4 Dicas Essenciais Para Quem Está Iniciando na Carreira de
Piloto
A carreira na aviação é, certamente, uma das mais fascinantes que existem, mas traz consigo muita
responsabilidade, já que os pilotos carregam, muitas vezes, o que há de mais valioso no mundo: a vida
humana. Por isso, é essencial se preparar muito bem para ser um profissional excepcional.
Como em muitas profissões, o começo pode ser bem confuso, cheio de dúvidas e inseguranças. Para
facilitar a vida de todos que sonham com a carreira na aviação, separamos quatro dicas para quem está
iniciando na carreira de piloto. Confira!

Dicas para quem está começando na aviação
A primeira dica é: tenha paciência e pensamento a longo prazo. Como dissemos anteriormente, a
profissão de piloto é uma grande responsabilidade e, portanto, exige um processo rigoroso de formação.
É essencial ter muita paciência e estudar muito sobre o assunto.
Uma ideia interessante, caso você já queira se aventurar no universo aeronáutico antes de ter sua
licença de piloto, é procurar vagas em companhias aéreas em funções administrativas por exemplo.

Saber como funciona uma empresa em seus aspectos mais organizacionais e burocráticos, além de ter
uma rede de contato com profissionais da aviação (o famoso networking), pode ser um grande
diferencial para quando for aplicar para a tão sonhada vaga de piloto comercial.
Seguindo essa linha de pensamento, vamos ao destrinchar melhor essa questão do networking nesta
segunda dica: sempre busque fazer contatos pois eles podem ser muito úteis ao longo do tempo.

Quando se está no início da carreira, é fundamental conversar com quem já está estabelecido, tanto
para aprender, como para abrir portas no caminho. Recomendações de profissionais já estabelecidos
podem ser a diferença entre ser contratado ou continuar perdido na pilha de currículos das companhias.

Em resumo: não se isole em uma ilha apenas de estudo e ações individuais. Estar perto dos outros
profissionais mais experientes, ou mesmo de outros colegas estudantes, é uma boa estratégia para que
sua carreira vá adiante.
A terceira dica pode parecer óbvia, mas muitas vezes não é: Seja proativo! Não basta fazer o mínimo e
esperar pelos melhores resultados. Vá além do pedido pelos professores por exemplo, leia materiais
complementares, busque outras fontes de exercícios preparatórios para as provas teóricas, mergulhe no
universo dos simuladores de voo, estude a ação de pilotos que passaram por situações extremas, etc.
Unir o conhecimento prático com o que há de melhor na teoria é essencial para uma carreira de sucesso.
Por fim, a quarta dica é: busque aprender sobre temas que serão úteis na carreira e que não estejam,
necessariamente, ligados à ação de pilotar. Um exemplo é a questão de dominar outros idiomas além do
português.

Ter um bom nível de outros idiomas pode te abrir possibilidades de emprego no exterior por exemplo. O
inglês é a principal língua, praticamente indispensável para uma carreira de sucesso, mas se você quer
realmente se diferenciar, recomendamos que não se limite apenas ao inglês.
Além disso, treinar a mente para tomar decisões em situações extremas, exercitar a capacidade de
liderança, entre outras soft skills é uma ótima medida.
Estas são algumas das dicas para quem deseja ter uma carreira de sucesso na aviação. O caminho é
longo e exige muito preparo, mas seguindo os passos certos, é completamente possível realizar o sonho
de ser um grande piloto!

Acesse nossa Pilot Shop e confira nossos produtos relacionados ao mundo da aviação! Temos livros
didáticos, kits de estudo, miniaturas e muito mais.
Para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da aviação, nos siga nas redes sociais e acompanhe
nossas melhores publicações! Estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest e LinkedIn.
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Conheça a eBianch, a maior plataforma de ensino a distância para pilotos e entusiastas de aviação,
Centro de Instrução de Aviação Civil homologado pela Anac, acesse www.ebianch.com

