
SIGCEA
Funcionalidades do Sistema para o gerenciamento eficaz da Segurança 
Operacional



Objetivo nº 1

Conhecer a ferramenta da qual a ASEGCEA dispõe para a realização 
das Vistorias de Segurança Operacional (VSO SMS) no SISCEAB.



Roteiro

✓ Diferença entre os Sistemas existentes;

✓ Pré-Vistoria;

✓ Fase Local;

✓ Pós-Vistoria; e

✓ Cronologia do processo de Vistoria.



Diferença entre os Sistemas

SIGCEA2018 (Vistoria):

SIGCEA (Análise de Ocorrências):



Pré-Vistoria

Chave(s) de acesso 

Recebimento da(s) chave(s)

✓ 45 dias antes da Fase Local.

Exemplos de chaves:
https://sigcea2018.decea.gov.br/#/chaveAcessoVistoria?key=24E268E2-9A86-443D-9E9A-

E50132B6BF64

https://sigcea2018.decea.gov.br/#/chaveAcessoVistoria?key=739463C9-C876-4060-98A5-

8D251082FC59

https://sigcea2018.decea.gov.br/#/chaveAcessoVistoria?key=E2173CFA-19EC-406C-B952-

A30DEC2166A5

Cada Chave dá acesso a apenas 1 Protocolo a ser preenchido.

https://sigcea2018.decea.gov.br/#/chaveAcessoVistoria?key=24E268E2-9A86-443D-9E9A-E50132B6BF64
https://sigcea2018.decea.gov.br/#/chaveAcessoVistoria?key=739463C9-C876-4060-98A5-8D251082FC59
https://sigcea2018.decea.gov.br/#/chaveAcessoVistoria?key=E2173CFA-19EC-406C-B952-A30DEC2166A5


Pré-Vistoria

Acesso à Vistoria através da chave.



Pré-Vistoria

Ao ingressar no Sistema, a seguinte tela será apresentada.



Pré-Vistoria

Acesso ao Protocolo



Inserir o título do slide

Acesso às questões do Protocolo



Pré-Vistoria

Preenchimento de questão



Pré-Vistoria

Inserindo evidências



Fase Local

Atuação dos Vistoriadores

Nesse momento, a atuação do vistoriado limita-se a prover os 
vistoriadores com as informações e as documentações 
solicitadas, ficando a cargo destes a inserção de novas 
evidências, caso seja necessário.



Pós-Vistoria

Acesso à(s) Ficha(s) de Ação(ões) Corretiva(s) - FAC

A Ficha de ação Corretiva é apresentação do planejamento das 
ações a serem tomadas pela Entidade ou pela Organização cujo 
objetivo é a eliminação de uma condição observada.



Pós-Vistoria

Onde encontrar as FAC.



Pós-Vistoria

Criação da FAC no SIGCEA2018



Pós-Vistoria

Elaborando a FAC



Pós-Vistoria

Preenchendo as ações corretivas 



Pós-Vistoria

Discriminando uma ação corretiva



Pós-Vistoria

Ação inserida



Pós-Vistoria

Como responder uma FAC?

❑ Detalhar as ações;

❑ Inserir as evidências que comprovem as ações já realizadas;

❑ Inserir as evidência à medida que forem sendo produzidas;

❑ Informar à ASEGCEA o status do preenchimento.



Cronologia do Processo de Vistoria

Linha do tempo



Roteiro

✓ Diferença entre os Sistemas existentes;

✓ Pré-Vistoria;

✓ Fase Local;

✓ Pós-Vistoria; e

✓ Cronologia do processo de Vistoria.



Objetivo nº 1

Conhecer a ferramenta da qual a ASEGCEA dispõe para a realização 
das Vistorias de Segurança Operacional (VSO SMS) no SISCEAB.



Objetivo nº 2

Conhecer a utilização da ferramenta SIGCEA para a realização do 
monitoramento e supervisão da Segurança Operacional 
baseados em Indicadores de Desempenho e Metas que 

permitam alcançar o NADSO



Roteiro

✓ O que são Indicadores?;

✓ O que são Indicadores de Desempenho da Segurança 
Operacional (IDSO);

✓ Objetivo dos IDSO;

✓ Cálculo dos IDSO;

✓ Metas de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO);

✓ Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional 
(NADSO);

✓ Níveis de alerta; e

✓ IDSO no SIGCEA.



O que são indicadores??

• Um indicador serve para quantificar
o desempenho de uma determinada
tarefa. Ou seja, se estão atingindo os
objetivos definidos ou não.

• A utilização deles permite que a alta
gerência tenha informações sobre
cada etapa do processo,
proporcionam mais consistência em
tomadas de decisões, podem trazer
mais eficácia e eficiência numa
determinada atividade, auxiliam na
transparência dos resultados e os
indicadores de desempenho
demonstram a qualidade de um
serviço prestado.



Objetivo dos IDSO

Os Indicadores de Desempenho da Segurança

Operacional – IDSO no SISCEAB possuem como objetivo

o monitoramento e, consequentemente, a melhoria

contínua do Sistema de Gerenciamento da Segurança

Operacional – SGSO nos provedores de serviço de

navegação aérea.



Cálculo dos IDSO

𝐼𝐷𝑆𝑂 =
𝑄𝑈𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 𝐷𝐸 𝑂𝐶𝑂𝑅𝑅Ê𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆

𝑀𝑂𝑉.𝑀𝐸𝑁𝑆𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐸𝑅𝑂𝑁𝐴𝑉𝐸𝑆
× 105



Metas de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO)

Cada Organização/Entidade deverá estabelecer as MDSO
para todos os PSNA sob sua responsabilidade, considerando
a complexidade do PSNA, os valores médios dos IDSO
obtidos nos últimos três anos e o esforço da Organização ou
Entidade provedora do ANS para melhoria da segurança no
PSNA.



Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional

• Sistemas absolutamente seguros não existem.

• Daí o conceito de Nível Aceitável de Desempenho da
Segurança Operacional (NADSO).

• É composto por um conjunto de indicadores aplicados
as suas respectivas metas.



Níveis de alerta

• São parâmetros de referência que ao serem atingidos,
sinalizam que o desempenho da segurança está aquém
do desejado e medidas mitigadoras são requeridas para
evitar que a respectiva MDSO deixe de ser cumprida no
prazo estabelecido.

• Os Níveis de Alerta são calculados com base nos valores
médios registrados de cada Indicador, no desvio padrão
decorrente e também no movimento médio mensal,
para cada ano, dos últimos três anos.



Níveis de alerta

• Serão desencadeadas medidas mitigadoras sempre que
os níveis de alerta forem atingidos nas seguintes
condições:

❖ Apenas um mês: igual ou superior à média + 3 
desvios padrão;

❖ Dois meses consecutivos: igual ou superior à 
média + 2 desvios padrão;

❖ Três meses consecutivos: igual ou superior à 
média + 1 desvio padrão.



Tabelas e Gráficos – IDSO e MDSO



IDSO no SIGCEA



IDSO no SIGCEA

Como relacionado nos itens anteriores da ICA 63-38 as
Organizações/Entidades provedoras encaminhavam e os PSNA
preenchiam as tabelas de monitoramento manualmente em
planilhas.



IDSO no SIGCEA



IDSO no SIGCEA



IDSO no SIGCEA



IDSO no SIGCEA



IDSO no SIGCEA



IDSO no SIGCEA

➢ Concentração no SIGCEA (FNO, RELPREV...);

➢ Facilidade na inserção dos dados;

➢ Mitiga erro por modificação das fórmulas;

➢ Possibilidade de exportação dos dados;

➢ Envio imediato ao DECEA;

➢ Fácil comparação dos dados.

Vantagens dos IDSO no SIGCEA



Roteiro

✓ O que são Indicadores?;

✓ O que são Indicadores de Desempenho da Segurança 
Operacional (IDSO);

✓ Objetivo dos IDSO;

✓ Cálculo dos IDSO;

✓ Metas de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO);

✓ Nível Aceitável de Desempenho da Segurança Operacional 
(NADSO);

✓ Níveis de alerta; e

✓ IDSO no SIGCEA.



Objetivo nº 2

Conhecer a utilização da ferramenta SIGCEA para a 
realização do monitoramento e supervisão da 

Segurança Operacional baseados em Indicadores de 
Desempenho e Metas que permitam alcançar o NADSO



“Não é possível gerir o 
que não se pode medir e, 
se não se pode gerir, não 
se poderá melhorar”. 

William Hewlett


