Anexo C – Questionário de Análise Empresarial (QAE)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL - DCTA
INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL - IFI
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - CDI

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE EMPRESARIAL (QAE)
Atenção empresa: as informações fornecidas neste Questionário destinam-se a utilização pelo COMAER, por
intermédio do IFI, com a finalidade de propiciar análise do setor aeroespacial, para fins de fomento e mobilização.
Conforme definido no item 3.2.7 da ICA 78-14, o IFI poderá realizar Visita Técnica às empresas com o propósito de
verificação das informações prestadas pela mesma candidata ao benefício do Convênio ICMS 75/91. As informações
aqui disponibilizadas serão segregadas e tratadas com confidencialidade pelo IFI. Somente as informações referentes
aos campos 1 e 6, poderão ser divulgadas, com o consentimento da empresa para divulgação no CESAER.

1. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA
1.1 Razão Social:
1.2 Denominação Comercial (nome fantasia):
1.3 CNPJ:

1.4 I.E.:

1.5 Logradouro (Rua, Av, Praça, etc. / nº):
1.6 Bairro:
1.7 Município:

1.8 UF:

1.9 CEP:
1.10 Telefone:
1.11 E-mail:
1.12 Home Page:
1.13 Empresa de Estratégia da Defesa (Empresa Estratégica de Defesa (EED) é toda pessoa jurídica credenciada pelo
Ministério da Defesa mediante o atendimento das regras estabelecidas na Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012 e deve ter como
finalidade, em seu objeto social, a realização ou condução de atividades de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização,
prestação de serviços, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de Produto Estratégico de
Defesa (PED) no País).

Sim

Não

2. MODALIDADE DA EMPRESA
2.1

Empresa da Indústria Aeroespacial (atividades de produção, P&D, etc. para o setor aeroespacial)

2.2

Empresa de Manutenção Aeronáutica (prestação de serviços para terceiros com autorização ANAC)

3. DIRIGENTE(S) DA EMPRESA
3.1 Nome e função:
3.2 Nome e função:
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4. CONTATOS (responsáveis por fornecer informações ao IFI, não necessariamente será o representante legal da empresa.)
4.1 Nome:

4.2 Nome:

Função:

Função:

Telefone:

Telefone:

E-mail:

E-mail:

5. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
5.1 Área Construída (m²):

5.2 Área da Propriedade (m²): 5.3 Imóvel próprio:
Sim
Não

5.4 Composição do Capital:

(

5.5 Tipo de Capital:

) % nacional

(

Privado

) % estrangeiro
Economia mista

5.6 A empresa está cadastrada no COMPRASNET?

Sim

Não

5.7 A empresa está cadastrada no Sist. de
Cadastramento Unificado de Forneced. SICAF?

Sim

Não

5.8 Porte da empresa pelo critério BNDES (Receita Operacional Bruta – ROB - anual):
a)
micro – inferior ou igual 2,4 milhões R$
d)
média grande – superior a 90 e até 300 milhões R$
b)
pequena – superior a 2,4 e até 16 milhões R$
e)
grande – superior a 300 milhões R$
c)
média – superior a 16 e até 90 milhões R$
5.9 Qual é o percentual do faturamento anual bruto originário de vendas para os seguintes setores?
Aeronáutico: (

) % Espacial: (

)%

Defesa: (

)%

Outros: (

)%

5.10 Porte da empresa pelo número de funcionários (critério Sebrae - setor industrial):
a)
micro – até 19 funcionários
c)
médio – 100 até 499 funcionários
b)
pequeno – 20 até 99 funcionários
d) ✘ grande – mais de 499 funcionários
5.11 Distribuição de funcionários por escolaridade (quantidade):
Ensino Fundamental

Engenharia

Ensino Médio (exceto técnico)

Pós-graduação (exceto engenharia)

Ensino Médio (técnico)

Pós-graduação (engenharia)

Superior (exceto engenharia)

Quantidade total de funcionários

5.12 Possui um sistema de Cadastro de ex-funcionários?

Sim

Não

Sim

Não

5.13 Qual é a idade média dos funcionários?
5.14 Qual é a taxa de rotatividade (turnover) dos funcionários da empresa?
5.15 Possuí plano de retenção de talentos? Citar:
5.16 Possui plano de capacitação
de Recursos Humanos?

Sim

Qual percentual em relação as horas trabalhadas é empregado
Não em treinamento?
Obs.: utilize a fórmula: Nº HH Treinamento = (
)%
Nº HH Trabalhado

*Onde HH= homem x hora

5.17 Possui processo de gestão do conhecimento implementado?

Sim

Não

5.18 Possui processo de gestão de projeto implementado?

Sim

Não

5.19 Possui processo de gestão de contratos internacionais (exportação) implementado?

Sim

Não

5.20 Empresa Catalogada no Sistema OTAN de Catalogação (SOC):

Sim

Não

Caso afirmativo informe o código da empresa (CODEMP):
5.21 Beneficiária do Convênio ICMS 75/91:

Sim

Não
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6. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
6.1 Informe os itens fornecidos e assinale se é Produto ou Serviço e para qual aplicação ele se destina.
Marque A para Aeronáutico, E para Espacial ou D para Defesa.
Produto Serviço
Descrição do item
A

E

D

6.2 Informar itens fornecidos às Forças Armadas. Obs.:
• Caso estes itens possuam número OTAN, de acordo com o Sistema OTAN de Catalogação (SOC), fornecer os
números correspondentes dos itens;
• Caso necessário, utilize relação anexa com os itens fornecidos às Forças Armadas.
Legenda: MB – Marinha do Brasil / EB – Exército Brasileiro / FAB – Força Aérea Brasileira / FE. - Força Armada
Estrangeira.
Descrição do item

Núm. OTAN

Vendas
Direta

6.3 Importa Material para Produção:
Caso afirmativo, informe qual a porcentagem: (

Indireta

Forças Armadas
MB

EB

Sim

FAB

FE

Não

)%

6.4 Assinalar a matéria-prima utilizada no processo produtivo. Citar, ainda, os principais fornecedores e o país
de origem. (Obs.: caso necessário, anexar relação para outras matérias-primas.)
MATÉRIA-PRIMA
Aços (e suas ligas)
Aços especiais
Alumínio e suas ligas
Componentes eletroeletrônicos
Forjados e fundidos
Materiais químicos (resinas, selantes, adesivos, tintas, solventes etc)
Plásticos e compósitos, fibra de vidro e de carbono
Tecidos especiais (antifogo, paraquedas, etc)
Titânio e suas ligas
Outras. Especificar:

FORNECEDOR

PAÍS
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7. ÁREAS DE ATUAÇÃO – PRODUTOS E SERVIÇOS
7.1 Assinalar os produtos e/ou serviços fornecidas pela empresa (atividades-fim).
Utilize F – Fabricação ou M – Manutenção.
Áreas de atuação – Setor Aeronáutico

F

M

Áreas de atuação – Setor Aeronáutico

Estrutura de aeronave

Treinamentos

Asas

Simuladores de voo

Células

Treinador sintético

Empenagem

Outros:

Estabilizadores

Outros sistemas, processos, serviços ou
acessórios

Fuselagem

Acessórios elétricos

Partes e células fabricadas com material composto:
Especificar:

Acessórios eletrônicos

Superfícies de controle

Acessórios mecânicos

Trens de pouso

Caldeiraria

Outros:

Ensaios não destrutivos

Propulsão

Equipamentos

Hélices

Ferramentais

Motores a turbina

Gabaritos

Motores convencionais

Hardwares

Partes e peças

Material de uso e consumo

Outros:

Matérias-primas

Aviônicos

Paraquedas

Equipamentos de Comunicação

Peças e componentes

Equipamentos de Navegação

Produtos químicos

Equipamentos de Radar

Serviços de engenharia

Giroscópios

Serviços de tapeçaria e interiores

Instrumentos Elétricos

Serviços especializados em pás de rotores

Instrumentos Eletrônicos

Sistemas de aeronave não-tripulada (SANT)

Instrumentos Mecânicos

Sistemas e softwares

Outros:

Trabalhos de revestimentos de tela

Infraestrutura aeroportuária

Tratamento de superfície

Equipamentos de apoio à navegação

Tratamento térmico

Equipamentos de apoio às operações em pouso e
decolagem

Usinagem

Equipamentos de apoio no solo

Veículo aéreo não-tripulado (VANT)

Equipamentos de segurança aeroportuária

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

F

M
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Áreas de atuação – Setor Espacial

F

M

Áreas de atuação – Setor de Defesa

Caldeiraria

Alvo aéreo

Ensaios não destrutivos

Armamento e sistemas não letais

Equipamentos, partes, peças, componentes ou
acessórios de produtos

Bombas

Estrutura

Caldeiraria

Ferramentais

Ensaios não destrutivos

Gabaritos

Equipamentos, partes, peças, componentes ou
acessórios de produtos

Hardwares

Ferramentais

Ignitores, detonadores, propelentes

Foguetes

Integração de sistemas

Gabaritos

Lançadores de Satélites

Hardwares

Materiais compósitos

Ignitores, detonadores e/ou Explosivos

Material de uso e consumo

Integração de sistemas

Matérias-primas

Materiais compósitos

Paraquedas

Material de uso e consumo

Produtos químicos

Matérias-primas

Propulsão

Mísseis

Satélites

Paraquedas

Segmento de solo

Partes, peças, componentes ou acessórios de
produtos

Serviços de engenharia

Produtos químicos

Serviços especializados

Propelentes sólidos e/ou líquidos

Sistemas e softwares

Serviços de engenharia

Tratamento de superfície

Sistemas e softwares

Tratamento térmico

Sistemas não letais e pirotecnia

Usinagem

Tratamento de superfície

Veículos Espaciais

Tratamento térmico

Outros:

Usinagem

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

Outros:

F

M

8. PRODUÇÃO
8.1 Assinalar os processos realizados internamente, com mão de obra própria, como atividades-meio para a
produção e controle de seus produtos e serviços.
Banhos galvânicos

Gravação, corte ou solda a laser

Solda TIG e/ou MIG

Colagem de metais e colmeias

Jateamento abrasivo

Tratamentos proteção de
superfície

Metalização a vácuo

Tratamentos térmicos

Montagem mecânica e/ou de
componentes eletrônicos

Usinagem convencional

Conformação de Fibra de Vidro

Peening Forming

Usinagem CNC

Corte por jato d'água e/ou
plasma

Pintura de aeronaves

Usinagem química

Estampagem

Shot peening

Forjamento

Solda eletrônica SMD

Análises de performance

Inspeção boroscópica

Outros. Especificar:

Análises de vibração e
balanceamento dinâmico

Inspeção por ataque ácido

Outros. Especificar:

Comissionamento, teste
eletrônico de sistemas
Conformação de Fibra de
Carbono

Inspeções e testes do sistema
anemométrico
8.2 Terceiriza alguns dos processos do item 8.1?
Sim
Não
Ensaios não destrutivos

Inspeções/ensaios de vasos de
pressão
Pesagem e balanceamento de
aeronaves

Outros. Especificar:

Caso afirmativo, relacione o(s) item(ns) terceirizado(s) e a(s) empresa(s) que a(s) realiza(m):
Processo terceirizado

Empresa

8.3 Qual o percentual da capacidade instalada é utilizada pela demanda atual? (

)%

8.4 Qual o número de turnos de trabalho da empresa?
8.5 Assinale a(s) opção(ões) que melhor retrata(m) a participação da empresa no fornecimento de produto ou
serviço por setor.
(Legenda: A – Aeronáutico, E – Espacial, D – Defesa, O – Outros)

A

E

D

O

Desenvolve totalmente o produto e o produz.
Desenvolve o produto a partir das especificações básicas do cliente e detém a
propriedade do projeto.
Desenvolve o produto a partir das especificações do cliente, sem deter
propriedade do projeto.
Desenvolve apenas o processo de fabricação.
Somente realiza a produção.
8.6 Assinale a(s) opção(ões) que melhor retrata como o ferramental deste produto foi desenvolvido e fabricado:
Pela própria empresa
Pelo cliente
Por terceiros no Brasil
Por terceiros no exterior
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9. TECNOLOGIA EMPREGADA (caso necessário, anexar relação)
9.1 A empresa participa ou participou de atividades de compensação (Offset)?

Sim

Não

9.2 Que tipo de transação de compensação a empresa participou ou tem interesse em participar?
Subcontratação

Transf. de Tecnologia e/ou know-how

Exportação

Caso afirmativo, citar a compensação e o respectivo cedente:
9.3 A empresa possui algum produto e/ou processo patenteado?
Citar o número de patente e/ou registro industrial:

Sim

9.4 Realiza ou participa de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento? (se sim, citar)

Não
Sim

Não

Instituições de pesquisa parceiras:
Projeto ou objetivo da pesquisa:
9.5 Principais softwares utilizados pela empresa, e relacionados a Projeto, CNC, Produção, Simulação, Qualidade.
Software

Aplicação

9.6 Relacionar as principais máquinas e equipamentos de produção ou para serviço de manutenção e suas
respectivas características. Caso necessário, anexar relação.
Marca

Modelo

9.7 Procedência, em percentual, destes equipamentos:

Capacidade

Nacional:

%

Observações

Estrangeira:

%

10. GESTÃO DA QUALIDADE (Obs.:anexar cópia dos certificados citados)
10.1 Cite quais indicadores de performance de processos que a empresa utiliza:

10.2 Calibrações dos equipamentos de processo e de monitoramento e medição
Se for realizada por empresa contratada, informe a
Todas as calibrações são realizadas internamente
empresa que realiza o serviço:
Todas as calibrações são realizadas por empresa
contratada
Parte das calibrações são realizadas internamente e
parte realizada por empresa contratada
Não Aplicável
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10.3 Quais certificações a empresa possuí?(NBR 15.100, ISO 9.001, ISO 14.001, ANAC, outras, etc).
Certificação

Órgão certificador

Validade

10.4 Possui certificado de qualificação, credencial ou licença de oficina de manutenção emitida por organizações
estrangeiras? Caso afirmativo, cite-o:

10.5 Caso não possua certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, responda as seguintes questões:
a) Existe um sistema de gestão da qualidade implementado?

Sim

Não

b) Existe um sistema de gestão da qualidade em fase de implementação?

Sim

Não

c) Existe um manual da qualidade?

Sim

Não

d) Existe procedimento escrito para controle de documentos e registros?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

g) O sistema de identificação dos produtos permite a rastreabilidade?

Sim

Não

h) Existe procedimento escrito para inspeções ou outras atividades necessárias para
assegurar a conformidade dos produtos, inclusive aqueles adquiridos?

Sim

Não

i) Existe procedimento escrito para tratamento de produtos não conforme?

Sim

Não

j) Existe procedimento escrito referente à tomada de ações corretivas para evitar
reincidência dos problemas?

Sim

Não

k) Existe um plano de Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição

Sim

Não

e) Existe procedimento ou instrução de trabalho e estão documentados e devidamente
divulgados?
f) São analisadas detalhadamente as especificações do cliente quanto ao produto, qualidade,
quantidade, preço, prazo de entrega, e estas análises estão documentadas?

11. CAPACIDADE LOGÍSTICA
11.1 A empresa possui algum dos itens abaixo? Em caso afirmativo, qual a capacidade?
Alojamento (Capacidade):
Galpão para Armazenamento (m²):
Gerador (KVA ou MVA):
Refeitório (Capacidade):

12. MERCADO
12.1 Especificar os principais clientes dos Setores Aeronáutico, Espacial e de Defesa:
Empresa/Instituição

País

Principais Produtos

(%) no Faturamento
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12.2 Especificar os principais concorrentes para fornecimento aos Setores Aeronáutico, Espacial e de Defesa:
Empresa/Instituição

País

Principais Produtos

12.3 Exportações
Exporta produtos?

Sim

Não

Descrição produto(s) (caso necessário, anexar relação)

País(es) de destino

Se exporta, informe a representatividade da exportação no faturamento anual da empresa: ( )%

13. ASPECTOS ESTRATÉGICOS E ORGANIZACIONAIS
13.1 Planejamento da empresa: (para os próximos 5 anos)
m²

a) Ampliação da planta

Sim

Não

b) Aquisição de novos equipamentos

Sim

Não

Citar:

c) Desenvolver novos produtos

Sim

Não

Citar:

d) Prestar novos serviços

Sim

Não

Citar:

e) Realizar parcerias técnicas

Sim

Não

Citar:

f) Desenvolver novas tecnologias?

Sim

Não

Citar:

g) Possui ativos intangíveis?

Sim

Não

Citar:

h) Outros

Sim

Não

Citar:

14. AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO
14.1 AUTORIZO o DCTA a veicular as informações referentes aos campos 1 e 6 contidas
neste QAE por meio do Catálogo de Empresas do Setor Aeroespacial (CESAER), empresas
Sim
Não
do Brasil, e de outros meios de comunicação de dados.
14.2 DECLARO que as informações consignadas neste QAE são completas, verdadeiras, atuais e foram
disponibilizadas para utilização pelo IFI.
Local/ Data:
Representante(s) legal da empresa (conforme disposto no ato constitutivo da empresa):
Nome:

Assinatura:
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15. INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA EMPRESA
15.1 As informações transcritas neste item são, segundo avaliação da empresa, sensíveis e como tal serão
tratadas com confidencialidade pelo IFI (caso necessário, anexar relação).
Item que deixou de ser
preenchido entre os
itens 3 e 13 do QAE.

Informação

15.2 Nome da empresa:
15.3 Local:

15.4 Data:

15.5 Nome do(s) representante(s) da empresa 15.6 Assinatura(s):
(conforme disposto no ato constitutivo da empresa):

