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OPERAÇÕES DA AERONAVE – PESSOAS & TECNOLOGIAS
A NEXXUS Aerospace Ltd. garante Valor e Prestação de Contas através do planejamento,
programação,
avaliação

supervisão,

apropriadas

de

documentação
cada

fase

e

das

operações. Nossos serviços de suporte incluem
pilotos,

instrução,

tutoria,

comissários

de

bordo, tripulações completas, aperfeiçoamento
da tripulação do cliente, entre outras coisas. A
segurança é a máxima prioridade para a
NEXXUS Aerospace Ltd., a qual não permite atalhos e concessões. Oferecemos suporte à
tripulação de voo com serviço excepcional, segurança e satisfação do cliente. Garantimos o
Controle Operacional integral através do Planejamento, Programação, supervisão, documentação e avaliação em conformidade com as normas internacionais. E garantimos a
completa transparência financeira através de auditorias abertas.
Os serviços de suporte técnico da NEXXUS Aerospace Ltd são projetados para garantirem o
sucesso de todos os aspectos humanos e técnicos da aquisição, venda, propriedade ou
operação da aeronave comercial e helicóptero através do controle do processo ou
auxílio/aperfeiçoamento das equipes existentes.
Os Serviços de Suporte ao Piloto da NEXXUS Aerospace Ltd. garantem que uma tripulação
altamente qualificada, bem treinada e, sem dúvida, devidamente paga é a melhor medida de
segurança. As exigências de alta qualidade são direcionadas a todos os membros da equipe,
incluindo a equipe da cabina. A NEXXUS Aerospace Ltd. e seus parceiros garantem um amplo
portfólio de recrutamento e serviços de gerenciamento de RH para a aviação comercial.
Pilotos, técnicos e coordenadores de voo são recrutados, selecionados, qualificados e
treinados sob os mais altos padrões.
Os pilotos são devidamente selecionados e avaliados entre os mais qualificados e experientes
no mercado. Para cada tipo de aeronave que eles devem pilotar, eles são licenciados e
treinados muitas vezes por programas específicos do fabricante. Eles devem ter um mínimo
de 2.000 a 3.000 horas de experiência de voo. As tripulações recebem treinamento contínuo.
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Nossos serviços podem incluir Treinamento/Tutoria do Proprietário/Piloto, Avaliação da
Aceitação da Aeronave Nova ou Usada, Voos de Teste da Aeronave e Familiarização das
Operações Internacionais.
A NEXXUS Aerospace Ltd. garante através do seu suporte da tripulação de voo de rede
excepcional serviço, segurança e satisfação do cliente. Os serviços incluem pilotos, instrução,
tutoria, comissários de bordo, tripulações completas, aperfeiçoamento da tripulação do
cliente, entrega da aeronave, entre outras coisas.NEXXUS Aerospace Ltd. ensures Value and
Accountability through compliant planning, scheduling, supervision, documentation and
oversight of every phase of operations. Our support services include pilots, instruction, mentoring, flight attendants, full crews, client crew augmentation, and more. Safety is the utmost priority for NEXXUS Aerospace Ltd., which allows no shortcuts and compromises. We
offer flight crew support with exceptional service, safety, and customer satisfaction.
We ensure full Operational Control through Planning, scheduling, supervision, documentation
and oversight in compliance with international standards. And guarantee complete financial
transparency, with open audits.

Planejamento de Voo, Chegada e Partida
Nos Aeroportos de Aviação Comercial, a equipe das Operações de Voo disponibiliza às
tripulações informações sobre o aeroporto e clima e ajuda no planejamento de voo, rotas
aéreas e todos os detalhes operacionais necessários. Há diferentes grupos de usuários em
todos os aeroportos e eles utilizam rotas de voo específicas, por exemplo, jatos e
helicópteros. As rotas de decolagem e aterrissagem dependem das condições climáticas,
pistas de decolagem em uso e vento predominante. As chegadas das aeronaves comerciais
geralmente utilizam o sistema de aterrissagem por instrumento (ILS).

