáveis pelas
ações constantes dos eixos de atuação fazendo uso de métodos, ferramentas e boas práticas de
gerenciamento de projetos. Por sua vez, os titulares das unidades organizacionais responsáveis pela
execução das ações deverão realizar gerenciamento das atividades necessárias ao cumprimento dos prazos
estabelecidos para cada iniciativa do Voo Simples.
6. CONCLUSÃO
6.1. O Programa Voo Simples aqui proposto é uma ação estratégica e de grande relevância não
só para a ANAC, mas também para todo o sistema de aviação civil, uma vez que representa um
movimento decisivo da Agência com vistas à maior eficiência regulatória, à simplificação de serviços e à
maior entrega de valor público pela Agência, resultando no desenvolvimento sustentável e sólido da
aviação civil brasileira.
6.2. A aprovação e publicação do Programa Voo Simples neste momento é necessária para que a
Agência possa se preparar adequadamente para vindouras mudanças no marco legal que impactarão os
processos, procedimentos, regulações e serviços prestados pela ANAC.
7. ENCAMINHAMNENTO DA GT-ESPRO
7.1. Encaminha-se a presente Nota Técnica e a proposição de Portaria que institui o Programa
Voo Simples para avaliação e aprovação do Superintendente de Planejamento Institucional com sugestão
de posterior encaminhamento à ASTEC para a realização dos trâmites necessários para a apreciação e
deliberação do assunto pela Diretoria Colegiada. 
8. DESPACHO SPI
8.1. De acordo. Encaminha-se o processo para a ASTEC.
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