INOVAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO
& PROJETOS DE EXCELÊNCIA.

CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

QUEM SOMOS
A LedsAirports é uma empresa que contribui signiﬁcativamente para o
desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil Brasileiro, garantindo transporte
aéreo eﬁciente e seguro.
Nossa paixão é a aviação. Nosso foco é levar ao passageiro a melhor experiência que
podemos proporcionar. Somos inovadores e trabalhamos com ótimas tecnologias,
ferramentas e processos, mas nada seríamos sem os proﬁssionais certos para prestar
os serviços.
Somos uma equipe multidisciplinar na assessoria, elaboração, consultoria e gestão de
projetos. Contamos com mais de 25 anos de experiência, competência e dinamismo.
Juntos formamos uma equipe capaz de atender todas as demandas operacionais,
projetos e serviços.

O Q U E FA Z E M O S

1.

Nosso foco é na segurança das operações aeroportuárias, manutenção e
navegação, todos esses em total sintonia com o cumprimento de toda a
legislação que regulamenta a aviação civil brasileira.

2.

Prestamos serviço de consultoria na área de segurança operacional e segurança
para navegação aérea, elaboração de projetos de engenharia nos segmentos
de sistemas elétricos luminosos de pista e sistemas eletrônicos de
navegação aérea, em aeródromos públicos e privados.

3.
4.

Oferecemos a experiência LedsAirports Programa de Excelência – LedsPEX,
que são programas de qualiﬁcação e aperfeiçoamento voltados para quem
trabalha, ou tem a vontade de trabalhar, dentro dos aeroportos nas mais
diversas áreas.

Nosso diferencial está no comprometimento, agilidade, objetividade da
prestação de serviço e na eﬁcácia de resultados. Fazemos da seriedade e
do proﬁssionalismo a marca de uma empresa atualizada e dinâmica.

PRO DUTOS
& SERVIÇOS
Promovemos a melhor experiência do
transporte aéreo: segurança, eficiência,
responsabilidade e foco no cliente.

P R O J E T O S PA R A
A E RO P O RTO S
Somos representantes da Youyang no Brasil. Uma empresa provedora de soluções completas para
balizamentos aeroportuários RWY, TWY, Pátios. Equipamentos para TWR e componentes elétricos, bem
como ALS, placas de sinalização vertical, PAPI, Farol de aeródromo e indicadores direção de vento.
Além de todos equipamentos para helipontos. Saiba mais no site www.youyang.co.kr
Realizamos todos os projetos necessários para a adequação do seu aeroporto às normas vigentes. Projetos de
Navegação Aérea, sinalização horizontal, vertical e luminosa de pátios, pistas, taxiways, vias internas de
serviço, vias de pedestres, entre outros. Sempre focando no atendimento aos requisitos normativos
vigentes, buscamos a adaptação de forma eﬁciente, sem custos desnecessários, de acordo com a
operacionalidade do seu aeroporto.

REFORMULAÇÃO DO MIX OPERACIONAL DAS POSIÇÕES DE PÁTIO
Temos experiência em maximização de utilização de pátio, contando com know-how operacional e
softwares especíﬁcos. Trabalhamos com soluções desde melhorias em pátios de aeroportos de pequeno
porte, até arranjos de pátios para atendimento à demanda de grandes eventos.

SOLUÇÕES OPERACIONAIS
Buscando soluções para não-conformidades de infraestrutura?
Tentando achar uma solução para não ter que utilizar tanto recurso financeiro? Oferecemos sempre propostas que
equilibram tanto o atendimento ao requisito normativo, quanto à utilização de recursos financeiros. Nosso corpo
técnico é especializado em propostas de soluções operacionais e elaboração de estudos aeronáuticos reconhecidos
pela ANAC.
Realizamos todo o trabalho de campo necessário: levantamentos, pesquisa, argumentação e análises, além de montagem
de toda a documentação necessária, que abarca: Petições de Isenção, Estudos Aeronáuticos, Nível Aceitável ou
Equivalente de Segurança Operacional.

G E STÃ O
A E R O P O RT U Á R I A

Eficiência na prestação dos serviços
aeroportuários, visando o equilíbrio entre
safety/security. Nosso foco é a segurança
das operações aeroportuárias. Vamos
ajudá-los no gerenciamento das operações,
equacionando e otimizando os recursos
financeiros, humanos e tecnológicos do seu
aeroporto, buscando o conforto e satisfação
dos usuários.

C A DA ST R A M E N TO,
H O M O LO G A Ç Ã O E
REGISTRO – ANAC E DECEA
Nossa equipe é expert no atendimento as regras vigentes que abrangem cadastramento e homologação
aeroportuária. Com uma ampla experiência neste tema, tratamos os processos do início ao ﬁm, incluído
todos os serviços necessários desde o levantamento topográﬁco, planialtimétrico, elaboração dos Planos
de Zona de Proteção, preenchimento de ﬁchas e anotações de responsabilidade técnica exigidos pelos
órgãos reguladores.
Nossa meta é o parecer favorável do DECEA e portaria de operação do Aeródromo emitida pela ANAC.
PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO AEROPORTUÁRIA (ZPA)
Todos os aeroportos, sem exceção, estão sujeitos às mesmas regras quando o assunto são as ediﬁcações na área
do entorno. O aproveitamento dessa porção de solo, chamada Zona de Proteção de Aeródromos (ZPA), está sujeito
a regras que necessitam ser seguidas. Trabalhamos para que os planos estejam dentro das normas.

C E R T I F I C A Ç Ã O E G E S TÃ O D A
SEGURANÇA OPERACIONAL
Temos os melhores proﬁssionais, para as melhores soluções, equipe especializada em tratativas junto aos
Órgãos Reguladores, nos assuntos que envolvem Certiﬁcação Operacional. Nosso corpo técnico-consultivo
propõe soluções e procedimentos diferenciados, reduzindo a necessidade de investimentos em correções
de infraestrutura.
Além disso, preparamos todo o escopo necessário para a garantia da Segurança Operacional, como:
 Elaboração de manuais,
 Deﬁnição de novos procedimentos, e
 Elaboração e implantação de Acordos Operacionais.

C O N S U LTO R I A E A S S E S S O R I A
AEROPORTUÁRIA
Estamos prontos para atender aos seus anseios dentro de uma perspectiva normativa e olhar crítico.
Elaboramos PDIR, EVT, EVTEA, pareceres, estudos para redução do custo operacional OPEX, análise de
capacidade, performance operacional, desenvolvimento funcional do Centro de Operações Aeroportuárias,
estreitando a relação com os parceiros que operam no aeroporto otimizando recursos humanos, operacionais
e ﬁnanceiros.

BIM

O Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da Informação da Construção
promove cronogramas mais assertivos, estimação e análise de risco, integração de
todos os processos nas construções e o melhor gerenciamento de instalações.
Além disso, oferece a oportunidade de tentar soluções prévias. Dessa forma, os
projetos podem ser melhor compreendidos e revisados a qualquer tempo durante
a obra.
A Leds presta consultoria em BIM para planejamento de contratações públicas ou
privadas, análises e elaboração de BEPs, ﬁscalização e elaboração de projetos básicos,
análise de pré-BEP, anteprojeto, cadastramento 3D (as built) a laser de pavimentos e
sistemas complementares, monitoramento de condições de pavimentos a laser com
emissão de laudo.
Outros: Checagem de projetos e análise de parâmetros para gestão de ativos (Facility
Management).

BENEFÍCIOS QUE
O BIM PROMOVE
AO S E U P ROJ E TO :


Cumprimento das datas estipuladas
no cronograma de obra;



Oportunidade de testar soluções
previamente;



O projeto pode ser compreendido,
revisado e visualizado mais
facilmente, o que ajuda a garantir
mais precisão e avaliar alternativas
para otimizar recursos e processos;



Comunicação mais eﬁciente entre
os participantes do projeto e
ﬂuência no compartilhamento de
informações da construção.

Módulos de capacitação e aperfeiçoamento “in company”, voltados para
quem trabalha, ou tem a vontade de trabalhar, dentro dos aeroportos.

C A PA C I TA Ç Ã O
LedsAirports Programa de Excelência – LedsPEX visa qualiﬁcar e aperfeiçoar
os proﬁssionais para atuar em diferentes contextos proﬁssionais na área
aeroportuária e lidar com os desaﬁos de uma empresa de forma assertiva,
eﬁciente e atualizada.
Oferecemos cursos, treinamentos, workshops, oﬁcinas, palestras e seminários.
Todos esses de acordo com as primordialidades de seu aeródromo, assim
promovendo uma experiência totalmente exclusiva e “in company”.
As qualiﬁcações estão organizadas em módulos, norteados pelo Programa de
Segurança de Operador Aéreo – PISOA que normatiza a necessidade periódica
de qualiﬁcação e treinamento apropriados às funções de cada proﬁssional no
Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional – SGSO. Também são
segmentados em Manutenção e Navegação Aérea.
Os conteúdos, níveis de profundidade, técnicas didáticas e estratégias de
capacitação são adaptados às peculiaridades de cada aeroporto. Trabalhamos
em total sintonia com o cumprimento de toda a legislação que regulamenta a
aviação civil brasileira.

www.ledsairports.com.br
 +55 (61) 3203-6672



+55 (61) 98150-3216



contato@ledsairports.com.br
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