Relatório de Gestão de 2011

Objetivo Estratégico PI-09 – Assegurar a geração de recursos para
financiamento da rede Infraero
Indicador PI-09.1: Taxa de crescimento da receita de concessão de áreas e exploração de
serviços.
Gestor: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
Meta: 18% Real.
Resultado esperado: Assegurar recursos para investimentos em melhoria contínua dos
equipamentos aeroportuários.
Realizado até dezembro/2011
Aeroporto

Meta 2011
(%)

Receitas
realizadas em
2010 (R$)

Receitas realizadas Crescimento receita
2011 (R$)
comercial (%)

Variação em
relação à
meta (%)

SEDE

Sede

18,00

1.936.075,96

337.470,52

(82,57)

(558,72)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

18,00

41.087.711,49

50.432.992,69

22,74

26,36

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

18,00

74.096.044,10

104.215.301,23

40,65

125,83

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

18,00

61.913.384,10

76.858.497,05

24,14

34,10

SRNO

Sup. Regional do Norte

18,00

22.186.652,26

25.583.611,51

15,31

(14,94)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

18,00

21.816.814,53

25.952.489,24

18,96

5,31

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

18,00

179.372.161,23

213.647.258,89

19,11

6,16

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

18,00

61.574.105,70

72.190.974,49

17,24

(4,21)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

18,00

394.091.449,22

457.843.272,08

16,18

(10,13)

SRSU

Sup. Regional do Sul

18,00

89.524.936,38

114.860.450,17

28,30

57,22

18,00

947.599.339,97

1.141.922.317,87

20,51

13,93

INFRAERO

Tabela 1: Resultado do indicador PI-09.1
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

Os reflexos das ações adotadas durante o exercício de 2010, tais como: instituição do pregão
eletrônico presencial, intensificação da fiscalização dos contratos comerciais, o estabelecimento de
novos prazos de concessão de uso de áreas, o mapeamento de áreas locáveis e a efetiva interação
com o mercado visando a obtenção de novos negócios, refletiram de forma positiva em 2011.
Muitas licitações foram concluídas com valores superiores aos inicialmente previstos, motivadas
pela disputa no pregão, bem como houve um crescimento na movimentação de passageiros se
comparada com o mesmo período do exercício anterior, contribuindo sobremaneira na elevação da
receita.
A receita comercial da Empresa cresceu 20,51% em comparação ao ano anterior. A meta de
crescimento da receita comercial projetada pela Infraero foi de 22,4% (18% + IPCA projetado), no
entanto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, indicador oficial da inflação no país,
encerrou o ano de 2011 em 6,5%, ficando acima da projeção pré-estabelecida pela Infraero, ou seja,
a meta que era de 22,4% no início do ano de 2011, encerrou o ano em 25,67%.
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Considerando este resultado a meta alcançada no ano de 2011 ficou aquém do esperado. Vale
ressaltar que o percentual de 20,51% é expressivo e supera em muito o crescimento do Produto
Interno e Bruto – PIB em 2011, que foi de 2,7%.
Destaque-se o resultado das Regionais Centro-Oeste e Sul, que superaram a meta ao final do
exercício de 2011 e o resultado apresentado pela Sede, de 82,57%, motivado por contabilização
inapropriada no ano de 2010, que elevou sobremaneira o valor das receitas naquele exercício.
Iniciativa PI-09.1.a: Aumentar a taxa de ocupação das áreas comerciais.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

Elaboração de plano de trabalho para desenvolvimento
das áreas comerciais dos 16 aeroportos da copa
NCDM / Regionais
2014/olimpíadas 2016
Elaboração de cronograma de visitas técnicas para
desenvolvimento de ações relativas ao plano de
NCDM / Regionais
trabalho

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Concluído.
Jan a Fev 2011
Concluído
Fev 2011
Concluído

Execução e acompanhamento do plano de trabalho

Identif icação das áreas disponíveis para licitação –
TPS/Externas/Publicidade

Prospecção de potenciais interessados nas
concessões de áreas comerciaisTPS/Externas/Publicidade

NCDM / Regionais

NCDM / Regionais

Mar a Dez 2011

Jan a Dez 2011

NCDM / Regionais

Jan a Dez 2011

Divulgação para o mercado das áreas disponíveis para
NCDM / Regionais
licitação

Jan a Dez 2011

Realizadas visitas
técnicas no SBGR,
SBSP, SBKP, SBRJ,
SBGL, SBPA, SBCT
SBCF, SBBH e
SBSV.
Em f unção de
ajustes necessários,
as visitas ao SBCY,
SBRF, SBFZ e
SBEG, serão
realizadas em 2012.

Ação Contínua

Quadro 1: Plano de ação da iniciativa PI-09.1.a
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

As visitas foram realizadas com a participação dos agentes das regionais e aeroportos tendo como
objetivo principal a análise, entre outros, dos aspectos de adequação do mix comercial ao perfil do
usuário/passageiro, a variedade/diversidade de produtos/serviços ofertados, levantamento de
oportunidades para novos negócios e o potencial comercial das áreas externas ao terminal.
A principal dificuldade apontada pelos agentes nos aeroportos e regionais é o fator “efetivo
reduzido” que além de dificultar o desenvolvimento de novas ações torna lento o processo
licitatório, tendo como parâmetro o prazo mínimo de 45 dias para se processar uma licitação.
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Foi constatado em todos os aeroportos visitados, a não realização de pesquisas mercadológicas,
fator esse de extrema importância para nortear a composição e o desenvolvimento do mix
comercial.
Em resumo as visitas possibilitaram a Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC uma
visão geral das condições atuais e oportunidades existentes em cada aeroporto, o que propiciará o
desenvolvimento de ações que atendam as especificidades de cada unidade aeroportuária visitada
visando propiciar o aumento da taxa de ocupação das áreas comerciais e o consequente crescimento
da receita com as concessões de áreas, o que irá assegurar a geração de recursos para financiamento
da rede Infraero.
Iniciativa PI-09.1.b: Desenvolver e implantar a ferramenta INFRAMIX.COM.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
ATIVIDADE/ETAPA
Desenvolvimento da f erramenta INFRAMIX.COM Gestão Publicitária

Elaboração do conteúdo para divulgação
Implantação do sistema

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

NCPC/DATI

Janeiro a Fevereiro
2011

Em andamento

NCPC / DATI /
PRMC

Marco 2011

NCPC/DATI

Abril a Dez 2011

Atrasado
Em andamento

Quadro 2: Plano de ação da iniciativa PI-09.1.b
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

O sistema encontra-se em homologação da 1ª e 2ª iteração, relativos aos recursos gráficos. A 3ª e
última iteração do Módulo I, relativa à emissão de relatórios, está em fase inicial de requisitos para
o desenvolvimento. A entrega do sistema está fora do prazo inicialmente pactuado.

Iniciativa PI-09.1.c: Expandir a implantação do sistema de Gestão de Estacionamento –
GEST.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

Acompanhamento das implantações nos Aeroportos
SBKP, SBPA, SBVT, SBBR, SBLO, SBCY e SBUL.

NCRC/TINE

Jan a Dez/2011

Em andamento

Reavaliação dos cronogramas

NCRC/TINE

Trimestralmente

Em andamento

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Quadro 3: Plano de ação da iniciativa PI-09.1.c
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
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Apresenta-se a seguir a situação de implantação do Sistema de Gestão de Estacionamento – GEST
em cada aeroporto:


Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY: Sistema de Gestão de
Estacionamento – GEST implantado em setembro de 2011.



Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA: Sistema de Gestão de
Estacionamento – GEST implantado em outubro de 2011.



Aeroporto de Londrina – Governador José Richa – SBLO: Sistema de Gestão de
Estacionamento – GEST implantado em agosto de 2011.



Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG: Sistema de Gestão de
Estacionamento – GEST implantado em abril de 2011.



Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR:
Implantação reprogramada para 2012, em função de atraso nas obras de adequação.



Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL:
Previsão de upgrade na versão informatizada do Sistema de Gestão de Estacionamento –
GEST para automatizada até dezembro de 2012.



Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT: Implantação
reprogramada para 2012.



Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato – SBUL: Implantação
reprogramada para 2012.

Iniciativa PI-09.1.d: Desenvolver e implantar, em conjunto com a Superintendência de
Tecnologia da Informação – DATI, novos serviços e produtos de telefonia.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

NCRC

Janeiro/2011

Concluído

Validar modelo de negócios interagindo com as áreas
internas da INFRAERO

NCRC

Março/2011

Desenvolver e implantar novos negócios.

NCRC

Abril a
Dezembro/2011

ATIVIDADE/ETAPA
Reunião prévia com a TI para verif icar soluções técnicas.

Concluído
Atrasado

Quadro 4: Plano de ação da iniciativa PI-09.1.d
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

O processo com os esclarecimentos solicitados pela Superintendência de Tecnologia da Informação
– DATI foi analisado e a resposta foi encaminhada através da CF nº 27507/DCNC(NCRC)/2011.
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Em resposta à CF nº 2116/DAT/TISTI/2011, com pedido de informações, estas foram prestadas por
meio da CF nº 29629/NCRC/2011, em 29/11/2011. Considerando seu andamento, as ações
continuarão em 2012.
Iniciativa PI-09.1.e: Ampliar sistemática de divulgação das atividades e das oportunidades de
negócios da área comercial.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

Adequação / Customização do portal de negócios

NCPC / PRMC

Divulgação das atividades e das oportunidades de
negócios

NCPC

QUANDO
(INÍCIO E FIM)
Janeiro a
Dezembro 2011
Janeiro a
Dezembro 2011

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011
CONCLUÍDO
ATIVIDADE DE
ROTINA

Quadro 5: Plano de ação da iniciativa PI-09.1.e
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

A atividade “Adequação/Customização do portal de negócios” está em fase de produção dos
hotsites dos aeroportos, bem como na captação de informações para produção dos mapas e
infográficos de cada aeroshopping. Previsão para apresentação do projeto: 17/04/2012.
Indicador PI-09.2: Percentual de participação das receitas não aeronáuticas.
Gestor: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
Meta: 57 %.
Resultado esperado: Aumento do ingresso de receitas não operacionais na Empresa.
Meta
2011
(%)

Aeroporto

Realizado até dezembro/2011
Receita operacional Receita comercial
(R$)
(R$)

Participação das
receitas não
aeronáutica (%)

Variação em
relação à
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

38,18

168.741.920,49

55.386.045,95

32,82

(14,03)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

40,75

296.495.745,37

115.516.794,44

38,96

(4,39)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

35,54

290.082.381,45

93.187.517,26

32,12

(9,61)

SRNO

Sup. Regional do Norte

30,76

113.693.617,28

27.467.765,82

24,16

(21,46)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

70,72

150.213.750,70

91.453.577,74

60,88

(13,91)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

60,92

554.705.649,65

297.261.929,95

53,59

(12,03)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

42,00

255.597.398,52

95.610.945,03

37,41

(10,94)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

63,83

1.441.311.391,68

855.902.848,32

59,38

(6,97)

SRSU

Sup. Regional do Sul

51,42

369.787.996,93

168.279.112,90

45,51

(11,50)

INFRAERO

57,00

3.640.629.852,07

1.800.066.537,41

49,44

(13,26)

Tabela 2: Resultado do indicador PI-09.2
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

As receitas comerciais, advindas das concessões de áreas e exploração de serviços são responsáveis
por mais de 30% do total da arrecadação da Empresa. Por este motivo medidas estratégicas foram
adotadas pela Diretoria Comercial, tais como: instituição do pregão eletrônico presencial,
intensificação da fiscalização dos contratos comerciais, estabelecimento de novos prazos de
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concessão de uso de áreas, mapeamento das áreas locáveis e interação com o mercado, buscando
alcançar as metas estabelecidas pela Diretoria Executiva para 2011.
O negócio da Logística de Carga da Infraero é considerado vetor de desenvolvimento e integração
da economia nacional. O movimento operacional da rede de Terminal de Logística de Carga –
TECA segue crescente em todos os segmentos, com destaque para os maiores terminais Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos –
Governador André Franco Montoro – SBGR, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão –
Antonio Carlos Jobim – SBGL e Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG. O
expressivo crescimento da arrecadação e do processamento de cargas nos 34 terminais de logística
da Rede é impulsionado pelo crescimento do comércio exterior e pelo excelente desenvolvimento
econômico nacional.
Iniciativa PI-09.2.a: Desenvolver negócios segmentados – concessão de áreas para construção
e exploração de hotelaria.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

construção e exploração de rede

NCDM/SRSP/SBSP

Jan a Dez 2011

Em andamento

construção e exploração de rede

NCDM/SRRJ/SBRJ

Jan a Dez 2011

Em andamento

construção e exploração de rede

NCDM/SRSU/SBCT

Jan a Dez 2011

Em andamento

construção e exploração de rede

NCDM/SRSU/SBPA

Jan a Dez 2011

Em andamento

construção e exploração de rede

NCDM/SRSE/SBVT

Jan a Dez 2011

Em andamento

construção e exploração de rede

NCDM/SRSE/BCF

Jan a Dez 2011

Em andamento

ATIVIDADE/ETAPA

Concessão de área para
hoteleira no SBSP
Concessão de área para
hoteleira no SBRJ
Concessão de área para
hoteleira no SBCT
Concessão de área para
hoteleira no SBPA
Concessão de área para
hoteleira no SBVT
Concessão de área para
hoteleira no SBCF

Quadro 6: Plano de ação da iniciativa PI-09.2.a
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

Apresenta-se a seguir a situação de cada etapa:
 Concessão de área para construção e exploração de rede hoteleira no Aeroporto de São
Paulo/Congonhas – SBSP: os estudos para a área destinada a implantação de hotel afetam a
expansão do estacionamento e a adequação do sistema viário, portanto a concessão apenas
poderá ser iniciada após encerrada essas pendências.


Concessão de área para construção e exploração de rede hoteleira no Aeroporto do Rio de
Janeiro – Santos Dumont – SBRJ: foi aprovado na reunião do Conselho de Administração,
em fevereiro de 2012, o modelo de exploração para hotel no Aeroporto do Rio de Janeiro –
Santos Dumont – SBRJ, por consequência foi criado um grupo de trabalho para a elaboração
de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – EVE com prazo de entrega para
31/03/2012 com o objetivo de instruir o processo licitatório.



Concessão de área para construção e exploração de rede hoteleira no Aeroporto
Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT: a Superintendência Regional do Sul
manifestou interesse na contratação de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – EVE
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para auxiliá-los na instrução do processo licitatório, o que deverá ocorrer dentro do primeiro
semestre de 2012.
Concessão de área para construção e exploração de rede hoteleira no Aeroporto
Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA: a Superintendência Regional do Sul
manifestou interesse na contratação de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – EVE
para auxiliá-los na instrução do processo licitatório, o que deverá ocorrer dentro do primeiro
semestre de 2012.



Concessão de área para construção e exploração de rede hoteleira no Aeroporto
Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT: a Gerência Comercial da
Regional Sudeste informou que o termo de referência para a concessão de hotel está pronto
e que será encaminhado para a aprovação da Diretoria e consequentemente do Conselho de
Administração. Dado esta informação, pode-se prever que a publicação do edital ocorra
ainda no primeiro semestre de 2012.



Concessão de área para construção e exploração de rede hoteleira no Aeroporto
Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF: conforme entendimento entre o
Governo do Estado de Minas Gerais e a Superintendência da Regional Sudeste o hotel fará
parte da concessão do complexo referente ao aeroporto industrial, que encontra-se em
elaboração pelo Governo do Estado de Minas Gerais do competente do Estudo de
Viabilidade Econômico-Financeira – EVE para instrução da concessão.

Iniciativa PI-09.2.b: Desenvolver negócios segmentados – concessão da área para construção e
exploração de Edifícios Garagem – EDG.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

exploração de Edif ício

NCPC/NCDM

Jan a Dez 2011

Em andamento

ATIVIDADE/ETAPA
Concessão de área para
Garagem no SBBR
Concessão de área para
Garagem no SBCF
Concessão de área para
Garagem no SBCT
Concessão de área para
Garagem no SBGR
Concessão de área para
Garagem no SBPA
Concessão de área para
Garagem no SBRJ
Concessão de área para
Garagem no SBGO
Concessão de área para
Garagem no SBGL
Concessão de área para
Garagem no SBKP
Concessão de área para
Garagem no SBFZ
Concessão de área para
Garagem no SBVT

Quadro 7: Plano de ação da iniciativa PI-09.2.b
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
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Foram realizadas contratações de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – EVE para os
aeroportos.
Algumas contratações expiraram o prazo de vigência contratual sem a entrega do produto. Alguns
aeroportos foram excluídos da contratação, é o caso de Brasília e Guarulhos.
Só foram recebidos os estudos de Curitiba, Confins e Campinas. A iniciativa foi incluída no
Planejamento 2012 para continuidade das contratações de Estudos de Viabilidade EconômicoFinanceira – EVE e implantações.
Indicador PI-09.3: Percentual de remoção de cargas para zona secundária.
Gestor: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Meta: Reduzir no mínimo 10%.
Resultado esperado: Atração de clientes que utilizem o trânsito aduaneiro para que passem a
nacionalizar suas cargas nos Terminais de Logística de Carga da Infraero.
Realizado até dezembro/2011

Discriminação

Meta 2011
(% )

Realizado
2010 (% )

Total de
cargas
recebidas TC (Un)

Total de
cargas
trânsito TCT (Un)

Realizado
2011 (% )

INFRAERO (Meta Corporativa)

10

26,99

1.290.163

260.549

20,20

Redução de remoção
Realização em
de cargas (% )
relação a meta (% )

25,18

251,76

Tabela 3: Resultado do indicador PI-09.3
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

Meta cumprida.
Com a implementação da nova sistemática de medição do indicador, que agora é realizado
diretamente nas bases de dados do Terminal de Logística de Carga – TECA Manager pela equipe da
Superintendência de Logística de Carga – DCLC, foi possível atualizar o percentual de remoção de
cargas para zona secundária de 2010, e aplicar a nova perspectiva para 2011.
Entre as diversas iniciativas para atrair e fidelizar importadores, destaca-se o grande número de
reuniões realizadas com entidades de representação de determinados segmentos, como a da
indústria farmacêutica. Por conta dessa e de outras iniciativas relacionadas ao tema, foi possível
registrar, até o mês de dezembro de 2011, uma redução de 25,18 % nas cargas removidas para zona
secundária.
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Iniciativa PI-09.3.a: Programa de atração de clientes usuários do trânsito aduaneiro.
Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Rede Teca

Abr/2010 a
Mai/2010

CONCLUÍDA

Rede Teca/DCLC

Até Jul/2010

CONCLUÍDA

DCLC/LCNM

Até Nov/2010

CONCLUÍDA

DCLC/LCNM

Até Fev/2011

CONCLUÍDA

Implantação do Plano de Manutenção de Clientes Fidelizados

DCLC/LCNM

Até Jun/2011

CONCLUÍDA

Implantação do Plano de Captação de Novos Clientes

DCLC/LCNM

Até Out/2011

CONCLUÍDA

Avaliação Geral do Programa

DCLC/LCNM

Até Dez/2011

CONCLUÍDA

ATIVIDADE/ETAPA

Diagnóstico das remoções de cargas para a zona secundária
Apresentação do Programa de Atração de Clientes
Implantação do Plano de Atração de Clientes Usuários do
Trânsito Aduaneiro
Realização de Diagnóstico para mapeamento das oportunidades
de negócio

Quadro 8: Plano de ação da iniciativa PI-09.3.a
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

O programa de atração de clientes usuários do trânsito aduaneiro visa garantir a geração de recursos
para o financiamento da Rede Infraero por meio da aproximação e do desenvolvimento das relações
comerciais com esses clientes, além de assegurar que os que atualmente utilizam a rede de terminais
de logística da Infraero permaneçam fidelizados.
Todas as etapas relevantes da presente iniciativa foram realizadas.
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Indicador PI-09.4: Percentual de inadimplência comercial e de carga aérea.
Gestor: Superintendência de Finanças – DFFI.
Meta: 1,95%.
Resultado esperado: Garantir a realização das receitas faturadas.
Meta
2011
(%)

Realizado até dezembro/2011

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

1,95

49.892.879,51

Valor
Percentual de Variação em
encaminhado a inadimplência
relação à
Jurídica (R$)
(%)
meta (%)
1.398.840,40
890.626,31
1,02
47,76

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

1,95

85.251.922,60

3.815.408,67

2.622.759,30

1,40

28,26

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

1,95

66.300.222,76

3.792.774,61

2.578.584,29

1,83

6,08

SRNO

Sup. Regional do Norte

1,95

26.657.591,52

1.495.933,80

1.370.754,70

0,47

75,92

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

1,95

72.194.820,54

1.241.787,25

742.325,45

0,69

64,52

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

1,95

217.654.131,49

9.842.824,71

6.516.095,07

1,53

21,62

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

1,95

56.813.482,14

1.204.750,15

460.877,12

1,31

32,86

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

1,95

528.315.658,85 13.943.874,62

10.625.649,91

0,63

67,79

SRSU

Sup. Regional do Sul

1,95

106.785.334,84

4.613.052,43

4.124.448,54

0,46

76,54

1,95 1.209.866.044,25 41.349.246,64

29.932.120,69

0,94

51,61

Aeroporto

INFRAERO

Valor
considerado (R$)

Valor em
débito (R$)

Tabela 4: Resultado do indicador PI-09.4
Fonte: Superintendência de Finanças – DFFI

Meta cumprida.
Com relação ao indicador de desempenho relativo ao percentual de inadimplência, o índice
acumulado no período de janeiro a dezembro a inadimplência foi de 0,94%, reduzida em 21%
quando comparada com o resultado do ano anterior.
Os principais fatores que influenciaram para esse resultado foi o aumento das receitas auferidas e
dos valores encaminhados à área Jurídica. Apenas 8 aeroportos não atingiram a meta estabelecida.
Em relação às Superintendências Regionais, todas atingiram a meta satisfatoriamente.
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Iniciativa PI-09.4.a: Programa para redução da inadimplência da Infraero.
Responsável: Superintendência de Finanças – DFFI.
ATIVIDADE/ETAPA
Reuniões com representantes dos órgãos públicos, mais
especificamente, Receita Federal, Polícia Federal e
Ministério da Agricultura e Pesca.
Planilha dos Maiores Devedores, ou seja, daqueles que
apresentam débitos superiores a R$ 100.000,00.
Relação entre a Planilha dos Maiores Devedores com o
índice de inadimplência e com a análise do Contas a
Receber.

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DFFI(FITC)

Março a Dez/2011

FINALIZADO

DFFI(FITC)

Março a Dez/2011

DFFI(FITC)

Março a Dez/2011

FINALIZADO

FINALIZADO

Quadro 9: Plano de ação da iniciativa PI-09.4.a
Fonte: Superintendência de Finanças – DFFI

As planilhas foram realizadas mensalmente de modo que permitiram um maior rigor nas cobranças
dos maiores débitos. Além disso, cabe ressaltar, que houve cobrança da Receita Federal que
resultou no pagamento da dívida sem os encargos no valor de R$ 9.027.315,66.
Entretanto, ainda não foi baixado no sistema, pois os débitos referentes ao Aeroporto de Viracopos
não foram reconhecidos pela Receita Federal e ao Aeroporto de Guarulhos foi estabelecida nova
metodologia acordada entre as partes, mas não formalizada ainda.
Os débitos dos demais órgãos públicos não tiveram sucesso na cobrança.
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Objetivo Estratégico PI-10 – Assegurar o desenvolvimento dos negócios
Indicador PI-10.1: Percentual de aeroportos com Licenças Ambientais de Operação.
Gestor: Superintendência de Meio Ambiente – DTME.
Meta: 89%.
Resultado esperado: A ampliação do número de aeroportos licenciados visa atender à legislação
vigente, contribuindo para que as atividades operacionais sejam exercidas em observância a
parâmetros ambientais previamente estabelecidos, garantindo a continuidade da operacionalidade
dos aeroportos e facilitando o licenciamento das obras de expansão dos aeroportos.
Realizado até dezembro/2011

Aeroportos com licença
de operação
adquirida/mantida em
2011 (Un)

% de
realização

SRCE Sup. Regional do Centro-Leste

2

40,00

SRCO Sup. Regional do Centro-Oeste

5

71,43

SRNE Sup. Regional do Nordeste

9

100,00

SRNO Sup. Regional do Norte

9

100,00

7

100,00

4

80,00

SRSE Sup. Regional do Sudeste

4

57,14

SRSP

3

60,00

11

100,00

54

83,08

Dependência

Meta 2011 (% )

SRNR Sup. Regional do Noroeste
SRRJ

89

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Sup. Regional de São Paulo

SRSU Sup. Regional do Sul
INFRAERO

89

Realização
em relação a
meta (% )

93,34

93,34

Tabela 5: Resultado do indicador PI-10.1
Fonte: Superintendência de Meio Ambiente – DTME

As tratativas para a regularização ambiental dos aeroportos que ainda não possuem a Licença de
Operação – LO encontra-se em andamento junto aos órgãos ambientais responsáveis, cabendo
destacar que processos de licenciamento ambiental têm em média 5 anos e possuem intervenções de
diversos agentes, além do empreendedor e o órgão ambiental.
Os aeroportos indicados para obtenção da Licença de Operação – LO em 2011 foram:


Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV: a emissão da
Licença de Operação junto ao órgão ambiental depende de providências e ações de que
outras áreas da Infraero.



Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de Andrade – SBBH,
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL e
Aeroporto de São Paulo – Campo de Marte – SBMT: a emissão da Licença de Operação
depende da manifestação do órgão ambiental, uma vez que a Infraero já cumpriu com todas
as solicitações.
174

Relatório de Gestão de 2011

Iniciativa PI-10.1.a: Atender a legislação ambiental vigente e facilitar os processos de
obtenção de licenças para a expansão dos aeroportos.
Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DTME.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Tomada de posição de cada um dos processos em andamento

MELR

Jan a abr 2011

Concluído

Identif icar os problemas críticos dos processos

MELR

Jan a abr 2011

Concluído

Estabelecer uma estratégia específ ica para superar os problemas
críticos dos processos

MELR

Abr a jun 2011

Concluído

Implementar as ações planejadas na estratégia desenvolvida
para superar os problemas críticos identif icados

MELR

Abr a dez 2011

Concluído

Monitorar mensalmente a evolução das ações planejadas

MELR

Jan a dez 2011

Concluído

ATIVIDADE/ETAPA

Quadro 10: Plano de ação da iniciativa PI-10.1.a
Fonte: Superintendência de Meio Ambiente – DTME

A atividade de acompanhamento de cada processo de licenciamento ambiental, bem como o
levantamento de entraves, está seguindo os trâmites normais.
As duas últimas atividades podem ser consideradas ações permanentes, que possuem uma
continuidade que não está contida em um determinado exercício.

Indicador PI-10.2: Número de aeroportos com a atividade de carga nacional implantada.
Gestor: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Meta: 18 aeroportos.
Resultado esperado: Desenvolver e potencializar o negócio de carga nacional, fortalecendo a
atividade onde já esteja instalada e ampliando para outros aeroportos da Rede Infraero.
Realizado até dezembro/2011
Dependência

Meta 2011 (Un)

Realização em
Aeroportos com a atividade de carga nacional
relação a meta
implantada/mantida em 2011 (Un)
(% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

3

1

33,33

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

2

2

100,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

4

4

100,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

2

2

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

1

1

100,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

2

2

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

4

2

50,00

INFRAERO

18

14

77,78

Tabela 6: Resultado do indicador PI-10.2
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

175

Relatório de Gestão de 2011

Até 2011, a atividade de carga nacional foi implantada em 14 aeroportos. A implantação da carga
nacional nos demais aeroportos se dará em 2012 após a distribuição do efetivo apropriado para o
início das atividades.

Iniciativa PI-10.2.a: Desenvolver a atividade de carga nacional na Rede de terminais de
logística de carga.
Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Revisar Plano Estratégico de Desenvolvimento da Carga Nacional em
Aeroportos da Rede Infraero

DCLC/Aeroportos

De Mai/2010 a
Dez/2010

CONCLUÍDA

Iniciar os processos de aquisição dos equipamentos e serviços
necessários à implantação e ou implementação da atividade

DCLC/Regionais

De Jan/2011 a
Dez/2014

EM ANDAMENTO

Implantar/implementar a atividade de Carga Nacional nos Aeroportos de
Maceió, Aracajú, Foz do Iguaçu e Florianópolis.

DCLC/LCNM

De Jan/2011 a
Dez/2011

ATRASADO

Implantar/implementar a atividade de Carga Nacional nos Aeroportos de
Rio de Janeiro (Galeão), Campo Grande, São Luiz, Londrina, Goiânia

DCLC/LCNM

De Jan/2012 a
Dez/2012

EM ANDAMENTO

Implantar/implementar a atividade de Carga Nacional nos Aeroportos de
Joinville, Navegantes, Teresina, Petrolina, Boa Vista e Vitória

DCLC/LCNM

De Jan/2014 a
Dez/2014

A INICIAR

Quadro 11: Plano de ação da iniciativa PI-10.2.a
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

A atividade de carga nacional vem conquistando cada vez mais espaço nos negócios da logística de
carga motivada, sobretudo, pelo crescimento econômico nacional, onde as empresas e consumidores
procuram meios de transporte mais ágeis e previsíveis.
Nesse cenário, acompanhando o crescimento do transporte aéreo doméstico, a carga nacional (bens
movimentados dentro do próprio país) transportada por via aérea, vem quebrando sucessivos
recordes, exigindo da Infraero o desenvolvimento de ações dedicadas para esse nicho.
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Objetivo Estratégico PI-11 – Promover a integração e o desenvolvimento
regional, nacional e internacional
Indicador PI-11.1: Número de Aeroportos com processo de integração da Área de Segurança
Aeroportuária – ASA, do Plano de Zona de Proteção – PZP e do Plano de Zoneamento de
Ruído – PZR ao Plano Diretor Urbano – PDU.
Gestor: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL.
Meta: 10 aeroportos.
Resultado esperado: Redução significativa do número de ocorrências de colisão de pássaros com
aeronaves nos aeroportos da Infraero. Assegurar todas as possibilidades de expansão dos
aeroportos, em harmonia com o desenvolvimento urbano de suas áreas de influência.
Número de aeroportos com processo de integração da
ASA, do PZP e do PZR ao PDU

Realizado até dezembro/2011

Dependência
Meta 2011 (Un)

Nº integrado/mantido 2011
(Un)

Realização em relação a meta
(% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

1

1

100,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

1

1

100,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

2

1

50,00

SRNO

Sup. Regional do Norte

1

1

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

1

-

0,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

1

1

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

3

1

33,33

10

6

60,00

INFRAERO

Tabela 7: Resultado do indicador PI-11.1
Fonte: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL

A integração dos planos de proteção aeroportuários envolvem atividades técnicas, gestões políticas
visando à incorporação das restrições impostas pelos referidos planos à legislação urbana dos
municípios envolvidos e gestões junto à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para
aprovação das curvas de ruído.
Quadro da situação atual:


Acordos assinados: 8 (Aeroporto de Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP,
Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira – SBPV,
Aeroporto Internacional de Campo Grande – SBCG, Aeroporto Internacional de Fortaleza –
Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre –
SBRF e Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – SBJV);



Detalhamento dos Planos de Integração Urbana – PLIUs em andamento: 3 (Aeroporto de
Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ, e
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF);
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Propostas em processo de finalização: 2 (Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas –
SBKP e Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ);



Curvas submetidas à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC: 4 (Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles
– SBVT e Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA);



Curvas aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC: 2 (Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP e Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ);



Estudos de ruído em desenvolvimento: 3 (Aeroporto de Goiânia – SBGO, Aeroporto
Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO e Aeroporto Internacional de
Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE).



O processo de análise técnica e desenvolvimento dos estudos voltados para a adequação de
uso do solo se desenvolve junto às prefeituras, com base nos Planos de Zona de Proteção –
PZP, Área de Segurança Aeroportuária – ASA e estudos de ruído correspondentes à
capacidade máxima do sistema de pistas, considerando as diretrizes de planejamento, sendo
esta a base de ajuste para a curva final aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC.



A meta para 2011 considera o encaminhamento de 10 planos. O resultado apresentado
aponta 12 aeroportos com processo de integração da Área de Segurança Aeroportuária –
ASA, Planos de Zona de Proteção – PZP e Plano de Zoneamento de Ruído – PZR em
andamento, decorre da antecipação de atividades em aeroportos localizados nas cidades com
previsão de jogos na copa do mundo.

Iniciativa PI-11.1.a: Promover a incorporação da Área de Segurança Aeroportuária – ASA
nos Planos Diretores Participativos dos Municípios onde se localizam os aeroportos.
Responsável: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/ 2011

PLIU

Jan - Dez

Em andamento.

Desenvolvimento de estudos e elaboração de propostas

PLIU/Pref eituras

Jan - Dez

Em andamento.

Assessoramento técnico no processo de submissão da
proposta aos órgãos legislativos e demais representantes
dos municípios

PLIU

Jan - Dez

Em andamento.

Assessoramento técnico às pref eituras no processo de
implementação da Lei

PLIU

Jan - Dez

Em andamento.

ATIVIDADE/ETAPA

Realização de reuniões técnicas

Quadro 12: Plano de ação da iniciativa PI-11.1.a
Fonte: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL
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Apresenta-se a seguir a situação de cada etapa:


Acordos assinados: 8 (Aeroporto de Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP,
Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira – SBPV,
Aeroporto Internacional de Campo Grande – SBCG, Aeroporto Internacional de Fortaleza –
Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre –
SBRF e Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – SBJV);



Detalhamento dos Detalhamentos dos Planos de Integração Urbana – PLIUs em andamento:
5 (Aeroporto de Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto
Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto
Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ e Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF);



Propostas em processo de finalização: 2 (Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas –
SBKP e Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF).



Foram realizadas reuniões com os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Várzea
Grande/Cuiabá e Campo Grande, Campinas/Monte Mor/Indaiatuba, Fortaleza, Porto Alegre,
Macapá, Aracaju, Recife.



Nos municípios com Acordo de Cooperação Técnica em andamento, as propostas de uso do
solo incluem orientações quanto à restrição aos usos atrativos de pássaros na legislação.
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Iniciativa PI-11.1.b: Promover a incorporação dos Planos de Zona de Proteção do Aeroporto
– PZP e de Zoneamento de Ruído Aeroportuário – PZR nos Planos Diretores Participativos
dos Municípios onde se localizam os aeroportos.
Responsável: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO / 2011

PLIU

Jan - Dez

Executado

PLIU/Pref eituras

Jan - Dez

Em andamento

Assessoramento técnico no processo de submissão
da proposta aos órgãos legislativos e demais
representantes dos municípios

PLIU

Jan - Dez

Em andamento: SBRJ,
SBSP, SBFZ, SBMQ,
SBJR (*)

Assessoramento técnico às pref eituras no processo
de implementação da Lei

PLIU

Jan - Dez

Em andamento

ATIVIDADE/ETAPA

Realização de reuniões técnicas
Desenvolvimento de estudos e elaboração de
propostas

Quadro 13: Plano de ação da iniciativa PI-11.1.b
Fonte: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL

Apresenta-se a seguir a situação de cada etapa:


Acordos assinados: 8 (Aeroporto de Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP,
Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira – SBPV,
Aeroporto Internacional de Campo Grande – SBCG, Aeroporto Internacional de Fortaleza –
Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre –
SBRF e Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – SBJV);



Detalhamento dos Planos de Integração Urbana – PLIUs em andamento: 5 (Aeroporto de
Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ,
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto Internacional de
Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ e Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes –
Gilberto Freyre – SBRF);



Propostas em processo de finalização: 2 (Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas –
SBKP e Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF);



Curvas submetidas à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC: 4 (Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles
– SBVT e Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA);



Curvas aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC: 2 (Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP e Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ)
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Estudos de ruído em desenvolvimento: 3 (Aeroporto de Goiânia – SBGO, Aeroporto
Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO e Aeroporto Internacional de
Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE)



Foram realizadas reuniões com os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Várzea
Grande/Cuiabá e Campo Grande, Campinas/Monte Mor/Indaiatuba, Fortaleza, Porto Alegre,
Macapá, Aracaju, Recife.



Os estudos para apresentação das propostas para Macapá e Porto Velho já se encontram em
fase final.



Foram desenvolvidos estudos preliminares das curvas isofônicas para os aeroportos de
Belém Goiânia e Maceió, que deverão ser encaminhadas à Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC.

*Na etapa referente ao assessoramento técnico, estão sendo consideradas para fins de detalhamento
da iniciativa e análise da evolução das ações para cumprimento das metas, a participação em
audiências públicas e outros fóruns de debate, especialmente no que se refere ao ruído aeronáutico.
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Objetivo Estratégico PI-12 – Incentivar a melhoria da qualidade dos serviços
prestados pelas entidades que atuam no sistema de aviação civil
Indicador PI-12.1: Quantidade de aeroportos com o Programa de Eficiência Operacional das
Companhias Aéreas implantado.
Gestor: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
Meta: 8 aeroportos.
Resultado esperado: Incentivar a melhoria dos procedimentos adotados pelas companhias aéreas,
objetivando a satisfação dos passageiros.
Realizado até dezembro/2011
Discriminação

Meta 2011 (Un)

INFRAERO

8

Aeroportos com o Programa de
Eficiência Operacional das
Companhias Aéreas implantado
(Un)

Realização em relação a
meta (% )

0

0,00

Tabela 8: Resultado do indicador PI-12.1
Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

O trabalho chegou a ser iniciado em março de 2011, com pesquisas feitas pela internet e em contato
com outras áreas da própria Infraero. Em junho de 2011 o processo foi paralisado para discussão
sobre a possibilidade de retirada do indicador do Plano Empresarial.
O Programa de Eficiência Operacional das companhias aéreas é baseado na análise de
processadores operacionais como forma de medição da eficiência operacional das empresas e as que
obtivessem as melhores notas ganhariam uma espécie de premiação pelo desempenho alcançado.
Ocorre que a metodologia para medição da performance das empresas aéreas é assunto a ser
regulamentado pela Secretaria de Aviação Civil – SAC, por meio da Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC e, após as reuniões realizadas com representantes das empresas aéreas, não se tem,
ainda, uma previsão de prazo para a conclusão desses trabalhos.
Considerando que esta iniciativa depende da regulamentação da metodologia da medição da
performance a ser definida pelo órgão regulador, foi autorizado, por meio da CF nº
24455/DA/2011, a criação de novo indicador em supressão a este.
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Iniciativa PI-12.1.a: Identificar ações das companhias aéreas com a finalidade de melhorar os
níveis de conforto e segurança dos passageiros.
Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/ 2011

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

Estabelecer os critérios / indicadores de avaliação das companhias aéreas.

DOGP

01 a 02/2011

Realizar pesquisa junto aos órgãos públicos e outras instituições visando conhecer
tipos de premiações que possam ser adaptadas às necessidades da INFRAERO.

DOGP

03/2011

Concluída

Estruturar as cláusulas e condições do prêmio.
Apresentação do Piloto do projeto à Diretoria Executiva.

DOGP
DO / DOGP

04 e 05/2011
06/2011

Paralisada
Não iniciada

Efetuar correções e/ou ajustes propostos pela Diretoria Executiva.

DO / DOGP

06/2011

Não iniciada

Apresentação do Piloto do projeto para aprovação da Diretoria Executiva.

DO / DOGP

07/2011

Não iniciada

Implementar as ações necessárias para instituir o Prêmio.

DOGP

08 a 09/2011

Não iniciada

Implementar o Prêmio em 08 aeroportos da Rede INFRAERO (SBSP e SBRJ).

DOGP

10 a 12/2011

Não iniciada

Avaliação da implantação do Prêmio nos dois aeroportos da Rede INFRAERO.

DOGP

01 a 03/2012

A iniciar

Apresentação da avaliação da implantação do Prêmio à Diretoria Executiva.

DO / DOGP

04/2012

A iniciar

Efetuar as sugestões / correções e implantar as melhorias no Projeto.
Aprovação das melhorias no Projeto.
Implementar o Projeto em 18 aeroportos da Rede INFRAERO (SBRF, SBFZ,
SBBE, SBSL, SBBR, SBCY, SBGO, SBGL, SBGR, SBKP, SBPA, SBCT, SBSV,
SBMO, SBEG, SBBH, SBCF e SBVT).
Avaliação da implantação do Prêmio nos dezoito aeroportos da Rede INFRAERO.

DOGP
DO / DOGP

05 a 06/2012
07/2012

A iniciar

DOGP

08 a 11/2012

A iniciar

DOGP

12/2012 a 02/2013

A iniciar

Apresentação da avaliação da implantação do Prêmio à Diretoria Executiva.

DO / DOGP

02/2013

A iniciar

Efetuar as sugestões / correções e implantar as melhorias no Projeto.
Aprovação das melhorias no Projeto
Implementar o Projeto em 23 aeroportos da Rede INFRAERO (SBNT, SBJP, SBPL,
SBMQ, SBMA, SBIZ, SBSN, SBCG, SBCR, SBCP, SBJR, SBME, SBSJ, SBMT,
SBFL, SBFI, SBLO, SBJV, SBNF, SBPK, SBIL, SBUF, SBAR, SBBV, SBPV, SBRB
e SBPR).
Avaliação final do projeto.

DOGP
DO / DOGP

03/2013 a 05/2013
06/2013

A iniciar

DOGP

07/2013 a 11/2013

DOGP

12/2013

ATIVIDADE/ETAPA

Em andamento

A iniciar

A iniciar
A iniciar

A iniciar

Quadro 14: Plano de ação da iniciativa PI-12.1.a
Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

Realizada a primeira reunião com os representantes das empresas aéreas, em 15/02/2011, na Sede
da Infraero, para apresentação do projeto que a Infraero pretende implementar. O assunto será
levado à reunião do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA pelas empresas aéreas e
posteriormente retornará para nova rodada de reuniões.
O Programa de Eficiência Operacional das companhias aéreas é baseado na análise de
processadores operacionais como forma de medição da eficiência operacional das empresas e as que
obtivessem as melhores notas ganhariam uma espécie de premiação pelo desempenho alcançado.
Ocorre que a metodologia para medição da performance das empresas aéreas é assunto a ser
regulamentado pela Secretaria de Aviação Civil – SAC, por meio da Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC e, após as reuniões realizadas com representantes das Empresas Aéreas, não se tem,
ainda, uma previsão de prazo para a conclusão desses trabalhos.
Considerando que esta iniciativa depende da regulamentação da metodologia da medição da
performance a ser definida pelo Órgão Regulador, foi autorizado, por meio da CF nº
24455/DA/2011, a criação de novo indicador em supressão a este.
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Indicador PI-12.2: Quantidade de aeroportos com o Programa de Eficiência em logística
implantado.
Gestor: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Meta: 23 aeroportos.
Resultado esperado: Desonerar a capacidade de armazenamento nos terminais de logística da
Infraero apresentando de forma transparente os processos realizados no aeroporto, seus
responsáveis e as etapas críticas que podem ser melhoradas.
Número de aeroportos com o programa de
eficiência em logística implementado

Realizado até
dezembro/2011

Dependência
Meta 2011 (Un)

Implementações/Manut Realização em relação a
enções 2011 (Un)
meta (% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

3

3

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

1

0

0,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

6

6

100,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

1

1

100,00

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

1

1

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

1

1

100,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

3

3

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

7

7

100,00

23

22

95,65

INFRAERO

100,00

Tabela 9: Resultado do indicador PI-12.2
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.

O Programa de Eficiência Logística busca apresentar as empresas mais eficientes nos seus
processos de liberação de cargas nacionalizadas dentro de um mesmo segmento, por exemplo:
farmacêutico, tecnologia, etc.
Em 2011, obteve-se 95,65% da realização em relação a meta.
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Iniciativa PI-12.2.a: Implantar o Programa de Eficiência Logística em todos os aeroportos da
Rede de Terminais de Logística de Cargas – TECA.
Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Análise e Identificação dos Segmentos a serem divulgados nos Terminais
onde o Ranking será individualizado (CT e CF) e o Ranking da Região Sul (S.
José dos Campos, Joinville, Navegantes, Florianópolis).

DCLC/LCPL

Mai/2010 Até
Ago/2010

CONCLUÍDA

Implantação nos Terminais onde o Ranking será individualizado (CT e CF) e o
Ranking da Região Sul (S. José dos Campos, Joinville, Navegantes,
Florianópolis).

DCLC/LCPL/
LCNM

Ago/2010 Até
Dez/2010

CONCLUÍDA

Análise e Identificação dos Segmentos a serem divulgados nos Terminais
Agrupados pela Região Nordeste (Salvador, Recife, Fortaleza, Petrolina,
Teresina, Natal, João Pessoa, Aracajú, Maceió) e no Centro Oeste (Brasília).

DCLC/LCPL

Jun/2010 até
Dez/2010

CONCLUÍDA

Implantação nos Terminais Agrupados da Região Nordeste (Salvador, Recife,
Fortaleza, Petrolina, Teresina, Natal, João Pessoa, Aracajú, Maceió).

DCLC/LCPL/
LCNM

Set/2011

CONCLUÍDA

Implantação no Terminal da Região Centro-Oeste (Brasília).

DCLC/LCPL/
LCNM

Set/2011

PARALIZADA

DCLC

Até Dez/2011

CONCLUÍDA

Avaliação para implantação do Programa nos demais Terminais de Logística.

Quadro 15: Plano de ação da iniciativa PI-12.2.a
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

Os tempos divulgados são obtidos através da contagem de horas úteis utilizadas para liberação de
cargas do setor verde, considerando o intervalo entre os tempos de recebimento da carga pela
Infraero até a entrega ao transportador. Após estudos de viabilidade, foi constatada que não será
possível a implantação do Programa Infraero de Eficiência Logística na Superintendência Regional
Centro-Oeste – SRCO neste momento, pois o número de importadores que nacionalizam nestes
Terminais de Logística de Cargas – TECAS é insuficiente para suportar o programa que tem o foco
na liberação das cargas parametrizadas no canal verde.
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Objetivo Estratégico PI-13 – Consolidar a excelência da Gestão
Indicador PI-13.1: Índice de implantação do MEGA.
Gestor: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
Meta: 40%.
Resultado esperado: Monitorar a implementação do MEGA – Modelo de Excelência da Gestão
Aeroportuária na Infraero.

Meta
2011
(% )

Discriminação

INFRAERO (Meta Corporativa)

Realizado até dezembro/2011
Total de etapas
previstas (Un)

Etapas concluídas (Un)

Índice de implantação
do MEGA (% )

Realização em
relação a meta
(% )

29

5

17,24

43,10

40

Tabela 10: Resultado do indicador PI-13.1
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.

O indicador está relacionado à Iniciativa 13.1.a - Implantar o Modelo de Excelência da Gestão
Aeroportuária – MEGA na Infraero e as razões para a meta não ter sido alcançada estão expostas na
análise daquela Iniciativa.
Iniciativa PI-13.1.a: Implantar o Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA na
Infraero, com base nos Critérios de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade,
contemplando a harmonização das certificações estabelecidas pelos órgãos normativos
nacionais e internacionais.
Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DAPG

Março/2011

Paralisada

DAPG

De março a
maio/2011

Paralisada

DAPG

Maio/2011

Paralisada

Junho/2011

Paralisada

Junho/2011

Paralisada

DAPG

Julho/2011

Paralisada

DAPG

Setembro/2011

Paralisada

Ano 2011
6. Def inir metodologia para as etapas de implantação.
7. Customizar os Critérios de Excelência da FNQ para o
contexto aeroportuário.
8. Consolidar o plano de trabalho na Sede.
9. Aprovação do plano de trabalho na Sede.
10. Criar Grupo de Execução na Sede.
11. Capacitar gestores e multiplicadores da Sede em
Critérios de Excelência da FNQ.
12. Capacitar os Superintendentes e representantes de
planejamento e gestão das Superintendências Regionais
em Critérios de Excelência da FNQ.
13. Executar 1º processo de auto-avaliação na Sede –
Diagnóstico.
14. Analisar o resultado da auto-avaliação na sede

DAPG/Diretoria
Executiva
DAPG

DAPG
DAPG

De agosto a
setembro/2011
Outubro/2011

Não iniciada
Não iniciada
Não iniciada

15. Def inir projetos de melhoria.

DAPG /
Superintendências Sede

16. Implementar e monitorar os projetos de melhoria.

DAPG /
A partir de
Superintendências Sede novembro/2011

Outubro/2011

Não iniciada

Quadro 16: Plano de ação da iniciativa PI-13.1.a
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Em dezembro de 2010, foi concluído o planejamento dos treinamentos a serem realizados em 2011,
no qual constam os cursos necessários à capacitação dos profissionais que estão envolvidos no
processo de implantação do Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA.
O primeiro treinamento desse planejamento foi realizado em março de 2011, aperfeiçoando os
conhecimentos dos participantes para que estejam aptos a definir a metodologia para as etapas de
implantação e a customizar os Critérios de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ
para o contexto aeroportuário.
No decorrer do primeiro trimestre, foram priorizadas ações que consolidam documentos e práticas
relacionadas à implementação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – SIGQ, que se
constitui a base sobre a qual o Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA foi
concebido.
O processo de contratação de empresa para realização do treinamento para formação de
profissionais da Sede e Superintendências Regionais nos “Critérios de Excelência da Fundação
Nacional da Qualidade – FNQ”, previsto na programação de cursos 2011, foi concluído.
No entanto, o treinamento foi cancelado, considerando a decisão do Governo Federal de conceder
os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas à iniciativa privada e a consequente necessidade
de revisão do modelo de gestão, visando adequar a Empresa ao novo cenário, o que torna necessária
a revisão do projeto de implantação do Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA de
forma a garantir que não haja incongruência entre as metodologias a serem utilizadas na definição
desse novo modelo.
A Palestra de Sensibilização para a alta Direção da Infraero, prevista para 2011, também foi adiada
até que novo cronograma seja definido.
As etapas definidas para 2011 foram paralisadas, em razão da contratação de consultorias
especializadas para análise e proposição de um novo modelo de negócio para a Infraero e da
priorização de ações voltadas a adequações da estrutura de topo da Empresa, tais como a revisão do
Estatuto da Empresa, criação da Diretoria Jurídica e Diretoria de Empreendimentos, elaboração do
Regimento Interno, dentre outras de caráter estratégico.
Iniciativa PI-13.1.b: Desenvolver e implantar o indicador “Índice de implantação do MEGA”.
Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

1.1 Realizar levantamento de inf ormações.

DAPG

Maio/2010

Concluído

1.2 Definir parâmetros e metodologia de mensuração.

DAPG

Jun a Jul/2010

Concluído

1.3. Propor meta 2011, 2012 e 2013.

DAPG

Out/2010

Concluído

2. Implantar indicador.

DAPG

De 2011 a 2013

Paralisada

ATIVIDADE/ETAPA
1. Desenvolver indicador.

Quadro 17: Plano de ação da iniciativa PI-13.1.b
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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A implantação do indicador está diretamente relacionada à Iniciativa 13.1.a – Implantar o Modelo
de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA na Infraero e as razões para a paralisação da Etapa
2 “Implantar o indicador” estão expostas na análise daquela iniciativa.

Indicador PI-13.2: Percentual de aeroportos e Grupamento de Navegação Aérea – GNAs com
Certificação ISO 9001.
Gestor: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
Meta: 50%.
Resultado esperado: Elevar os padrões de qualidade dos serviços prestados, conforme determinação
do Departamento de Controle de Espaço Aéreo – DECEA e Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC e contribuir para a implantação do Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA.
Realizado até dezembro/2011
Dependência

Meta 2011
(% )

Aeroportos e GNAs com
certificação ISO 9001
acumulado (% )

Realização em relação
a meta (% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

4,35

100,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

5,43

100,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

7,61

100,00

SRNO

Sup. Regional do Norte

6,52

100,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

3,26

100,00

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

4,35

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

5,43

100,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

5,43

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

7,61

100,00

50,00

100,00

INFRAERO

50

50

Tabela 11: Resultado do indicador PI-13.2
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.

Meta cumprida.
Foi consolidado o Programa Anual das Auditorias Internas em todos os aeroportos, considerando a
integração com as auditorias nos processos de Navegação Aérea, de Segurança de Aviação Civil
Brasileira – AVSEC e de Segurança Operacional. Com o objetivo de preparar os auditores que
atuaram nas Auditorias Internas Integradas, foram realizados os cursos de Formação de Auditores
Internos da Qualidade de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC e de Formação de
Auditores Internos da Qualidade no Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional – SGSO.
Foram realizadas, ainda, reunião técnica com os Gerentes Regionais de Planejamento para repasse
das orientações relativas ao gerenciamento das Auditorias Internas Integradas e reunião entre os
representantes da Gerência do Desenvolvimento Organizacional – PGDO, Gerência de Proteção
Contra Atos Ilícitos – SAAI e Gerência de Tráfego Aéreo – NATM e os auditores líderes dos
processos de Navegação Aérea e de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC para
alinhamento dos procedimentos dessas auditorias. Em 17 de maio de 2011 foi aprovado o
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cronograma de Auditorias Internas Integradas de 2011, por meio da CF CIRC nº
12661/DO/DA(DAPG)/2011.
Nos meses de junho e julho de 2011 foram capacitados quarenta e seis Representantes da Direção –
RDs para assuntos de Qualidade. Nessa mesma ocasião, os Representantes da Direção – RDs
participaram de reunião técnica com a finalidade de padronizar procedimentos para realização das
auditorias internas integradas.
Em agosto realizou-se o curso de Formação de Gestores para o Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade – SIGQ e foi disponibilizado às Gerências Regionais de Planejamento e Gestão o termo
de referência para contratação do Organismo Certificador para realização das auditorias externas,
bem como foi encaminhada a CF nº 22106/DAPG(PGDO)/2011 à Superintendência de Licitações e
Compras – DALC, que solicita a elaboração do edital padrão para as próximas contratações.
De julho a setembro a Gerência do Desenvolvimento Organizacional – PGDO, Gerência de
Segurança Operacional – DOSO e Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
trabalharam nas adequações do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade Informatizado – SIGQi, a
fim de atender as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para a integração do
Manual de Operações do Aeroporto – MOPS e Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional
– MGSO ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – SIGQ.
No decorrer do exercício foi aprovada a NI 20.03 (QLD) - Serviço e Produto Não Conforme, Ação
Corretiva, Preventiva e de Melhoria e concluída a programação das Auditorias Internas Integradas
de 2012 e as auditorias externas de Organismos Certificadores definidas para o período.
Quanto à realização das auditorias de manutenção e certificação, realizadas por Organismos
Certificadores, relacionadas ao Certificado ISO 9001 das dependências, segue as seguintes
considerações:
1. O Organismo Certificador vencedor do processo licitatório para realização das auditorias
externas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL,
Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto Marinho – SBJR e Aeroporto de Macaé – SBME declinou, em
razão de discordâncias quanto aos termos do contrato de prestação de serviços, tendo sido
necessário convocar o segundo colocado no certame. Em razão dessa circunstância, houve atraso no
cronograma das auditorias, sendo realizadas em janeiro de 2012. O atraso não trouxe impacto para o
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL e Aeroporto de
Jacarepaguá – Roberto Marinho – SBJR que encerraram o exercício com a certificação válida.
Quanto ao Aeroporto de Macaé – SBME, embora a certificação tenha ocorrida em janeiro de 2012,
consideramos que não houve impacto no alcance da meta, uma vez que das onze etapas previstas
para a certificação do aeroporto, conforme definido na Iniciativa PI - 13.2 - Percentual de
aeroportos e GNAs com certificação ISO 9001 do aeroporto, dez foram concluídas. A última etapa,
qual seja a de "Promover Auditoria Externa" estava em pleno andamento no encerramento do
exercício de 2011, já com a data definida para o evento de auditoria.
2. Em razão de atraso no processo licitatório, a primeira fase da auditoria externa do Aeroporto
Internacional de Cruzeiro do Sul – SBCZ foi realizada em fevereiro e será concluída em março de
2012, não sendo vislumbrados óbices para a certificação. Da mesma forma que apresentado no item
anterior, consideramos que não houve impacto no alcance da meta.
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O ano de 2011 encerrou-se com o Manual da Qualidade da Infraero e o Regulamento do Comitê da
Qualidade em fase final de aprovação.
Iniciativa PI-13.2.a: Certificar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade, com base na ISO
9001, em 66 aeroportos e 26 GNAs até 2014.
Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
ATIVIDADE/ETAPA

Ano 2011
Novas Certificações
Planejar a Implantação e Certif icação do SGQ
Realizar Palestra de Sensibilização
Realizar Workshop ISO 9001
Realizar Diagnóstico para Certif icação
Preparar Documentação

Promover curso: “Capacitação para Representante da Direção”
Formar Auditores Internos

RESPONSÁVEL

Realizar Análise Crítica

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Até março/2011
Até março/2011
Até março/2011
Até março/2011

Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

Sup. Regional
Sup. Regional
Sup. Regional
Sup. Regional
Sup. Regional/ Aeroporto
ou GNA
Sede

Até junho/2011

Concluído

Até agosto/2011

Concluído

Sede/ Sup.Regionais

Até agosto/2011

Concluído

Setembro/2011

Concluído

Outubro/2011

Concluído

Sede / Sup. Regional
/Aeroporto ou GNA
Aeroporto ou GNA

Realizar 1º Ciclo de Auditoria

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

Realizar Pré-Auditoria (Auditoria de Validação)

Sede/Sup. Regional

Novembro/2011

Concluído

Promover Auditoria Externa

Sede/Sup. Regional

Dezembro/2011

Em andamento

Manutenção da Certificação

Sede

Janeiro a
Dezembro/2011
Até agosto/2011

Realizar Auditoria Interna da Qualidade

Sede / Sup. Regional
/Aeroporto ou GNA

Até
Novembro/2011

Promover Auditoria Externa

Sede/Sup. Regional

Até
Dezembro/2011

Promover ações de manutenção das certif icações
Promover curso: “Capacitação para Representante da Direção”

Aeroporto ou GNA

Concluído
Concluído
Concluído

Concluído

Quadro 18: Plano de ação da iniciativa PI-13.2.a
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Foi consolidado o Programa Anual das Auditorias Internas em todos os aeroportos, considerando a
integração com as auditorias nos processos de Navegação Aérea, de Segurança de Aviação Civil
Brasileira – AVSEC e de Segurança Operacional.
Com o objetivo de preparar os auditores que atuaram nas Auditorias Internas Integradas, foram
realizados os cursos de Formação de Auditores Internos da Qualidade de Segurança de Aviação
Civil Brasileira – AVSEC e de Formação de Auditores Internos da Qualidade no Sistema de
Gerenciamento da Segurança Operacional – SGSO.
Foi realizada, ainda, reunião técnica com os Gerentes Regionais de Planejamento para repasse das
orientações relativas ao gerenciamento das Auditorias Internas Integradas e reunião entre os
representantes da Gerência do Desenvolvimento Organizacional – PGDO, Gerência de Proteção
Contra Atos Ilícitos – SAAI e Gerência de Tráfego Aéreo – NATM e os auditores líderes dos
processos de Navegação Aérea e de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC para
alinhamento dos procedimentos dessas auditorias.
Em 17 de maio de 2011 foi aprovado o cronograma de Auditorias Internas Integradas de 2011, por
meio da CF CIRC nº 12661/DO/DA(DAPG)/2011.
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Nos meses de junho e julho de 2011 foram capacitados 46 (quarenta e seis) Representantes da
Direção – RDs para assuntos de Qualidade. Nessa mesma ocasião, os Representantes da Direção –
RDs participaram de reunião técnica com a finalidade de padronizar procedimentos para realização
das auditorias internas integradas.
Em agosto realizou-se o curso de Formação de Gestores para o Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade – SIGQ e foi disponibilizado às Gerências Regionais de Planejamento e Gestão o termo
de referência para contratação do Organismo Certificador para realização das auditorias externas,
bem como foi encaminhada a CF nº 22106/DAPG(PGDO)/2011 à Superintendência de Licitações e
Compras – DALC, que solicita a elaboração do edital padrão para as próximas contratações.
De julho a setembro a Gerência do Desenvolvimento Organizacional – PGDO, Gerência de
Segurança Operacional – DOSO e Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
trabalharam nas adequações do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade Informatizado – SIGQi, a
fim de atender as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para a integração do
Manual de Operações do Aeroporto – MOPS e Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional
– MGSO ao Sistema Integrado da Qualidade – SIGQ.
No decorrer do exercício foi aprovada a NI 20.03 (QLD) – Serviço e Produto Não Conforme, Ação
Corretiva, Preventiva e de Melhoria e concluída a programação das Auditorias Internas Integradas
de 2012 e realização das auditorias externas de Organismos Certificador programadas para o
período.
Em razão de problemas no processo licitatório, a auditoria de certificação no aeroporto de Macaé SBME foi realizada em janeiro de 2012 com a indicação de certificação daquela dependência.
A realização da auditoria de certificação do Aeroporto de Cruzeiro do Sul – SBCZ será concluída
em março de 2012, não sendo vislumbrados óbices para a certificação.
O ano de 2011 encerrou-se com o Manual da Qualidade da Infraero e o Regulamento do Comitê da
Qualidade estão em fase final de aprovação.
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Indicador PI-13.3: Percentual de projetos de investimentos de grande vulto com Plano de
Gerenciamento estabelecido e formalizado.
Gestor: Gerentes de Programa.
Meta: 50%.
Resultado esperado: Espera-se com o cumprimento desta meta que os projetos de investimentos
iniciados em cada ano do período 2010 a 2014 tenham os seus processos mapeados e
documentados, para que se conheça toda a programação para a realização do investimento. Tal
programação poderá ser extraída das propostas de investimento por meio da construção do Plano de
Gerenciamento de cada projeto, o qual irá proporcionar um controle melhor, tendo em vista a
identificação de gargalos que prejudicam a realização dos investimentos e a adoção preventiva de
medidas para evitar a sua descontinuidade.
Realizado até dezembro/2011

Discriminação

INFRAERO (Meta Corporativa)

Meta
2011
(% )

50

Projetos de investimentos de grande vulto com Plano de Gerenciamento estabelecido e formalizado
Total de componentes
do portfólio (Un)

Projetos estabelecidos e
formalizados (Un)

Projetos estabelecidos
e formalizados (% )

Realização em
relação a meta
(% )

47

19

40,43

80,85

Tabela 12: Resultado do indicador PI-13.3
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

O conjunto de artefatos que compõem a documentação de gerenciamento dos empreendimentos está
contemplado nos produtos do projeto Project Management Office – PMO Corporativo da Infraero.
Toda a documentação, que compõe o Plano de Gerenciamento dos Empreendimentos, já enviada até
o momento será considerada.
Para os empreendimentos do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek
– SBBR, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro –
SBGR e Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP já foram enviadas as matrizes de
riscos e impedimentos esses mecanismos de controle também serão aplicados aos demais
empreendimentos a serem controlados pelo Project Management Office – PMO corporativo.
Iniciativa PI-13.3.a: Capacitação em gerenciamento de projetos, segundo os critérios do PMI
– Project Manangement Institute, dos profissionais envolvidos no processo de planejamento e
gestão dos investimentos.
Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH.
ATIVIDADE/ETAPA

Desenvolver a segunda etapa do treinamento corporativo
em gerenciamento de projetos de inf raestrutura, o qual já
teve as especif icações estabelecidas pela
Superintendência de Planejamento e Gestão.

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DARH

01/03 a 31/12/2011

Concluída

Quadro 19: Plano de ação da iniciativa PI-13.3.a
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
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De acordo com a Carta Formal nº 18227/DAPG(PGPI)/2011, foi solicitada a inscrição de dez (10)
funcionários da Infraero, das áreas de Planejamento e Gestão; Engenharia e Tecnologia da
Informação, no curso de “Gestão Avançada de Projetos” oferecido pela Fundação Dom Cabral –
FDC. Tal participação se justifica pelo fato da Infraero estar, atualmente, em fase de implantação do
Escritório de Projetos – PMO Corporativo, o qual terá como atribuição o desenvolvimento da
metodologia de gerenciamento de projetos na empresa.
Em virtude da implantação do Escritório Corporativo de Projetos (PMO Corporativo), julgou-se
necessário o ingresso de três (3) empregados da Superintendência de Planejamento e Gestão –
DAPG, um (1) empregado da Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI, um (1)
empregado da – Superintendência de Gestão Operacional – DOGP e um (1) empregado da
Superintendência de Navegação Aérea – DONA no curso de Master in Business Administration –
MBA em Gerenciamento de Projetos. De acordo com a Carta Formal nº 20816/DAPG(PGPI)/2011.

Iniciativa PI-13.3.b: Mapeamento e normatização, junto aos gestores, do processo de decisão
do investimento até a sua realização.
Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
ATIVIDADE/ETAPA
Desenvolver NI ref erente à condução dos projetos de
investimento de grande vulto corporativos
Desenvolver NI ref erente ao processo de planejamento e
gestão dos investimentos
Promover workshop das NIs ref erentes ao processo de
planejamento e gestão dos investimentos com os Gerentes
Regionais de Planejamento e Gestão
Promover workshop das NIs ref erentes ao processo de
planejamento e gestão dos investimentos com os gestores
constituintes da equipe da Sala de Situação de
Investimentos
Consolidar o desenvolvimento do Plano de Gerenciamento
(1ª f ase) dos projetos de investimentos estratégicos que
serão compostos pelo termo de abertura, descrição do
escopo, estrutura analítica e cronograma.

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DAPG(PGPI)

01/03 a 30/04/2011

Atrasada

DAPG(PGPI)

01/05 a 30/06/2011

Atrasada

DAPG(PGPI)

01 a 31/08/2011

Atrasada

DAPG(PGPI)

01 a 31/08/2011

Atrasada

DAPG(PGPC)

01/07 a 31/12/2011

Concluída

Quadro 20: Plano de ação da iniciativa PI-13.3.b
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

As atividades da Gerência de Planejamento de Investimentos – PGPI foram migradas para
Superintendência de Controladoria – DFCT. Os trabalhos desta iniciativa estão a cargo do
Escritório de Projetos – PMO Corporativo (Gerência de Projetos Corporativos – PGPC).
O Escritório de Projetos – PMO Corporativo foi estabelecido em dezembro de 2011, os normativos
relacionados à gestão dos projetos de investimentos de grande vulto devem ser elaborados até o
final do primeiro semestre de 2012. Para que haja a formulação definitiva do fluxo de informações
entre os Escritórios de Projetos – PMOs e demais áreas é necessário o posicionamento da direção da
Empresa, no que se refere à definição e implementação dos Escritórios de Projetos – PMOs setoriais
dentro da estrutura organizacional, para que possa continuar seu desenvolvimento.
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A primeira fase de plano de gerenciamento dos projetos de investimentos foi desenvolvida de
acordo com os procedimentos estabelecidos no Manual de Treinamento na metodologia inicial para
a Gestão de Empreendimentos, definido juntamente com a Superintendência de Planejamento e
Gestão – DAPG, Gerência de Planejamento – PEPL e Superintendência de Tecnologia da
Informação – DATI. Este manual foi revisado e está sendo utilizado nas visitas da segunda onda.
Indicador PI-13.4: Número de dependências com Programa de Controle de Qualidade na
Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC Contra Atos de Interferência Ilícita
implantado.
Gestor: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA.
Meta: 29 dependências.
Resultado esperado: Implementar até 2014 o Programa de Controle de Qualidade na Segurança de
Aviação Civil Brasileira – AVSEC contra Atos de Interferência Ilícita nos 66 aeroportos
administrados pela Infraero.
Número de dependências com Programa de controle de
qualidade na AVSEC contra atos de interferência ilícita
implantado

Realizado até
dezembro/2011

Dependência
Meta 2011 (Un)

Implantações
acumuladas (Un)

Realização em
relação a meta (% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

2

2

100,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

4

4

100,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

7

7

100,00

SRNO

Sup. Regional do Norte

3

3

100,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

3

3

100,00

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

1

1

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

1

1

100,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

3

3

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

5

5

100,00

29

29

100,00

INFRAERO

Tabela 13: Resultado do indicador PI-13.4
Fonte: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA

Meta cumprida.
Conforme cronograma estabelecido, as Auditorias Internas Integradas de Qualidade na Segurança
de Aviação Civil Brasileira – AVSEC foram iniciadas em maio de 2011 e realizadas nas seguintes
dependências: Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP, Aeroporto Internacional de Curitiba –
Afonso Pena – SBCT, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto
Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA, Aeroporto de Londrina – Governador José
Richa – SBLO, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim –
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SBGL, Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF, Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio
Luz – SBFL, Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI, Aeroporto Internacional
de Navegantes – Ministro Victor Konder – SBNF, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto
Martins – SBFZ, Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – SBJV, Aeroporto
Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT, Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro – SBGR, Aeroporto Internacional de
Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV, Aeroporto Internacional de Brasília –
Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR, Aeroporto Internacional de Santarém – Maestro Wilson
Fonseca – SBSN, Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato – SBUL,
Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de Andrade – SBBH, Aeroporto
Internacional de Petrolina – Senador Nilo Coelho – SBPL, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos
Dumont – SBRJ, Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE,
Aeroporto de Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues – SBPJ, Aeroporto de Teresina – Senador
Petrônio Portella – SBTE, Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul – SBCZ, Aeroporto de
Marabá/Pará – João Correa da Rocha – SBMA, Aeroporto Internacional de João Pessoa –
Presidente Castro Pinto – SBJP, Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY,
Aeroporto de Macaé – SBME, Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles –
SBVT, Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna – SBKG, Aeroporto
Internacional de Campo Grande – SBCG, Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos
Palmares – SBMO, Aeroporto de Goiânia – SBGO, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto
Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto Marinho – SBJR, Aeroporto de
Imperatriz – Prefeito Renato Moreira – SBIZ, Aeroporto de Aracaju – SBAR, Aeroporto
Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado – SBSL, Aeroporto de Ilhéus/Bahia – Jorge
Amado – SBIL, Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR, Aeroporto de Rio
Branco – Plácido de Castro – SBRB e Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes –
SBEG sendo que várias auditorias realizadas não estão na meta da Superintendência de Segurança
Aeroportuária – DOSA em 2011, que seriam somente 29 auditorias.
As auditorias de Adequação Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ,
Aeroporto de Macaé – SBME, Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade –
SBBV, Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul – SBCZ, Aeroporto de Campina Grande –
Presidente João Suassuna – SBKG, Aeroporto Internacional de Corumbá – SBCR, Aeroporto de
Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR foram realizadas entre maio a setembro de 2011.
As auditorias de Validação de Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ,
Aeroporto de Macaé – SBME, Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade –
SBBV e Aeroporto Internacional de Corumbá – SBCR foram realizadas entre setembro e outubro
de 2011.
Finalizando as 55 (cinquenta e cinco) auditorias integradas, adequação e validação em novembro de
2011.
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Iniciativa PI-13.4.a: Implementar o Programa de Qualidade na Segurança de Aviação Civil
Brasileira – AVSEC nos aeroportos da Rede Infraero.
Responsável: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA.
QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

SEDE/DOSA

Jan/2011

CONCLUÍDO.

Palestra de Sensibilização nos aeroportos

PG do Aeroporto

10 dias antes da
auditoria de
adequação

CONCLUÍDO.

Auditoria de adequação

Auditores AVSEC

Maio a Outubro

CONCLUÍDO.
Ver programação do
indicador

Relatório de Auditoria de adequação

Auditores AVSEC

ATIVIDADE/ETAPA *
Planejamento das etapas do Programa de Qualidade AVSEC

Elaboração do Plano de Ação

Regional/Aeroporto

Auditoria de Validação

Auditores AVSEC

Relatório de Auditoria de validação
Elaboração do Plano de Ação

RESPONSÁVEL

Auditores
Regional/Aeroporto

10 dias após a
auditoria de
adequação
02 semanas após
a auditoria de
adequação
Setembro e
Outubro
10 dias após a
auditoria
02 semanas após
a auditoria de
validação

CONCLUÍDO.

CONCLUÍDO.
CONCLUÍDO.
Ver programação do
indicador.
CONCLUÍDO.
CONCLUÍDO.

Quadro 21: Plano de ação da iniciativa PI-13.4.a
Fonte: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA

Conforme cronograma estabelecido, as Auditorias Internas Integradas de Qualidade na Segurança
de Aviação Civil Brasileira – AVSEC foram iniciadas em maio de 2011 e realizadas nas seguintes
dependências: Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP, Aeroporto Internacional de Curitiba –
Afonso Pena – SBCT, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto
Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA, Aeroporto de Londrina – Governador José
Richa – SBLO, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL,
Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF, Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio
Luz – SBFL, Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI, Aeroporto Internacional
de Navegantes – Ministro Victor Konder – SBNF, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto
Martins – SBFZ, Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – SBJV, Aeroporto
Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
– Governador André Franco Montoro – SBGR, Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís
Eduardo Magalhães – SBSV, Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek
– SBBR, Aeroporto Internacional de Santarém – Maestro Wilson Fonseca – SBSN, Aeroporto de
Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato – SBUL, Aeroporto de Belo
Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de Andrade – SBBH, Aeroporto Internacional de
Petrolina – Senador Nilo Coelho – SBPL, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ,
Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE, Aeroporto de
Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues – SBPJ, Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella –
SBTE, Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul – SBCZ, Aeroporto de Marabá/Pará – João
Correa da Rocha – SBMA, Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto –
SBJP, Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY, Aeroporto de Macaé –
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SBME, Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT, Aeroporto de
Campina Grande – Presidente João Suassuna – SBKG, Aeroporto Internacional de Campo Grande –
SBCG, Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO, Aeroporto de Goiânia –
SBGO, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto de
Jacarepaguá – Roberto Marinho – SBJR, Aeroporto de Imperatriz – Prefeito Renato Moreira –
SBIZ, Aeroporto de Aracaju – SBAR, Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha
Machado – SBSL, Aeroporto de Ilhéus/Bahia – Jorge Amado – SBIL, Aeroporto de Uberaba –
Mário de Almeida Franco – SBUR, Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro – SBRB e
Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG sendo que várias auditorias
realizadas não estão na meta da Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA em 2011,
que seriam somente 29 auditorias.
As auditorias de adequação Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ,
Aeroporto de Macaé – SBME, Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade –
SBBV, Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul – SBCZ, Aeroporto de Campina Grande –
Presidente João Suassuna – SBKG, Aeroporto Internacional de Corumbá – SBCR, Aeroporto de
Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR foram realizadas entre maio a setembro de 2011.
As auditorias de validação de Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ,
Aeroporto de Macaé – SBME, Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade –
SBBV e Aeroporto Internacional de Corumbá – SBCR foram realizadas entre setembro e outubro
de 2011.
Finalizando as 55 (cinquenta e cinco) auditorias Integradas, adequação e validação em novembro de
2011.
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Indicador PI-13.5: Nº de aeroportos com o Manual de Operações do Aeroporto – MOPS
concluído.
Gestor: Gerência de Segurança Operacional – DOSO.
Meta: 23 dependências.
Resultado esperado: Garantir o Gerenciamento da Segurança Operacional do aeroporto; garantir a
operação do aeroporto, sem aplicação de penalidades, conforme RBAC 139, item 139.215;
aprimorar os padrões de qualidade dos serviços prestados; e contribuir para a implantação do
Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA.
Número de aeroportos com o Manual de Operações do
Aeroporto (MOPS) concluído

Realizado até
dezembro/2011

Dependência
Meta 2011 (Un)

MOPS concluidos (Un)

Realização em relação a
meta (% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

2

2

100,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

4

4

100,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

3

3

100,00

SRNO

Sup. Regional do Norte

2

2

100,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

1

1

100,00

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

2

2

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

2

2

100,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

3

3

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

4

4

100,00

23

23

100,00

INFRAERO

Tabela 14: Resultado do indicador PI-13.5
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO

Meta cumprida.
Em 2011, 23 aeroportos possuem o Manual de Operações de Aeroporto – MOPS.
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Iniciativa PI-13.5.a: Atender a legislação em vigor e facilitar o processo de conclusão e
atualização do Manual de Operações de Aeroporto – MOPS.
Responsável: Gerência de Segurança Operacional – DOSO.
ATIVIDADE/ETAPA
Ano 2011
Conclusão de MOPS
Fechar os dados de movimentação de passageiros
referente ao ano de 2010
Checar a lista de aeroportos que atenderam ao requisito
do RBAC 139
Checar os dados da planilha final (revisada) de
movimentação de passageiros referente ao ano de 2010
Realizar palestra de apresentação do novo modelo do
MOPS nos aeroportos
Acompanhar e apoiar a elaboração do MOPS

Depositar o MOPS na ANAC
Obter a aprovação do MOPS junto a ANAC

RESPONSÁVEL

QUANDO (INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DOGP

Até Janeiro/2011

Concluído

DOSO

Até Janeiro/2011

Concluído

DOSO

Até Fevereiro/2011

Concluído

DOSO

Até Fevereiro/2011

Concluído

Mensal

Permanente

Até Dezembro/2011

Concluído

Até Dezembro/2012

Vide análise da iniciativa

Janeiro a Dezembro/2011

Permanente

Janeiro a Dezembro/2011

Permanente

Janeiro a Dezembro/2011

Em andamento

Janeiro a Dezembro/2011

Permanente

DOSO e Superintendente do
SBMO, SBCY, SBGO, SBCG,
SBNT, SBSL, SBRJ, SBCF, SBVT,
SBSP, SBCT, SBFZ, SBFL e SBFI
Superintendente do SBFI, SBCG e
SBSL
Superintendente do SBMO, SBCY,
SBGO, SBNT, SBRJ, SBCF, SBVT,
SBSP, SBFZ, SBFL e SBCT

Manutenção do MOPS

Garantir o cumprimento, por parte dos gestores, dos
procedimentos estabelecidos no MOPS
Promover ações de manutenção/atualização do MOPS
Obter resultado positivo na inspeção inicial de certificação
(IIC) realizada pela ANAC
Obter resultado positivo nas inspeções aeroportuárias
realizadas pela ANAC (RIA)
Cumprir as ações/prazos estabelecidos nos planos de
ações corretivas (PAC RIA)

Cumprir as ações/prazos estabelecidos nos planos de
ações corretivas (PAC IIC)

Superintendente do SBSV, SBBR,
SBRF, SBBE, SBEG, SBGL,
SBGR, SBKP e SBPA
Superintendente do SBSV, SBBR,
SBRF, SBBE, SBEG, SBGL,
SBGR, SBKP e SBPA

Vide análise da iniciativa
Superintendente do SBSV, SBBR,
SBRF, SBBE, SBEG, SBGL,
SBGR, SBKP e SBPA
Superintendente do SBSV, SBBR,
SBRF, SBBE, SBEG, SBGL,
SBGR, SBKP e SBPA
Superintendente do SBSV, SBBR,
SBRF, SBBE, SBEG, SBGL,
SBGR, SBKP e SBPA

Permanente
Janeiro a Dezembro/2011
Permanente

Janeiro a Dezembro/2011

Quadro 22: Plano de ação da iniciativa PI-13.5.a
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO

A palestra de apresentação do novo modelo do Manual de Operações de Aeroporto – MOPS nos
aeroportos foi realizada em julho de 2011.
A realização de novas Inspeções Iniciais de Certificação – IIC, a serem agendadas pela Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, depende de aprovação dos Manuais de Operações de
Aeroporto – MOPS em análise naquela agência.
A fase de avaliação do processo de certificação operacional está suspensa por 180 dias, que se finda
em março de 2012, conforme ofício encaminhado pela ANAC, nos seguintes aeroportos: Aeroporto
Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal
Rondon – SBCY, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto de
Goiânia – SBGO, Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO, Aeroporto
Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont –
SBRJ, Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP e Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de
Aguiar Salles – SBVT.
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Iniciativa PI-13.6.a: Certificar e manter o Certificado Operacional com base no Regulamento
Brasileiro da Aviação Civil 139 – RBAC 139.
Responsável: Gerência de Segurança Operacional – DOSO.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Superintendente
do SBMO
Superintendente
do SBMO
Superintendente
do SBMO
Superintendente
do SBMO
Superintendente
do SBMO
Superintendente
do SBMO

Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012

A iniciar

Superintendente
do SBGR
Superintendente
do SBGR
Superintendente
Promover ações de manutenção/atualização do MOPS
do SBGR
Obter resultado positivo nas inspeções aeroportuárias realizadas Superintendente
pela ANAC (RIA)
do SBGR
Cumprir as ações/prazos estabelecidos no plano de ações
Superintendente
corretivas (PAC RIA)
do SBGR
Superintendente
Promover ações de manutenção do ACOP
do SBGR
Manter a infraestrutura adequada aos requisitos do RBAC 139, Superintendente
incluindo RBAC 154 e demais legislações inerentes
do SBGR
Manter a organização administrativa adequada aos requisitos do Superintendente
RBAC 139 e demais legislações inerentes
do SBGR

Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012
Janeiro a
Dezembro/2012

Permanente

ATIVIDADE/ETAPA
Ano 2012

Obter Certificado Operacional
Implementar ou estar em implementação o Sistema de
Gerenciamento da Segurança Operacional
Obter resultado positivo na inspeção inicial de certificação (IIC)
realizada pela ANAC

Obter o Atestado de Capacidade Técnica Operacional (ACOP)
Cumprir as ações/prazos estabelecidos no plano de ações
corretivas (PAC IIC)
Obter Cadastro (homologação) atualizado junto a ANAC
Obter o Certificado Operacional

A iniciar
A iniciar

A iniciar
A iniciar
A iniciar

Manutenção da Certificação Operacional
Manter e aprimorar o Sistema de Gerenciamento do Sistema
Operacional
Garantir o cumprimento, por parte dos gestores, dos
procedimentos estabelecidos no MOPS

Permanente
Permanente

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente
Permanente

Quadro 23: Plano de ação da iniciativa PI-13.6.a
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO

O aeroporto indicado para obter o Certificado Operacional até 2012 é o Aeroporto Internacional de
Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO que já está com muitas ações em andamento.
Os demais aeroportos estão previstos para obter o Certificado Operacional em 2013, conforme
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 139 – RBAC 139.
O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro – SBGR
obteve o Certificado Operacional em 21/06/2011.
A fase de avaliação do processo de Certificação Operacional do Aeroporto Internacional de Maceió
– Zumbi dos Palmares – SBMO está suspensa por 180 dias, até março de 2012, conforme ofício
encaminhado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
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Objetivo Estratégico CS-01 – Assegurar a confiança e o reconhecimento da
sociedade
Indicador CS-01.1: Percentual de redução em relação ao ano anterior das matérias negativas
na mídia.
Gestor: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
Meta: 5%.
Resultado esperado: Melhoria na imagem da Infraero diante da opinião pública, por meio da
repercussão de matérias positivas, bem como munir a opinião pública de informação e transparência
do serviço prestado pela Infraero à sociedade.

Discriminação

INFRAERO (Meta Corporativa)

Meta 2011
(% )

Matérias
negativas na
mídia 2010(% )

5

5,07

Realizado até dezembro de 2011
Matérias
negativas na
mídia (% )

Redução (% )

Realização em
relação a meta (% )

19,92

(292,90)

(5857,99)

Tabela 15: Resultado do indicador CS-01.1
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

O número de matérias negativas em dezembro de 2011 (170) representou 19,92% do total de
matérias (853), índice inferior ao das citações positivas, de 329 (38,56%).
As neutras (354), de 41,5%.
Entre as matérias negativas, estão aquelas relacionadas às obras de reforma dos aeroportos para a
Copa de 2014.
Entre os assuntos positivos, destacam-se as ações empreendidas pela Infraero para assegurar a boa
movimentação nos aeroportos durante a alta temporada.
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Iniciativa CS-01.1.a: Divulgar fatos relevantes e ações positivas da Infraero, bem como
atender a demanda dos veículos de comunicação, de maneira rápida, precisa e transparente.
Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
ATIVIDADE/ETAPA
1) Aumentar a produção de notas e de entrevistas coletivas
e individuais
2) Aumentar o número de matérias produzidas para o site da
Inf raero
3) Analisar, propor e implantar novos meios de comunicação
com a imprensa e a sociedade utilizando as redes sociais.
4) Treinar os executivos da Inf raero para o atendimento à
imprensa por meio da of erta de cursos de media trainning.
5) Criação de Livro de Ocorrências Eletrônico para
monitorar os atendimentos à imprensa e garantir a meta de
100% de retornos aos veículos.
6) Contratação de consultoria para aperf eiçoar a atividade
de assessoria e treinamento dos gestores da área de
imprensa.

RESPONSÁVEL
MCIP

MCIP

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

2011/2014
Análise mensal
2011/2014
Análise mensal

Concluído

MCIP

Jan a Dez de 2011

MCIP

Maio e Agosto 2011

MCIP

Jan a Jun 2011

MCIP

Jan a Jun de 2011

Concluído
Concluído
Concluído

Atrasado

Atrasado

Quadro 24: Plano de ação da iniciativa CS-01.1.a
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

Itens 1 e 2 - Os dois primeiros itens da relação são ações permanentes, que devem ser
constantemente aprimoradas. No total acumulado entre janeiro e dezembro de 2011, foram
produzidas 854 notas e respostas à imprensa (em 2010, no mesmo período, esse número foi de
1014). No número de matérias escritas para o site, o número foi de 557 entre janeiro e dezembro de
2011 (em 2010, esse número foi de 567).
Item 3 - Até 30/12/11, o canal oficial da Infraero no Twitter (criado em julho de 2010) - o
@canalinfraero - possuía 3,067 seguidores. Nesse meio, são reiteradas algumas das principais
matérias que estão disponíveis no site da empresa, além de outras mensagens curtas, mas de igual
interesse para os usuários. Outras ferramentas e redes sociais – como Facebook e blogs – já estão
sendo analisadas como forma de dar continuidade ao trabalho de divulgação das ações da Infraero.
Item 4 - Em agosto, foi realizado o segundo de dois cursos de Media Training previstos para 2011.
Nessa segunda turma, foram capacitados 13 profissionais, totalizando 27 empregados neste ano. O
Media Training tem como objetivo capacitar executivos da empresa no atendimento à imprensa.
Item 5 - Uma terceira Carta Formal – CF, reforçando a solicitação anterior sobre a ferramenta, foi
enviada à Superintendência de Tecnologia da Informação. A Assessoria de Imprensa – PRIP
aguarda retorno da área.
Item 6 - Aguardando aprovação da Diretoria.
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Indicador CS-01.2: Percentual de clientes e usuários que reconhecem o negócio da Infraero e
a excelência nos serviços prestados pela Empresa.
Gestor: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
Meta: Atingir 80% até 2014.
Realizado até dezembro/2011
Clientes e usuários que
Clientes e usuários que
Meta
Total de
reconhecem o negócio
reconhecem o negócio da
Realização em
Discriminação
2011 (%) clientes e
da Infraero e a
Infraero e a excelência
relação a meta
usuários
excelência dos serviços
dos serviços prestados
(%)
(Un)
prestados pela Empresa
pela Empresa (Un)
(%)
Atingir
80
INFRAERO (Meta Corporativa)
17.946
9.993
55,68
69,60
até 2014

Tabela 16: Resultado do indicador CS-01.2
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

Para avaliar se os clientes e usuários da Infraero reconhecem o negócio da Empresa, bem como a
excelência de seus serviços, foi realizada Pesquisa de Opinião Nacional de Satisfação e Imagem
Percebida junto aos públicos: Passageiros, Cliente Carga, Empresas Aéreas, Concessionários,
Pilotos e População de Áreas Vizinhas. Foram aplicados 17.946 questionários (dado amostral)
abrangendo todos os públicos: Passageiros Origem: das 7.139 pessoas entrevistadas, 4.364
reconhecem o negócio da Infraero, ou seja, 61,13%; Passageiros Conexão: das 6.088 pessoas
entrevistadas, 3.366 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja, 55,30%; Cliente Carga: das 658
pessoas entrevistadas, 328 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja, 49,98%, Empresas Aéreas:
das 196 pessoas entrevistadas, 103 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja, 52,75%;
Concessionários: das 651 pessoas entrevistadas, 283 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja,
43,54%; Pilotos: das 1.527 pessoas entrevistadas, 648 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja,
42,44%; e População de Áreas Vizinhas: das 1.687 pessoas entrevistadas, 901 reconhecem o
negócio da Infraero, ou seja, 53,42%. No total, 9.993 pessoas - dos diversos públicos consultados reconhecem o negócio da Infraero. Em percentuais, 55,68% dos clientes e usuários que
responderam a pesquisa reconhecem o negócio da Infraero e a excelência dos serviços prestados
por ela. Para se chegar a esse resultado, cada um dos públicos entrevistados foi questionado em
relação às suas expectativas e interesses junto à Infraero. Por exemplo: para concessionários, as
questões versaram sobre a relação comercial estabelecida entre a Infraero e o estabelecimento;
para pilotos as questões versaram sobre segurança, infraestrutura de pátios e pistas etc.; para o
público em geral, as perguntas se focaram em atributos da Infraero, das companhias aéreas, da
Polícia Federal. A partir da análise de cada público foi feita a média de todos os entrevistados.
Assim, em 2011 atingimos 69,60% da meta estabelecida para 2014, que é de 80%.
Em relação às ações para se atingir esses percentuais, a Campanha Fique por Dentro foi a principal
ferramenta publicitária com a qual a Infraero realizou ações de comunicação sobre as suas
atribuições e as dos demais entes na atividade aeroportuária para informar a sociedade. Foram
instalados painéis nos aeroportos com conteúdos, conforme cada etapa da viagem, permitindo ao
passageiro conhecer as atribuições da Infraero e dos demais envolvidos na aviação civil. A
Infraero reeditou o Guia do Passageiro, publicação destinada a usuários dos aeroportos
administrados pela Empresa, que se consolidou como fonte de informações sobre viagens, direitos
e deveres dos usuários da aviação civil. A 3ª edição do Guia foi lançada em parceria com a
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Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias – CONAERO, supervisionada pela Secretaria
de Aviação Civil. O guia é uma iniciativa estratégica para a Infraero, articulada com o setor e com
foco nos usuários e passageiros. É distribuído nos aeroportos e está disponível em plataforma
digital. Para se atingir a meta de 80% até 2014 acreditamos no esforço que será empreendido por
toda a empresa, com base no Plano Empresarial elaborado para o período 2012-2015. A estratégia
da Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC para o alcance da meta de 2014
passa por ações que agreguem valor à marca Infraero, por meio de campanhas de comunicação
integrada com público externo, interno, parceiros da aviação civil, clientes e concessionários.

Iniciativa CS-01.2.a: Realizar ações publicitárias, institucionais e de comunicação que
contribuam para divulgar e esclarecer aos clientes e usuários o negócio da Infraero, bem
como a excelência nos serviços prestados pela empresa realizar pesquisa de imagem percebida
com clientes e usuários.
Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
ATIVIDADE/ETAPA
1) Analisar, propor e implantar ações integradas de comunicação institucional para o
setor aéreo, com o objetivo de melhorar a imagem da Infraero junto a este público
2) Elaboração e aprovação do Manual de Procedimentos do Balcão de Informações
INFO INFRAERO / e realização de curso para padronizar o atendimento nos Balcões
de Informações da Infraero
3) Realizar campanhas e/ou desenvolver peças publicitárias com foco nas atribuições
da Infraero com o objetivo de esclarecer aos clientes e usuários o negócio da empresa
4) Elaboração do Termo de Referência para a contratação de empresa que realizará a
pesquisa de Imagem e Satisfação da Infraero
5) Reunião com as diversas áreas da Empresa para definir representatividade,
avaliação do Termo de referência e sugestões sobre o processo de realização da
pesquisa
6) Processo licitatório para a contratação de empresa que realizará a pesquisa de
Imagem e Satisfação da Infraero
7) Aplicação da pesquisa para avaliar o nível de satisfação dos passageiros, clientescarga, pilotos, empresas aéreas, concessionários e população de áreas vizinhas dos
aeroportos, através de pesquisa a ser realizada em 2011 e 2013, e acompanhamento
das atividades da empresa contratada

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

MCRI / MCPB

Jan a Dez/2011

Em andamento

MCRI

Abril de 2011
Agosto de 2011

Em andamento

MCPB

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Jan a Dez/2011

Em andamento

MCPC

Fevereiro 2011/2013

Concluído

MCPC

Março 2011/2013

Concluído

MCPC

Abril-Julho
2011/2013

Concluído

MCPC

Agosto/Setembro
2011/2013

Concluído

8) Divulgação interna dos resultados

MCPC

Novembro 2011/2013

Em andamento

9) Apoiar ações de comunicação para informar e melhorar indicadores

MCPC

Dezembro 2011/2013

10) Realizar campanhas e/ou desenvolver peças publicitárias que reforcem a
excelência da Infraero no negócio em que atua
11) Promover ações ou peças publicitárias de divulgação das obras e melhorias
realizadas nos aeroportos das cidades sede da Copa 2014
12) Implantar plataformas de comunicação para o varejo aeroportuário e a logística de
carga, visando nortear as ações de publicidade mercadológica
13) Realizar pesquisas de pré e pós-teste das principais campanhas publicitárias

2012/ 2013
(anualmente)
Jan a Dez/2011
(até 2014)

Em andamento

MCPB

Jan a Dez/2011

Em andamento

MCPB

Jan a Dez/2011

Em andamento

MCPB
MCRI / MCPB

A iniciar

Quadro 25: Plano de ação da iniciativa CS-01.2.a
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

Várias ações foram desencadeadas para que o objetivo fosse alcançado. Muitas ações foram
desenvolvidas em parceria com outras áreas. Outras ações se encontram em fase de finalização
como a Pesquisa de Satisfação e o Manual de Procedimentos dos Balcões de Informações INFO
INFRAERO.
O Manual de Procedimentos dos Balcões de Informações dos Aeroportos Administrados pela
Infraero foi elaborado e encaminhado à área competente para análise. Terminada a análise, o
documento foi enviado para a Diretoria Jurídica para avaliação legal. Em decorrência do trâmite
documental, o processo está em fase de finalização.
204

Relatório de Gestão de 2011

A Infraero reeditou o Guia do Passageiro, publicação destinada a usuários dos aeroportos, que se
consolidou como fonte de informações sobre viagens, direitos e deveres dos usuários da aviação
civil. A terceira edição do Guia foi atualizada e lançada em parceria com a Comissão Nacional de
Autoridades Aeroportuárias – Conaero, sob a supervisão da Secretaria de Aviação Civil – SAC. O
guia é uma iniciativa estratégica para a Infraero, articulada com o setor e com foco nos usuários e
passageiros. Ele vem sendo distribuído nos aeroportos e está disponível em plataforma digital.
A Campanha Fique por Dentro foi a principal ferramenta publicitária com a qual a Infraero realizou
ações de comunicação sobre as suas atribuições e as dos demais entes na atividade aeroportuária
para informar a sociedade. Os painéis nos aeroportos foram instalados com conteúdos conforme
cada etapa da viagem, permitindo ao passageiro conhecer as atribuições da Infraero e dos demais
envolvidos na aviação civil diretamente no local. Em pesquisa de avaliação da campanha
(awareness)*, constatou-se que a campanha foi bem percebida nos aeroportos – 32% dos
entrevistados a reconheceram.
Constatou-se também, no entanto, que enquanto 15% dos entrevistados citam a importância de se
informar sobre os direitos dos passageiros e de onde recorrer em casos de dúvidas e 14% citam a
importância de se informar responsabilidades e deveres de cada um dos órgãos envolvidos, 67%
citam a importância de se informar sobre os serviços oferecidos aos passageiros nos aeroportos.
Esses dados confirmaram a noção de que a campanha Fique por Dentro como plataforma para a
divulgação das atribuições da Infraero deve ser ajustada. Por isso, a partir de dezembro, com o
lançamento do novo Guia do Passageiro (cujo conteúdo foi atualizado por iniciativa da Conaero),
diversas ações publicitárias informativas passaram a ter a nova identidade visual - essa nova linha
de comunicação substituiu a campanha Fique por Dentro e deverá seguir como base da
comunicação informativa/ educacional da empresa. Além desta, outras ações foram iniciadas ou
reforçadas em dezembro, agora como campanhas menores, como a campanha Artigos Perigosos
(sobre itens restritos em bagagens), internet grátis, entre outras.
Apesar de se tratar de uma iniciativa programada para ter início em 2012, Em 2011 foi produzido
um vídeo com o registro das operações especiais realizadas no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão, relativas ao receptivo para o evento Rock in Rio. O objetivo foi registrar a expertise
da Infraero na recepção e apoio à realização de eventos internacionais do porte do grande festival
internacional de música. Essa foi a primeira iniciativa do gênero, que deverá ocorrer em outras
ocasiões, como na Rio+20 em 2012. O vídeo será utilizado em apresentações institucionais.
Durante o ano de 2011, foram produzidas maquetes eletrônicas dos projetos de 12 aeroportos
relacionados com as cidades-sede da Copa (projeto ainda em curso). Ao serem lançadas, sempre
geraram considerável repercussão positiva na mídia. Além disso, foram realizadas algumas ações
pontuais para divulgar e/ou sinalizar obras em andamento, como em Curitiba, Londrina, São Luis e
Imperatriz – o que melhora a identificação dos locais em obra e, consequentemente, a orientação
dos usuários dos aeroportos (a campanha em Curitiba, particularmente, teve inclusive repercussão
positiva na imprensa). Outras iniciativas de comunicação para divulgação das obras e investimentos
foram planejadas, mas não foram realizadas, devido à não aprovação pela Diretoria Executiva.
A plataforma de comunicação do varejo aeroportuário foi aprovada em 2010 e, em 2011, dentre as
ações planejadas, foram realizadas a troca da identidade visual nos aeroportos de Recife e Salvador;
o lançamento do portal do varejo e a produção de impressos para eventos e prospecção. Não
podemos mensurar plenamente o retorno, pois o uso dos materiais é feito pela Comercial. O portal
do varejo deverá obter mais resultados com sua consolidação, considerando que foi lançado em
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evento realizado em outubro; já a troca da identidade visual nos aeroportos gera reação positiva
imediata pelos passageiros, usuários, pois a ambientação melhora significativamente, o que agrega
percepção de valor à marca.
Outras ações planejadas para a divulgação do Aeroshopping, bem como a ampliação da aplicação
da nova marca nos aeroportos, não foram realizadas devido a restrições orçamentárias. Já a
plataforma de comunicação da logística de cargas foi desenvolvida e aprovada em 2011. Foi
realizado também o lançamento do aplicativo para celular Infraero Cargo, materiais impressos e
audiovisuais para eventos e prospecção, entre outras ações. Mais ações foram planejadas para
incrementar a divulgação do aplicativo, mas não foram realizadas devido a restrições orçamentárias.
Mesmo com as restrições, as ações desenvolvidas melhoram qualitativamente o negócio
mercadológico da Infraero.
A realização de pesquisas pré e pós-teste das principais campanhas publicitárias é fundamental para
análise da pertinência e da eficácia das estratégias e táticas de comunicação. A campanha Fique por
Dentro, principal campanha institucional realizada em 2011, teve nova avaliação por meio de
pesquisa pós-teste. Esta avaliação foi importante para confirmar percepções e apoiar a redefinição
estratégica do modelo de comunicação publicitária para divulgação das atribuições da Infraero. Já
uma campanha em desenvolvimento, planejada para divulgação dos novos terminais (módulos
operacionais), teve pesquisa pré-teste realizada, o que contribuiu para definições estratégicas –
inclusive sobre a nomenclatura dos terminais (esta campanha ainda não foi aprovada). Além disso,
as análises mensais provenientes do monitoramento das redes sociais – ação inserida na campanha
Fique por Dentro – têm servido como importante indicador da percepção do público a respeito das
ações publicitárias e de comunicação da empresa, em tempo real.
O processo de execução da Pesquisa de Satisfação e Imagem Percebida dos Clientes da Infraero foi
realizado em duas etapas: 1) Plano de Pesquisa e 2) Execução. Na primeira etapa, iniciada em 29 de
abril/2011, foi assinado contrato com a empresa SOMA – Opinião e Mercado, que deveria
apresentar os relatórios no prazo de 60 dias (em 29 de junho), com a metodologia, tamanho da
amostra e confecção dos questionários. No entanto a Soma não cumpriu os prazos previstos,
inclusive interrompendo suas atividades durante os meses de julho, agosto e setembro, período no
qual fechou suas portas e não houve como contatá-la, nem os seus dirigentes. Por essa razão foi
imposta pena de advertência em 28/09/2011. Somente em fins de outubro foi-nos entregue o Plano
de Pesquisa, com o qual foi elaborada a licitação para a segunda etapa – Execução. Após os prazos
legais, apenas em 29 de dezembro de 2011 foi possível assinar o contrato definitivo para execução
da Pesquisa com a empresa vencedora da licitação: CP2-Consultoria, Pesquisa Planejamento Ltda.
Dessa forma a pesquisa relativa ao exercício de 2011 somente pôde ser iniciada no dia 2 de
fevereiro de 2012, estando prevista a entrega final dos resultados em meados de abril do corrente
ano. A partir de 2012, por deliberação da Diretoria Executiva, a pesquisa será anual. A
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC, ciente da importância dessa
Pesquisa como instrumento de governança corporativa, além de oferecer à empresa oportunidade
em promover o aumento do nível de satisfação de seus clientes, neste ano, já está iniciando os
preparativos para o processo de licitação para evitar o ocorrido no processo de 2011.
A pesquisa foi efetivamente realizada nos meses de fevereiro e março de 2012, em decorrência dos
atrasos relatados anteriormente. Assim, os relatórios só foram consolidados e aprovados pela
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC em 10 de maio de 2012.
206

Relatório de Gestão de 2011

Foram aplicados 17.946 questionários (dado amostral) abrangendo todos os públicos: Passageiros
Origem: das 7.139 pessoas entrevistadas, 4.364 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja, 61,13%;
Passageiros Conexão: das 6.088 pessoas entrevistadas, 3.366 reconhecem o negócio da Infraero, ou
seja, 55,30%; Cliente Carga: das 658 pessoas entrevistadas, 328 reconhecem o negócio da Infraero,
ou seja, 49,98%, Empresas Aéreas: das 196 pessoas entrevistadas, 103 reconhecem o negócio da
Infraero, ou seja, 52,75%; Concessionários: das 651 pessoas entrevistadas, 283 reconhecem o
negócio da Infraero, ou seja, 43,54%; Pilotos: das 1.527 pessoas entrevistadas, 648 reconhecem o
negócio da Infraero, ou seja, 42,44%; e População de Áreas Vizinhas: das 1.687 pessoas
entrevistadas, 901 reconhecem o negócio da Infraero, ou seja, 53,42%. No total, 9.993 pessoas - dos
diversos públicos consultados - reconhecem o negócio da Infraero. Em percentuais, 55,68% dos
clientes e usuários que responderam a pesquisa reconhecem o negócio da Infraero e a excelência
dos serviços prestados por ela.
Para se chegar a esse resultado, cada um dos públicos entrevistados foi questionado em relação às
suas expectativas e interesses junto à Infraero. Por exemplo: para concessionários, as questões
versaram sobre a relação comercial estabelecida entre a Infraero e o estabelecimento; para pilotos as
questões versaram sobre segurança, infraestrutura de pátios e pistas etc.; para o público em geral, as
perguntas se focaram em atributos da Infraero, das companhias aéreas, da Polícia Federal. A partir
da análise de cada público foi feita a média de todos os entrevistados. Assim, em 2011 atingimos
69,60% da meta estabelecida para 2014, que é de 80%.
* pesquisa Investigação de Mercado – recall de campanha – Fique por Dentro II para Infraero, realizada pelo instituto
Oslo-In em outubro de 2011
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Objetivo Estratégico CS-02 – Ter clientes satisfeitos
Indicador CS-02.1: Nível de satisfação dos passageiros.
Gestor: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
Meta: Aumentar.
Resultado esperado: Criar ferramenta de avaliação permanente do nível de conforto dos
passageiros, nos aeroportos.
Considerando que a pesquisa operacional não foi realizada no ano proposto, 2011, o indicador não
apresentou realização e com isso não puderam ser mensurados os índices de melhorias alcançadas.
Para tanto está confirmada a realização da pesquisa no ano de 2012, conforme processo licitatório
que está sendo conduzido pela Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
Por oportuno, na revisão do Planejamento Empresarial 2012/2015, quando da alteração do Mapa
Estratégico, o indicador foi adequado, evitando interpretações diferentes do que se pretende com a
realização da pesquisa, ou seja, os questionários abordam assuntos de extrema importância para a
área operacional e em sua maioria, é baseada em medições.
Informo ainda que a referida pesquisa operacional deveria ter sido realizada, pela primeira vez, no
ano de 2011 e que por motivos de problemas de licitação e contrato a mesma não foi aplicada.
Assim, considerando que não se obteve os resultados das mensurações, o acompanhamento do
indicador não pôde ser efetuado.
Para tanto, deve-se considerar que a partir da realização da pesquisa, confirmada para o ano de
2012, teremos condições de comparar os dados, anualmente, e assim concluirmos se houve ou não
melhora.
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Iniciativa CS-02.1.a: Avaliar o grau de satisfação dos passageiros mediante pesquisa
operacional.
Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
ATIVIDADE/ETAPA
Reavaliação das pesquisas operacionais realizadas em 2005 e
2007, pela DOGP. Levou-se em consideração os critérios
recomendados pela IATA.
Avaliar o melhor dispositivo a ser empregado para o
desenvolvimento da nova metodologia que será utilizada na
aplicação da pesquisa operacional, nos aeroportos da rede.
Preparar dispositivo escolhido para o desenvolvimento da nova
pesquisa, levando em consideração os critérios utilizados nas
pesquisas anteriores, conf orme descritos abaixo:
Acesso Terrestre;
Meio f io;
Pax por veículo;
Chegada ao aeroporto;
Check-in (balcão, totem ou internet);
Chegada na f ila do Check-in;
Bagagem despachada;
Bagagem de mão;
Alf ândega;
Emigração;
Inspeção de Segurança;
Chegada à sala de embarque;
Testar e adequar, no Aeroporto de Brasília, o dispositivo
escolhido.

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DOGP / PRMC

05/2010 a 09/2010

Concluído

DOGP / PRMC

10/2010 a 03/2011

Concluído

Não iniciada

DOGP / PRMC

04 a 10/2011(*)

DOGP/SRCO/
PRMC

11/2011(**)

Aplicação da pesquisa, em períodos de alta temporada.

DOGP / PRMC

12 a 02/2012

Análise dos resultados da pesquisa.
Reanálise da pesquisa.
Realização de nova pesquisa.
Análise dos resultados da pesquisa.
Reanálise da pesquisa.
Diagnóstico do grau de satisf ação dos passageiros.

PRMC
DOGP
DOGP / PRMC
PRMC
DOGP
DOGP / PRMC

03/2012
04/2012
06 a 08/2012
09/2012
10/2012
11/2012

Cancelada
Não iniciada
Não iniciada
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Cancelada

Quadro 26: Plano de ação da iniciativa CS-02.1.a
Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

Apresenta-se a seguir a realização da iniciativa ao longo do ano:


Janeiro de 2011 - A iniciativa foi revisada para o ano de 2011 e com o objetivo de avaliar o
melhor dispositivo a ser empregado, a Superintendência de Gestão Operacional – DOGP está
aguardando a apresentação de um Estudo Preliminar feito pelo Instituto Brasileiro de
Projetos e Desenvolvimento – IBRADI, para finalização da 2ª etapa.



Fevereiro de 2011 - Foi apresentado o resultado do estudo de caso realizado pelo Instituto
Brasileiro de Projetos e Desenvolvimento – IBRADI, no Aeroporto Internacional de
Brasília. A Superintendência de Gestão Operacional – DOGP está no aguardo do envio de
uma proposta, para ser avaliada em contato com a Superintendência de Segurança
Aeroportuária – DOSA, tendo em vista que a ferramenta (conceito) atende as suas áreas
(Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA e Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP).



Março de 2011 – Em virtude dos dispositivos apresentados não atender as expectativas,
optamos em realizar a pesquisa por meio de processo licitatório. Para tanto, foi remetido à
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC, minuta de Edital para
contratação de empresa para a prestação do serviço.
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Abril de 2011 – A Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC restituiu a
Minuta com algumas sugestões, que foram acatadas, e a mesma foi encaminhada à Gerência
de Logística de Operações – GPLO, em 02/05/11, por meio do Despacho 98/GPFA/2011,
para análise e providências, a fim de dar continuidade ao referido processo.



Maio de 2011 – Processo encontra-se com a Superintendência de Marketing e Comunicação
Social – PRMC. A Superintendência de Gestão Operacional – DOGP vem participando de
reuniões, em conjunto com a Superintendência de Marketing e Comunicação Social –
PRMC e a empresa contratada para reavaliação dos questionários e metodologia a ser
aplicada tanto na pesquisa operacional, quanto na pesquisa de satisfação.



Junho de 2011 – As tratativas junto a Superintendência de Marketing e Comunicação Social
– PRMC continuam em andamento para escolha do dispositivo da pesquisa operacional,
conforme prazo estipulado.



Julho de 2011 – Aguardando abertura de processo licitatório à cargo da Superintendência de
Marketing e Comunicação Social – PRMC – tomada de preços.



Agosto de 2011 – Continua aguardando abertura de processo licitatório à cargo da
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC – tomada de preços.



Setembro de 2011 – Continua aguardando abertura de processo licitatório à cargo da
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC – tomada de preços.



Outubro de 2011 – Aguardando abertura do processo, após reunião entre as
Superintendências envolvidas (Superintendência de Gestão Operacional – DOGP e
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC). Solicitação de abertura de
processo encaminhada, dia 01/11/2011, à Superintendência de Licitações e Compras –
DALC.



Novembro de 2011 – Processo encontra-se na Superintendência de Licitações e Compras –
DALC.



Dezembro de 2011 - Aguardando finalização do processo licitatório.
Está confirmada a realização da pesquisa no ano de 2012, conforme processo licitatório que
está sendo conduzido pela Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.

Por oportuno, na revisão do Planejamento Empresarial 2012/2015, quando da alteração do Mapa
Estratégico, a iniciativa foi adequada, evitando interpretações diferentes do que se pretende com a
realização da pesquisa, ou seja, são abordados, assuntos de extrema importância para a área
operacional e em sua maioria, é baseada em medições.
Informo ainda que a referida pesquisa deveria ter sido realizada, pela primeira vez no ano de 2011 e
que por motivos de problemas de licitação e contrato a mesma não foi aplicada. Assim,
considerando que não se obteve os resultados das mensurações, o acompanhamento do indicador
não pôde ser efetuado.
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Para tanto, deve-se considerar que a partir da realização da pesquisa, confirmada para o ano de
2012, teremos condições de comparar os dados, anualmente, e assim concluirmos se houve ou não
melhora.

Indicador CS-02.2: Nível de satisfação das empresas aéreas.
Gestor: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
Meta: Aumentar.
Resultado esperado: Aumento do nível de satisfação das empresas aéreas.

Dependência

Nível de
satisfação das
Meta 2011
empresas aéreas
2009

Realizado até dezembro/2011
Nível de
satisfação das
empresas
aéreas

Aumento
realizado

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

Aumentar

9,35

6,32

(3,03)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

Aumentar

9,82

7,00

(2,81)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

Aumentar

10,56

6,94

(3,62)

SRNO

Sup. Regional do Norte

Aumentar

9,50

7,52

(1,98)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

Aumentar

8,63

7,06

(1,56)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Aumentar

8,00

6,29

(1,71)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

Aumentar

10,60

6,00

(4,60)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

Aumentar

9,46

5,75

(3,71)

SRSU

Sup. Regional do Sul

Aumentar

10,36

6,02

(4,35)

6,54

(3,04)

INFRAERO

Aumentar
9,59
Tabela 17: Resultado do indicador CS-02.2
Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

Considerando que a pesquisa não foi realizada no ano proposto, 2011, o indicador só pode ter as
novas mensurações lançadas quando da entrega do relatório de finalização da pesquisa, enviado em
25/04/2012.
Assim, analisando o relatório, fica evidenciada a diminuição dos índices de satisfação das Empresas
Aéreas.
No entanto, não foram realizadas as pesquisas no Aeroporto Internacional de Porto Alegre –
Salgado Filho – SBPA, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF,
Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella – SBTE e Aeroporto Internacional de
Uruguaiana – Rubem Berta – SBUG e Aeroporto Internacional de Petrolina – Senador Nilo Coelho
– SBPL conforme previsto, alterando significativamente os resultados apresentados acima, em
especial as regionais Superintendência Regional do Nordeste – SRNE e Superintendência Regional
do Sul – SRSU.
Para correção do problema, a Superintendência de Marketing e Comunicação – PRMC está
elaborando proposta para realização da pesquisa nos citados aeroportos e oportunamente informará
as tratativas e prazos necessários.
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Assim, a Superintendência de Gestão Operacional – DOGP, afirma estar envidando esforços para
aumentar os índices, melhorando o relacionamento com as empresas.
Por oportuno, na revisão do Planejamento Empresarial 2012/2015, quando da alteração do Mapa
Estratégico, o indicador foi revisado e excluído, atendendo a novas orientações.
Obs.: O Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado – SBSL não foi
pesquisado, considerando as diversas solicitações de retirada em virtude dos problemas ocorridos na
infraestrutura que ocasionaram a interdição do Terminal de Passageiros – TPS e obrigaram o
aeroporto a operar em instalações provisórias ao longo de 2011. A Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP informou por meio da CF Nº 21823/DOGP(GPLO)/2011 a concordância em
retirá-lo, sem prejuízo representativo ao Planejamento Empresarial.
Pelos resultados da pesquisa, realizada no período de 01/02 a 17/03/2012, as empresa aérea
consideram:
- que a confiança no relacionamento é muito boa para 60% dos entrevistados; - que o acesso aos
gestores do aeroporto é "muito bom" para 70% das avaliações; - em relação à infraestrutura do
Terminal de Passageiros – TPS, as avaliações foram as seguintes:
* "Sinalização operacional" e "manutenção do Terminal de Passageiros – TPS" é considerado muito
bom - 60% de avaliações
* Infraestrutura do Terminal de Passageiros – TPS - 56% considera "boa" ou muito boa
De um modo geral o "relacionamento com a Infraero foi considerado: "muito bom" para 72% dos
entrevistados e os "serviços prestados pela Infraero" são considerados "Bom" ou "Muito Bom" para
83% dos entrevistados.
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Iniciativa CS-02.2.a: Avaliar o grau de satisfação das Empresas Aéreas mediante pesquisa de
satisfação.
Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.

ATIVIDADE/ETAPA

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Reavaliação das pesquisas operacionais realizadas em
2007 e 2009, pela DOGP.

DOGP / PRMC

05/2010 a
09/2010

Concluída

Avaliar o melhor dispositivo a ser empregado para o
desenvolvimento da metodologia que será utilizada na
aplicação da pesquisa de satisf ação, nos aeroportos da
rede.

DOGP / PRMC

01 a 02/2011

Realizar reuniões periódicas (trimestralmente) com as
empresas aéreas.

DOGP

03 a 12/2011

Concluída

Realizar análise das sugestões/observações apontadas
pelas Cia aéreas.

DOGP

03 a 12/2011

Concluída

Preparar dispositivo escolhido para o desenvolvimento da
nova pesquisa.

DOGP / PRMC

01 a 02/2011

Concluída

Aplicação da pesquisa.

DOGP / PRMC

03 a 06/2011

Concluída

Análise dos resultados da pesquisa.

DOGP / PRMC

07/2011

Concluída

Realização de nova pesquisa.

DOGP / PRMC

08 a 10/2011

Cancelada

Análise dos resultados da pesquisa.

DOGP / PRMC

11/2011

Cancelada

Diagnóstico do grau de satisf ação das Empresas Aéreas.

DOGP / PRMC

12/2011

Cancelada

Concluída

Quadro 27: Plano de ação da iniciativa CS-02.2.a
Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

Apresenta-se a seguir a realização da iniciativa ao longo do ano:


Janeiro de 2011 – Para o cumprimento da 2ª etapa, a Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP está revisando o questionário e edital da pesquisa realizada em 2009,
com o objetivo de relacionar os ajustes necessários, que deverão ser informados à
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC, quando da convocação das
áreas interessadas na pesquisa, para início do processo de contratação de empresa
especializada.



Fevereiro de 2011 – Em resposta à solicitação de análise do termo de referência da Pesquisa
Infraero 2011, contida na CF CIRC. nº 3653/PRMC/2011, a Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP ratificou a lista de aeroportos que deverão fazer parte da pesquisa e
considerou a minuta do Termo de Referência dentro do padrão já utilizado pela empresa e
que as demais considerações que se fizerem necessárias serão feitas quando da convocação
das áreas envolvidas para discussão junto à empresa vencedora na licitação.



Março de 2011 – A Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC está
trabalhando para a finalização do termo de referência e envio à área de Licitações, para
abertura do processo de contratação de empresa especializada. A aplicação da pesquisa está
condicionada à finalização do processo licitatório e por isso ainda não foi iniciada, conforme
etapa prevista.
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Abril de 2011 – Ratifica-se que o dispositivo para aplicação da pesquisa está sendo
preparado pela Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC e que a
aplicação da mesma depende da finalização do processo licitatório.



Maio de 2011 – A Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC contratou
empresa para reavaliação dos questionários junto às áreas, durante os meses de maio e junho
de 2011. Aplicação da pesquisa dependendo da finalização dos trabalhos e contratação de
empresa especializada, por meio de licitação.



Junho de 2011 – Os questionários foram revisados em parceria com a empresa contratada e
a Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC. Encontra-se em fase de
elaboração do projeto para deliberação da Diretoria.



Julho de 2011 – Os questionários da Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
foram revisados e fazem parte do processo que está sendo montado pela Superintendência
de Marketing e Comunicação Social – PRMC. Aguardando finalização da etapa de revisão e
conclusão da licitação para definição de nova data de aplicação da pesquisa.



Agosto de 2011 – O processo para contratação de empresa especializada está em andamento
na área de licitações e a Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
aguarda a entrega dos relatórios de finalização da revisão da pesquisa, feita pela empresa
contratada.



Setembro de 2011 – A empresa contratada para revisão do escopo da pesquisa, não entregou
o relatório final, porém o processo está em andamento na área de licitação, com vistas a não
prejudicar o cronograma de aplicação da mesma.



Outubro de 2011 – O processo está em andamento na área de licitação, Pregão nº
117/DALC/SEDE/2011, com previsão de abertura para 18/11/2011.



Novembro de 2011 – Pregão realizado e processo aguardando homologação.



Dezembro de 2011 – A pesquisa não foi aplicada em 2011, mas foi licitada pela
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC e o início da aplicação dos
questionários, nos aeroportos relacionados, está confirmada para 01/02/2012.

Conforme a revisão do Planejamento Empresarial 2012/2015, a iniciativa foi revisada, nos moldes
no novo mapa estratégico, e suas etapas ajustadas.
Considerando as etapas previstas para serem finalizadas, ainda em 2011, ratifico que:


As etapas que visam á realização de reuniões periódicas (trimestralmente) com as empresas
aéreas e a análise das sugestões apontadas, já são tratadas pela Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP como um processo rotineiro e essencial para a busca de melhorias e
manutenção do bom relacionamento entre Infraero e Empresa Aérea;



A aplicação da pesquisa teve início em 01/02/2012 e fim em 17/03/2012 conforme
cronograma. Assim, a análise dos resultados só pode ser efetuada a partir do envio dos
relatórios de conclusão da referida pesquisa, em abril de 2012;
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Importante: Pelos resultados da pesquisa, realizada no período de 01/02 a 17/03/2012, as
empresas aéreas consideram:
- que a confiança no relacionamento é muito boa para 60% dos entrevistados;
- que o acesso aos gestores do aeroporto é "muito bom" para 70% das avaliações;
- em relação à infraestrutura do Terminal de Passageiros – TPS, as avaliações foram as
seguintes: "Sinalização operacional" e "manutenção do Terminal de Passageiros – TPS"
é considerado “muito bom” - 60% de avaliações e Infraestrutura do Terminal de
Passageiros – TPS - 56% considera "boa" ou “muito boa”.
De um modo geral o "relacionamento com a Infraero foi considerado: "muito bom" para
72% dos entrevistados e os "serviços prestados pela Infraero" são considerados "Bom"
ou "Muito Bom" para 83% dos entrevistados.


As demais etapas (realização de nova pesquisa e análise dos resultados da nova pesquisa)
foram canceladas, considerando o atraso já mencionado que resultou na aplicação da
pesquisa de 2011 em 2012 e a orientação de que a pesquisa de satisfação deverá ser
realizada anualmente, não contemplando a realização de 2 (duas) no mesmo período;



Com isso, o diagnóstico do grau de satisfação das Empresas Aéreas foi feito com base nos
apontamentos descritos no relatório e alguns itens poderão ser comparados com a pesquisa
de 2009;



Ratifica-se que não foram realizadas as pesquisas no Aeroporto Internacional de Porto
Alegre – Salgado Filho – SBPA, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto
Freyre – SBRF, Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella – SBTE e Aeroporto
Internacional de Uruguaiana – Rubem Berta – SBUG, conforme previsto, alterando
significativamente os resultados desejados no indicador deste. Para correção do problema, a
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC está elaborando proposta
para realização da pesquisa nos citados aeroportos e oportunamente informará as tratativas e
prazos necessários. Assim, a Superintendência de Gestão Operacional – DOGP, afirma estar
envidando esforços para aumentar os índices, melhorando o relacionamento com as
empresas;



Por oportuno, na revisão do Planejamento Empresarial 2012/2015, quando da alteração do
Mapa Estratégico, essa iniciativa foi revisada e excluída, atendendo a novas orientações.
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Indicador CS-02.3: Nível de satisfação dos concessionários.
Gestor: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
Meta: Aumentar.
Resultado esperado: Melhoria na relação Infraero X cliente, aumento do número de contratos e da
receita comercial.

Dependência

Meta
2011

Nível de
satisfação dos
concessionários
em 2009

Realizado até dezembro/2011
Nível de
satisfação dos
concessionários

Aumento
realizado

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

Aumentar

7,60

6,72

(0,89)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

Aumentar

7,96

6,48

(1,48)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

Aumentar

7,70

7,11

(0,60)

SRNO

Sup. Regional do Norte

Aumentar

8,10

6,62

(1,48)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

Aumentar

7,95

6,54

(1,41)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Aumentar

6,80

6,07

(0,73)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

Aumentar

7,83

6,27

(1,56)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

Aumentar

7,87

7,29

(0,57)

SRSU

Sup. Regional do Sul

Aumentar

7,86

6,35

(1,51)

6,60

(1,14)

INFRAERO

Aumentar
7,74
Tabela 18: Resultado do indicador CS-02.3
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

O nível de satisfação dos concessionários foi medido com base na pesquisa realizada em 2009. A
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC enviou CF CIRCULAR Nº
3653/PRMC/2011, solicitando aos superintendentes analisarem o termo de referência para
contratação de empresa que irá realizar nova pesquisa em 2012 com vistas a medir o nível de
satisfação dos concessionários e compará-lo com a pesquisa realizada anteriormente.
A pesquisa realizada em 2012 abrangeu um número bem maior de entrevistados do que a pesquisa
realizada em 2009, sendo 450 entrevistados nos meses de outubro e novembro de 2009 e 651
entrevistados nos meses de fevereiro e março de 2012, ou seja, um aumento de 44,67% no número
de entrevistados. Além da diferença em relação ao número de entrevistados temos ainda a diferença
em relação ao período da entrevista, que podem ter afetado o resultado da pesquisa.
Outro ponto importante a ser relatado é que o número de questões feitas aos entrevistados na
pesquisa do ano de 2012 foi bem maior que as do ano de 2009, o que leva ao entendimento que a
pesquisa de 2012 deverá ser o novo referencial para medir o nível de satisfação dos concessionários,
uma vez que foi bem mais abrangente e com um número/qualidade de questões que irão melhor
espelhar a atuação da Infraero. A empresa contratada para a realização da pesquisa deixou de fazêla no Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado – SBSL.
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Iniciativa CS-02.3.a: Fortalecer o relacionamento com os concessionários para melhoria da
imagem da Infraero.
Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC.
ATIVIDADE/ETAPA
PESQUISANET- Aplicar a f erramenta para identif icar o grau
de satisf ação dos concessionários em relação ao
relacionamento comercial-operacional.
Enviar relatório de ações corretivas a serem implementadas
pelos aeroportos após resultado do PESQUISANET.
Estabelecer cronograma e realizar visitas a empresas de
ref erência em marketing de relacionamento.
Elaborar relatórios aos aeroportos, com sugestões de
melhoria no relacionamento com concessionários.

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

NCRC / DATI

Jan a Mar/2011

Concluído

NCRC

Abr/2011

Concluído

NCRC e
REGIONAIS

Jan.a Dez 2011

Não concluído

NCRC

Jan.a Dez 2011

Concluído

Quadro 28: Plano de ação da iniciativa CS-02.3.a
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

Elaborado no dia 18/11/2011 relatório contendo análise da pesquisa que será encaminhado para os
aeroportos e regionais para a elaboração das ações corretivas.
Em dezembro de 2011 foi encaminhado à Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
relatório final da pesquisa, para validação e encaminhamentos às Regionais.
A pesquisa contratada pela Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC em 2012
abrangeu um número bem maior de entrevistados do que a pesquisa realizada em 2009, sendo 450
entrevistados nos meses de outubro e novembro de 2009 e 651 entrevistados nos meses de fevereiro
e março de 2012, ou seja, um aumento de 44,67% no número de entrevistados.
Além da diferença em relação ao número de entrevistados temos ainda a diferença em relação ao
período da entrevista, que podem ter afetado o resultado da pesquisa.
Outro ponto importante a ser relatado é que o número de questões feitas aos entrevistados na
pesquisa do ano de 2012 foi bem maior que as do ano de 2009, o que leva ao entendimento que a
pesquisa de 2012 deverá ser o novo referencial para medir o nível de satisfação dos concessionários,
uma vez que foi bem mais abrangente e com um número/qualidade de questões que irão melhor
espelhar a atuação da Infraero. A empresa contratada para a realização da pesquisa deixou de fazêla no Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado – SBSL.
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Indicador CS-02.4: Nível de satisfação dos clientes-carga.
Gestor: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Meta: Aumentar.
Resultado esperado: Elevar o nível de satisfação dos clientes da Logística de Carga, de acordo com
o verificado na Pesquisa de Imagem e Satisfação de Clientes e no Sistema Pesquisa Net.

Dependência

Nível de
Realizado até dezembro/2011
satisfação dos
Meta 2011
Nível de
clientes-carga em
Aumento
satisfação dos
2009
realizado
clientes-carga

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

Aumentar

7,00

7,06

(0,49)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

Aumentar

8,29

8,13

(0,16)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

Aumentar

7,31

7,17

(0,14)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

Aumentar

6,95

7,68

0,73

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Aumentar

7,71

6,75

(0,96)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

Aumentar

6,55

5,41

(1,15)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

Aumentar

7,46

6,72

(0,74)

SRSU

Sup. Regional do Sul

Aumentar

7,35

7,10

(0,25)

7,00

(0,33)

INFRAERO

Aumentar
7,33
Tabela 19: Resultado do indicador CS-02.4
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

Comparando o desempenho da pesquisa 2009 com 2012, pode-se considerar que a Logística de
Carga se manteve dentro da faixa de variação da avaliação considerada como "boa" (notas 6 e 7) na
maioria dos terminais, com destaque para o Terminal de Logística de Manaus que obteve um
crescimento na satisfação dos clientes acima da média em todos os itens avaliados, refletindo os
fortes investimentos realizados na infraestrutura e pessoal daquela localidade por conta do
vertiginoso crescimento da demanda ocorrido em 2010.
O resultado da pesquisa demonstrou uma redução média de 0,30 na satisfação dos clientes-carga.
Tal variação pode ser resultado do clima organizacional existente nos Aeroportos de Brasília,
Campinas e Guarulhos que foram afetados por conta das concessões ocorridas em fevereiro de
2012.
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Iniciativa CS-02.4.a: Desenvolver programa de melhoria do nível de satisfação dos clientes da
Rede Terminais de Logística de Carga – TECA.
Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

Avaliar o resultado da Pesquisa de Imagem e Satisf ação de
Clientes realizada pela PRMC em 2009.

DCLC/LCNM

Mai/2010 a
Jul/2010

CONCLUÍDA

Def inir e priorizar as ações a serem desenvolvidas para
melhoria do nível de satisf ação registrado na Pesquisa.

DCLC/LCNM

Jul/2010 a
Out/2010

CONCLUÍDA

Elaborar e implantar Programa de melhoria do nível de
satisf ação dos clientes da Rede Teca

DCLC/LCNM

Até Dez/2011

CONCLUÍDA

Acompanhar as ações necessárias a partir das avaliações
realizadas

DCLC/LCNM

Jan/2011 a
Dez/2014

EM ANDAMENTO

ATIVIDADE/ETAPA

Quadro 29: Plano de ação da iniciativa CS-02.4.a
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

Em 2011 foram concluídas todas as sugestões de melhoria identificadas na pesquisa realizada em
2009.
No decorrer de 2010 houve a avaliação do resultado da Pesquisa de Imagem e Satisfação de
Clientes realizada pela Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC em 2009 e,
depois de definidas as ações necessárias a serem desenvolvidas, foi elaborado e implantado o
programa de melhoria do nível de satisfação dos clientes da rede de Terminais de Logística de
Carga – TECA.
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Indicador CS-02.5: Nível de satisfação dos pilotos.
Gestor: Superintendência de Navegação Aérea – DONA.
Meta: Aumentar.
Resultado esperado: Aprimorar continuamente o serviço prestado ao público cliente (pilotos).

Dependência

Meta
2011

Nível de
satisfação dos
pilotos em 2009

Realizado até dezembro/2011
Nível de
satisfação dos
pilotos

Aumento
realizado

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

Aumentar

7,45

6,31

(1,14)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

Aumentar

6,66

6,91

0,26

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

Aumentar

7,47

7,07

(0,40)

SRNO

Sup. Regional do Norte

Aumentar

6,40

6,66

0,27

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

Aumentar

6,04

5,68

(0,36)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Aumentar

5,73

5,03

(0,70)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

Aumentar

8,44

8,61

0,17

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

Aumentar

6,58

5,50

(1,08)

SRSU

Sup. Regional do Sul

Aumentar

6,71

6,47

(0,23)

Aumentar

6,83

6,47

(0,36)

INFRAERO

Tabela 20: Resultado do indicador CS-02.5
Fonte: Superintendência de Navegação Aérea – DONA.

As localidades que apresentaram avaliação inferior a 7,0 na Pesquisa de Satisfação - Público
Pilotos, realizada em 2009, desenvolveram planos de ações de melhorias, que foram acompanhados
mensalmente em 2010 e 2011, conforme a proposta da Iniciativa Estratégica CS 02.5.a.
Atingiu-se o percentual de 63% de realização das ações, mérito das equipes das localidades que se
empenharam em melhorar a prestação de serviços de navegação aérea e a infraestrutura
aeroportuária. Entretanto, a meta de 90% estabelecida para a referida iniciativa estratégica não foi
atingida, devido aos longos prazos que algumas ações necessitam para serem concluídas,
compreendendo períodos até 2014.
Com base na nova Pesquisa de Satisfação, realizada em 2012, em uma análise genérica, que
considere apenas o status do indicador, é possível afirmar que, apesar do esforço dispensado, a meta
não foi atingida, porém, em uma análise pormenorizada, nota-se que as seguintes localidades
atingiram à meta: Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto – SBJP,
Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella – SBTE, Aeroporto Internacional de Brasília –
Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR, Aeroporto Internacional de Campo Grande – SBCG,
Aeroporto Internacional de Corumbá – SBCR, Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal
Rondon – SBCY, Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE,
Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro – SBRB, Aeroporto Internacional de Porto Velho –
Gov. Jorge Teixeira de Oliveira – SBPV, Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho
– SBPA, Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR e Aeroporto Internacional de
Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT, com destaque para esta última, que apresentou um
avanço considerável em relação à avaliação anterior. Quanto às localidades que não atingiram à
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meta, houve pouca variação em relação à média de 2009. Portanto, há de se considerar as medidas
de dispersão antes de simplesmente se concluir que a meta não fora atingida.
Em relação aos itens avaliados, é notável a evolução dos serviços de navegação aérea, com destaque
para o aumento da qualidade das comunicações do serviço móvel aeronáutico, dos serviços de
meteorologia aeronáutica e de informações aeronáuticas. No que a tange à infraestrutura, destaca-se
a qualidade das instalações das Salas AIS.
Na análise qualitativa, os 21 itens avaliados evoluíram do conceito "bom" para "muito bom", com
exceção de um deles, que permaneceu com o conceito "bom".
A avaliação da imagem da Empresa pelos pilotos, medida com base em atributos de imagem,
apresentou resultados razoáveis, possivelmente justificados pelas estatísticas apresentadas na
pesquisa de 2012, que demonstram que ainda existe um grande desconhecimento por parte dos
pilotos em relação às reais responsabilidades da Infraero, apesar de um considerável avanço em
relação a 2009.
Obs. 1: O status do indicador da localidade Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha
Machado – SBSL encontra-se em branco, pois foi solicitada a retirada de sua meta, por meio da CF
CIRC Nº. 8640/PRPG(PGPE)/2011, de 06.04.2011.
Obs. 2: As cores foram atribuídas aos status das localidades, das regionais e do indicador, conforme
Tabela de Critério de Cores, anexo da CF CIRC Nº. 2348/DA(DAPG)/2012, de 30.01.2012.
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Iniciativa CS-02.5.a: Elaborar planos de ações de melhorias com base na avaliação dos
resultados da última pesquisa realizada e implementar, ao menos, 90% das ações em 2 anos,
visando aumentar o nível dos serviços prestados aos clientes pilotos.
Responsável: Superintendência de Navegação Aérea – DONA.

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

DONA(NAIN)

FEV 2010 / MAR 2010

Concluída

DONA(NAIN)

ABR 2010 / ABR 2010

Concluída

DONA(NAIN)

MAI 2010 / JUN 2010

Concluída

Implementar, em 2010, ao menos 30% das ações previstas nos planos de ações Áreas relacionadas e
resultantes da avaliação dos resultados da Pesquisa de Opinião e Satisfação 2009.
aeroportos.

JUL 2010 / DEZ 2010

Concluída

Acompanhar e controlar a implementação das ações previstas para 2010.

ATIVIDADE/ETAPA
Analisar os resultados obtidos na Pesquisa de Opinião e Satisfação para o Público
Pilotos em 2009 e Identificar oportunidades de melhoria para aumento da satisfação
dos pilotos.
Encaminhar às áreas relacionadas e aeroportos os itens identificados como
insatisfatórios, solicitando informações e propostas sobre ações com intuito de
eliminar ou mitigar os problemas encontrados.
Consolidar as informações recebidas das áreas relacionadas e aeroportos, realizar
tratativas e validar planos de ações a serem implementadas em 2010 e 2011.

JUL 2010 / DEZ 2010

Concluída

Implementar, em 2011, ao menos 90% das ações previstas nos planos de ações Áreas relacionadas e
resultantes da avaliação dos resultados da Pesquisa de Opinião e Satisfação 2009.
aeroportos.

JAN 2011 / DEZ 2011

Em andamento

Acompanhar e controlar a implementação das ações previstas para 2011.

DONA(NAIN)

JAN 2011 / DEZ 2011

Concluída

DONA(NAIN)

FEV 2012 / MAR 2012

Concluída

DONA(NAIN)

ABR 2012 / ABR 2012

Não iniciada

DONA(NAIN)

MAI 2012 / JUN 2012

Não iniciada

Implementar, em 2012, ao menos 30% das ações previstas nos planos de ações Áreas relacionadas e
resultantes da avaliação dos resultados da Pesquisa de Opinião e Satisfação 2011.
aeroportos.

JUL 2012 / DEZ 2012

Não iniciada

Acompanhar e controlar a implementação das ações previstas para 2012.

Analisar os resultados obtidos na Pesquisa de Opinião e Satisfação para o Público
Pilotos em 2011 e Identificar oportunidades de melhoria para aumento da satisfação
dos pilotos.
Encaminhar às áreas relacionadas e aeroportos os itens identificados como
insatisfatórios, solicitando informações e propostas sobre ações com intuito de
eliminar ou mitigar os problemas encontrados.
Consolidar as informações recebidas das áreas relacionadas e aeroportos, realizar
tratativas e validar planos de ações a serem implementadas em 2012 e 2013.

DONA(NAIN)

JUL 2012 / DEZ 2012

Não iniciada

Implementar, em 2013, ao menos 90% das ações previstas nos planos de ações Áreas relacionadas e
resultantes da avaliação dos resultados da Pesquisa de Opinião e Satisfação 2011.
aeroportos.

DONA(NAIN)

JAN 2013 / DEZ 2013

Não iniciada

Acompanhar e controlar a implementação das ações previstas para 2013.

JAN 2013 / DEZ 2013

Não iniciada

DONA(NAIN)

Quadro 30: Plano de ação da iniciativa CS-02.5.a
Fonte: Superintendência de Navegação Aérea – DONA

A etapa que apresenta o status “Em andamento” justifica-se pelos longos prazos que algumas ações
necessitam para serem concluídas, compreendendo períodos até 2014. A despeito disso, atingiu-se o
percentual de 63% de realização das ações. A etapa que deveria ter sido concluída em abril de 2012
apresenta o status “Não iniciada”, devido às novas demandas decorrentes da transição do Mapa
Estratégico 2010-2014 para o Mapa 2012-2015, no qual não consta esta iniciativa estratégica.
Todavia, está sendo realizada uma análise para o alinhamento das ações a serem tomadas com base
no resultado da pesquisa.
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Objetivo Estratégico F-01 – Crescer de forma sustentável garantindo o
cumprimento da sua missão
Indicador F-01.1: Margem de Lucro (EBTIDA).
Gestor: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: 28%.
Resultado esperado: Garantir a auto-suficiência de caixa da Infraero.

Meta
2011
(% )

Dependência

Realizado até dezembro/2011
Receita operacional
(R$)

EBTIDA (R$)

Margem
EBTIDA
(% )

Variação em
relação à meta
(% )

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

34,30

182.272.219,27

38.196.814,60

20,96

(38,90)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

33,21

302.137.926,65

60.758.134,19

20,11

(39,44)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

26,12

293.184.441,54

44.770.886,97

15,27

(41,54)

SRNO

Sup. Regional do Norte

-23,33

121.693.919,52

-43.210.235,66

-35,51

(52,19)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

12,17

157.971.744,76

-13.488.925,17

-8,54

(170,15)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

11,35

576.141.945,42

60.312.535,95

10,47

(7,78)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

31,30

258.822.224,87

39.613.455,23

15,31

(51,11)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

56,75

1.491.834.007,52

760.462.277,23

50,97

(10,17)

SRSU

Sup. Regional do Sul

38,04

372.708.548,64

103.977.891,13

27,90

(26,67)

28,00

3.757.121.426,72

716.680.888,69

19,08

(31,87)

INFRAERO

Tabela 21: Resultado do indicador F-01.1
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

No período houve aumento do Ebtida em 53,7% em relação ao mesmo período anterior e a receita
operacional cresceu 21,9%, em função do aumento de demanda operacional, do reajuste tarifário e
das receitas comerciais.
Em relação a despesa operacional, houve aumento de 15,5%, principalmente nas despesas com
pessoal, já computados os reflexos do reajuste salarial de 6,51% aprovado no Acordo Coletivo de
Trabalho – ACT 2011/2012, promoção horizontal por merecimento, aprovação do Plano de Cargos
e Salários – PCCS, estrutura organizacional dos aeroportos efetuada em 2009, progressão dos
engenheiros e arquitetos no quadro da Empresa e a Criação das Diretorias Jurídica e de
Empreendimentos.
Os serviços contratados apresentaram crescimento de 17,4%, consequência da ampliação dos
contratos operacionais e de manutenção nos aeroportos para conformação aos normativos vigentes.
A despesa de material de consumo apresentou aumento de 8,4%. Os serviços públicos apresentaram
aumento de 9,7% em função do reajuste nas tarifas públicas.
Mesmo com o aumento das receitas em função do reajuste tarifário nenhuma das regionais
conseguiu atingir a meta estabelecida para o exercício em função do crescimento dos custos.
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Iniciativa F-01.1.a: Recomposição Tarifária.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

DFCT

2009

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011
Concluído

Aprovação da proposta

DF

2009

Concluído

Encaminhamento da proposta ao Ministério da Defesa

PR

2009

Concluído

DFCT/ANAC

mar/2010

Concluído

ANAC

mar/2011

Concluído

Estudo por aeroporto da hora/data pico/ociosidade para subsidiar
estudo da flexibilização de tarifas aeroportuária

DFCT/DFFI

Jul/2011

Estudo por aeroporto para flexibilização de tarifas aeroportuárias

DFFI/DFCT

Out/2011

ANAC

Dez/2011

ANAC/DFCT

Dez/2011

Estudo para metodologia de cálculo do fator de reajuste/dedução

ANAC/DFFI/DFCT

Dez/2011

Revisão da
Aeroportuária

ANAC/DFFI/DFCT

DEZ/2011

ATIVIDADE/ETAPA
Elaboração de proposta técnica

Discussão da proposta
Análise e aprovação da proposta

Minuta de metodologia de avaliação de qualidade de serviço (Índice
de Eficiência) que será prestado aos usuários da infraestrutura
aeroportuária
Revisão do conteúdo do plano de contas e da metodologia de
rateio de custos e receitas

metodologia

de

classificação

da

Categoria

Concluído
Concluído

Quadro 31: Plano de ação da iniciativa F-01.1.a
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

Publicação da Resolução nº 180 pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC em 25/01/2011.
Observa-se que esta resolução versa sobre o modelo de regularização das tarifas aeroportuárias de
embarque, pouso e permanência e dos preços unificados e de permanência, sendo que a primeira
revisão tarifária está prevista para ocorrência em março de 2011. O processo de avaliação,
verificação e revisão serão efetuados no decorrer do exercício de 2012.

Iniciativa F-01.1.b: Nova modelagem da tarifação de pouso e permanência.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
ATIVIDADE/ETAPA

Encaminhamento de documento ao Ministério da Def esa

RESPONSÁVEL

QUANDO
(INÍCIO E FIM)

SITUAÇÃO ATÉ
DEZEMBRO/2011

PR

Fev/2010

Concluído
Concluído

Discussão da proposta com técnicos do Ministério da DFCT/Ministério da
Def esa
Def esa

abr/2011

Encaminhamento de documento à ANAC

Ministério da Def esa

mai/2011

Concluído

DFCT/ANAC

Jul/2011

Concluído

ANAC

Ago/2011

Não aceita

Discussão da proposta com técnicos da ANAC
Análise e aprovação da proposta

Quadro 32: Plano de ação da iniciativa F-01.1.b
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT
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Encaminhado ao Ministério da Defesa minuta da resolução da citada proposta e aguardando retorno
para continuidade da proposta, por meio da CF nº 13692/PR/2010 de 11/06/2010.
A proposta foi encaminhada pelo Ministério da Defesa à Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC e as discussões estão em andamento, porém sem perspectiva de sucesso, tendo em vista o
reajuste efetuado pela Resolução nº 180. Será encaminhada proposta para revisão tarifário do Grupo
II no exercício de 2012 em substituição a este projeto.
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4 PROGRAMAS E AÇÕES
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) possui ações orçamentárias
estruturadas em três programas do Plano Plurianual 2008-2011 (PPA):
 0631 - Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária;
 0623 - Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro;
 0807 - Investimentos das Empresas Estatais na Infraestrutura de Apoio.
No exercício de 2011 foram investidos R$ 1.144,8 milhões em obras e equipamentos, sendo
R$ 457,3 milhões com recursos próprios, R$ 687,5 milhões com recursos do Adicional de Tarifa
Aeroportuária – Ataero e R$ 0,8 milhões com Recurso de Aporte de Capital.

Em R$ milhões
Descrição

2011

a) Com Recursos Próprios da Infraero:

456,5

. Equipamentos/Terrenos
. Obras e Equipamentos (Recursos
Próprios)

243,3
213,2

b) Com Recursos ATAERO (Parte
Infraero)
. Equipamentos (Transf. para União)
. Obras e Equipamentos (Transf. Para
União)
c) Recurso de Aporte de Capital
Total

687,5
56,5
630,9
0,8
1.144,8

Quadro 33: Fonte de Recursos para Investimentos
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT.
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Na Lei Orçamentária Anual (LOA) foram disponibilizados créditos orçamentários no montante de R$
1.513.174.885,00 dos quais foram realizados R$ 1.144.748.881,00 representando 75,7% do orçado conforme
demonstrado na tabela a seguir:
AÇÃO
0631
0631.1F52.0052
0631.1F53.0016
0631.1F55.0024
0631.1F56.0042

DEP

DESCRIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e
SBGO
de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia (GO)
SBMQ Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá (AP)
Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infraestrutura
SBNT de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Voo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante
(RN)
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistema de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e
SBFL
Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)

0631.1F59.0053

SBBR Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília (DF)

0631.1J92.0029

SBSV Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)

0631.1J93.0041

SBCT Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional Curitiba (PR)

0631.1J95.0032

SBVT

0631.1J98.0051

Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de
SBCY
Cuiabá (MT)

0631.1J99.0035

SBGR Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

0631.1K02.0026

SBRF Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife (PE)

0631.1M31.0035

Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto
SBGR
Internacional de Guarulhos (SP)

0631.1M32.0033

SBGL Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)

0631.1M33.0043

SBPA Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (RS)

0631.1O00.0035

SBKP Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)

0631.1P49.0043

SBPA Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (RS)

0631.1P52.0022
0631.1P56.0041

Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória
(ES)

LOA + CRÉDITOS
2011

REALIZADO ATÉ
DEZEMBRO 2011

Var. (%)

1.362.756.938
711.056.990

1.045.326.881
513.871.694

76,71%
72,27%

14.443.648

6.517.584

45,12%

8.520.335

2.613.442

30,67%

21.187.556

18.805.376

88,76%

10.759.040

5.675.275

52,75%

14.442.475

6.410.337

44,39%

-

-

27.415.877

18.713.008

68,26%

12.949.863

9.069.773

70,04%

2.193.329

1.406.835

64,14%

74.813.414

33.715.172

45,07%

6.126.869

4.173.197

68,11%

232.937.987

231.029.676

99,18%

12.504.601

11.555.103

92,41%

66.875.413

41.894.033

62,64%

800.000

-

0,00%

40.632.802

34.943.158

86,00%

SBPB Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)

7.211.680

2.229.822

30,92%

SBCT Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba (PR)

9.300.000

8.147.576

87,61%

0631.1P63.0033

SBGL Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)

5.000.000

2.313.491

46,27%

0631.1P68.0032

SBVT Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória (ES)

8.697.560

8.506.145

97,80%

0631.7H34.0035

SBKP Ampliação da Infraestrurura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)

11.216.112

3.623.346

32,30%

0631.7J01.0033

Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto
SBGL
Internacional do Galeão (RJ)

22.629.862

17.076.115

75,46%

0631.106A.0053

SBBR Construção de Viaduto Sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília (DF)

1.500.000

928.135

61,88%

0631.10Z3.0035

SBGR

0631.10Z4.0035

SBKP Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)

0631.10Z7.0042
0631.10Z8.0033
0631.10Z9.0013
0631.10ZA.0031

Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª
Etapa

Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do
Aeroporto de Joinville (SC)
Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e demais Instalações de Apoio do
SBGL
Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)
SBJV

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo GomesSBEG
Manaus(AM)
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
SBCF
(MG)

3.397.754

-

-

23.554.768

9.950.476

42,24%

225.200

225.161

99,98%

3.643.205

3.304.911

90,71%

13.201.696

11.856.450

89,81%

31.039.623

6.318.493

20,36%

0631.10ZB.0023

SBFZ Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

5.022.000

4.597.523

91,55%

0631.10ZC.0041

SBFI Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR)

400.000

359.702

89,93%

0631.10ZD.0015

SBSN Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)

600.000

381.141

63,52%

0631.10ZE.0022

SBTE Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina (PI)

2.273.822

420.570

18,50%

0631.12LB.0041

SBCT Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba (PR)

1.547.420

317.957

20,55%

0631.12LC.0026

SBRF Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife (PE)

0631.12LD.0029

SBSV Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)

2.711.000

462.558

17,06%

0631.12LE.0035

SBKP Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)

6.365.356

3.976.113

62,46%

3.933.404

2.318.376

58,94%

983.319

35.666

3,63%

0631.12LF.0043
0631.12NB.0031

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto
SBPA
Alegre (RS)
Reforma e ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins
SBCF
(MG)

-

-

-
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OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos
Dumont (RJ)

0631.1F54.0033

SBRJ

0631.1M30.0035

SBSP Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)

0631.10Z5.0035

SBSP Adequação da Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP) - 3ª Etapa

0631.127X.0031

Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drumond de Andrade, em
SBBH
BH/MG

0631.12OL.0035 SBGR
0631.1F62.0001

Construção do Terminal de Cargas Modular Estruturado no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

44.733.751

38.438.135

85,93%

1.517.367

1.517.200

99,99%

10.267.384

7.982.015

77,74%

28.749.000

28.748.615

0,00%
100,00%

4.200.000

190.305

4,53%

NACIONAL

296.851.492

235.888.789

79,46%

Adequação da Infraestrutura Aeroportuária

296.851.492

235.888.789

79,46%

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

310.114.705

257.128.263

82,91%

39.045.347

31.900.284

81,70%

0631.4099.0010

Região Norte

0631.4099.0020

Região Nordeste

44.690.346

23.768.406

53,18%

0631.4099.0030

Região Sudeste

113.659.178

96.770.681

85,14%

0631.4099.0040

Região Sul

45.125.128

43.458.053

96,31%

0631.4099.0050

Região Centro-Oeste

67.594.706

61.230.839

90,59%

PROGRAMA DE SEGURANÇA DE VOO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO VOO

38.410.175
38.410.175

15.306.195
15.306.195

39,85%
39,85%

0623
0623.2041.0010

Região Norte

2.669.738

583.719

21,86%

0623.2041.0020

Região Nordeste

4.939.099

1.306.357

26,45%

0623.2041.0030

Região Sudeste

16.640.899

8.030.953

48,26%

0623.2041.0040

Região Sul

6.832.896

3.663.584

53,62%

0623.2041.0050

Região Centro-Oeste

7.327.543

1.721.582

23,49%

112.007.772

84.115.805

75,10%

41.332.569

39.019.289

94,40%

70.675.203

45.096.516

63,81%

1.513.174.885

1.144.748.881

75,65%

0807

PROGRAMA DE INVEST. DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRAESTRUTURA DE APOIO

0807.4102.0001

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

0807.4103.0001

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional
TO T A L

Quadro 34: Orçamento de Investimentos
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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1.1. Demonstrativo da Execução do programa de desenvolvimento da infraestrutura
aeroportuária (0631)
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA

0631

Denominação

Desenvolvimento de Infraestrutura Aeroportuária

Tipo do Programa

Finalístico

Objetivo Geral

Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável com geração de empregos

Objetivos
Específicos

Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infraestrutura aeroportuária

Gerente

Antônio Gustavo Matos do Vale

Público Alvo

Usuários do sistema aeroportuário brasileiro.

Informações orçamentárias e financeiras do Programa
Dotação
Inicial

Despesa
Empenhada

Final

2.488.835.922

1.847.536.022,00

Em R$ 1,00
Despesa
Liquidada

166.437.712,68

Restos a Pagar
Valores Pagos
não processados

1.102.592.594,18

1.102.592.594,18

Informações sobre os resultados alcançados
Or
Referência
de Indicador (Unidade medida)
Data
m
1

Percentagem

31/12/2004

Índice inicial Índice final
68,25

Índice
previsto
exercício

80,00

80,00

Índice
no atingido no
exercício
59,68

Fórmula de Cálculo do Índice
Número de fases de obras realizadas / número de fases de obras planejadas.
Análise do Resultado Alcançado
Quadro 35: Demonstrativo da Execução por Programa de Governo (Quadro A.2.1 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN

1.2. Análise crítica do programa 0631
O programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária tem como objetivo aumentar a
capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infraestrutura aeroportuária brasileiro. Para atingir
esse objetivo, bem como garantir a operacionalidade e a segurança compatíveis com aumento da
demanda de passageiros, a Infraero tem concentrado esforços no provimento de obras priorizando
aquelas incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e as obras nos Aeroportos das
cidades que serão sede da Copa 2014 e Olimpíadas 2016.
Neste sentido, em consonância com a atual conjuntura econômica, política e social do País, e tendo
como foco o Objetivo Setorial do Governo Federal de “Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao
desenvolvimento do país”, a Infraero reforçou suas ações para que o ritmo de desenvolvimento dos
aeroportos fosse mantido, principalmente naqueles que irão sediar os eventos internacionais,
buscando o atendimento das demandas de adequação tendo em vista o incremento de passageiros e
cargas no setor.
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No que tange à elaboração de projetos de engenharia, destacam-se o projeto executivo para reforma
do corpo central do terminal de passageiros e o projeto básico e executivo de implantação da pista
de táxi R de ligação ao novo viaduto do Aeroporto Internacional de Brasília; a elaboração de termo
de referência e orçamento para contratação dos projetos básico e executivo do Terminal de
Passageiros 2 do Aeroporto Internacional de Confins; o projeto básico do edifício administrativo e
demolições externas do Aeroporto Internacional de Cuiabá; projeto executivo para restauração das
pistas de pouso e decolagem e da pista de táxi do Aeroporto Internacional de Curitiba; entre outros.
Dentre os investimentos em infraestrutura, foram relevantes, dentre outros, a instalação dos
módulos operacionais provisórios dos Aeroportos de Goiânia, Teresina, Vitória, Porto Alegre,
Brasília, Juazeiro do Norte e Imperatriz, estando os três últimos em andamento.
Quanto aos equipamentos, destacamos os recursos investidos na aquisição de 6 veículos de remoção
de borracha e sinalização horizontal; 18 equipamentos para medição contínua de atrito; 250 pickups; 10 micro-ônibus; 820 longarinas; sistema de comutação, operação e gravação de chamadas
telefônicas, videowall; sistemas de informação visual eletrônica e aquisição de equipamentos limpapista para diversos aeroportos da rede.
Destacam-se também os investimentos voltados à segurança aeroportuária, envolvendo ações de
ampliação, adequação e modernização dos componentes indispensáveis à otimização da segurança,
como a reforma e revitalização de guaritas, cercas e muros, reforma dos postos de primeiros
socorros, modernização dos sistemas de TV e vigilância e reforma dos componentes da seção contra
incêndio, visando à melhoria das instalações para os serviços de prevenção, salvamento e combate a
incêndio nos aeroportos.
Os investimentos para o desenvolvimento da segurança aeroportuária são fundamentais para o
funcionamento dos aeroportos, uma vez que garantem a seus usuários uma infraestrutura segura,
capaz de gerar confiabilidade nos serviços oferecidos.
No que se refere à logística de carga, a Infraero encerra o exercício de 2011 com uma sequência de
resultados que confirmam o compromisso de prestar atendimento de qualidade aos clientes e
usuários dos complexos logísticos, contribuindo intensamente com o desenvolvimento da economia
nacional. Dentre os principais investimentos, destacam-se a instalação de equipamentos para
ampliação do armazém verticalizado com transelevadores e transportadores automatizados,
destinado à movimentação de cargas em ambiente frigorificado na área de importação do terminal
de logística de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão.
Também foram investidos recursos no âmbito da navegação aérea e ações voltadas para a Gestão
Ambiental, e destacam-se ainda os investimentos relacionados ao desenvolvimento comercial e
industrial.
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1.3. Execução física das ações orçamentárias constantes da LOA referente ao exercício de
2011.

Função Subfunção Programa

Ação

Tipo da
Ação

Prioridade

Unidade de
Medida

Meta
prevista

Meta
realizada

Meta a ser
realizada
em 2012*

26

781

0631

1F52

Projeto

1

% de exec. física

11,000

4,964

15,000

26

781

0631

1F53

Projeto

1

% de exec. física

34,000

10,429

1,000

26

781

0631

1F54

Projeto

1

% de exec. física

2,000

2,000

5,000

26

781

0631

1F55

Projeto

1

% de exec. física

21,000

18,639

11,000

26

781

0631

1F56

Projeto

1

% de exec. física

15,000

7,912

14,000

26

781

0631

1F59

Projeto

1

% de exec. física

9,000

3,995

12,000

26

781

0631

1J93

Projeto

1

% de exec. física

64,000

43,684

9,000

26

781

0631

1J95

Projeto

1

% de exec. física

13,000

9,105

11,000

26

781

0631

1J98

Projeto

1

% de exec. física

1,000

0,641

34,000

26

781

0631

1J99

Projeto

1

% de exec. física

23,000

10,365

Incorporada
pela ação
1M31

26

781

0631

1K02

Projeto

1

% de exec. física

-

23,840

11,000

26

781

0631

1M30

Projeto

1

% de exec. física

-

33,429

10,000

26

781

0631

1M31

Projeto

1

% de exec. física

4,000

3,967

17,000

26

781

0631

1M32

Projeto

1

% de exec. física

61,000

56,368

Incorporada
pela ação
7J01

26

781

0631

1M33

Projeto

1

% de exec. física

50,000

31,322

Incorporada
pela ação
12LF

26

781

0631

1O00

71,000

0,000

Incorporada
pela ação
7H34

26

781

0631

1P49

Projeto

1

% de exec. física

48,000

41,279

Incorporada
pela ação
12LF

26

781

0631

1P52

Projeto

1

% de exec. física

42,000

12,986

Sem
dotação.

26

781

0631

1P56

Projeto

1

% de exec. física

55,000

48,185

Incorporada
pela ação
IJ93

26

781

0631

1P63

Projeto

1

% de exec. física

4,000

1,851

Incorporada
pela ação

Projeto

1

% de exec. física
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7J01
26

781

0631

1P68

Projeto

1

% de exec. física

54,000

52,812

Incorporada
pela ação
IJ95

26

781

0631

7H34

Projeto

1

% de exec. física

1,000

0,323

4,000

26

781

0631

7J01

Projeto

4

% de exec. física

27,000

20,374

22,000

26

781

0631

106A

Projeto

1

% de exec. física

46,000

28,463

12,000

54,000

0,000

Incorporada
pela ação
1M31
Incorporada
pela ação
7H34

26

781

0631

10Z3

Projeto

1

% de exec. física

26

781

0631

10Z4

Projeto

1

% de exec. física

11,000

4,647

26

781

0631

10Z7

Projeto

1

% de exec. física

79,000

78,986

Sem
dotação.

26

781

0631

10Z8

Projeto

1

% de exec. física

20,000

18,143

Incorporada
pela ação
7J01

26

781

0631

10ZA

Projeto

1

% de exec. física

32,000

6,514

29,000

26

781

0631

10ZB

Projeto

1

% de exec. física

18,000

16,479

17,000

26

781

0631

10ZD

Projeto

1

% de exec. física

40,000

25,409

1,000

26

781

0631

10ZE

Projeto

1

% de exec. física

64,000

11,838

4,000

26

781

0631

10Z5

Projeto

4

% de exec.
Física

2,000

0

Concluída.

26

781

0631

127X

Projeto

4

m2

41,000

40,999

Concluída.

4

% de exec.
Física

0,544

Incorporada
pela ação
1M31

26

781

0631

12OL

Projeto

-

26

781

0631

1F62

Projeto

4

Unidade

100,000

71,517

Incorporada
pela ação
4099

26

781

0631

10Z9

Projeto

1

% de exec. física

22,000

19,758

33,000

26

781

0631

10ZC

Projeto

1

% de exec. física

1,000

0,899

55,000

26

781

0631

12LF

Projeto

1

% de exec. física

10,000

5,894

10,000

26

781

0631

4099.0010 Atividade

4

Não se aplica

19.792.932

0

0

26

781

0631

4099.0020 Atividade

4

Não se aplica

16.082.324

0

0

26

781

0631

4099.0030 Atividade

4

Não se aplica

43.247.582

0

0
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26

781

0631

4099.0040 Atividade

4

Não se aplica

11.668.129

0

0

26

781

0631

4099.0050 Atividade

4

Não se aplica

40.449.500

0

0

26

781

0623

2041.0010 Atividade

4

Não se aplica

1.4387.133

0

0

26

781

0623

2041.0020 Atividade

4

Não se aplica

1.0693.890

0

0

26

781

0623

2041.0030 Atividade

4

Não se aplica

27.253.459

0

0

26

781

0623

2041.0040 Atividade

4

Não se aplica

18.770.252

0

0

26

781

0623

2041.0050 Atividade

4

Não se aplica

53.384.675

0

0

26

781

0807

4102

Atividade

4

Não se aplica

18.555.134

0

0

26

781

0807

4103

Atividade

4

Não se aplica

83.322.108

0

0

Quadro 36: Exec. Física das ações realizadas pela INFRAERO em 2011 (Quadro A.2.2 da DN TCU nº 108/2010)

Devido à vigência do PPA 2012-2015, foram realizadas algumas alterações como:
a) Alteração no código de Programa. Onde lê-se no PPA 2008-2011 “0631 e 0623” leia-se no PPA
2012-2015 “2017 e 2058”.
b) Consolidação de ações nos aeroportos. Para tanto as diversas ações foram centralizadas em
ações pontuais conforme indicado na coluna “Meta a ser realizada em 2012” do Quadro 132.
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Análise Crítica das Ações - Projetos
Apresentamos, a seguir, a análise por ação orçamentária do tipo ―projeto, destacando os principais
investimentos, bem como, os motivos que contribuíram para não realização total dos recursos
orçamentários previstos.
0631.1F52.0052 – Construção do Terminal de Passageiros, de Sistema de Pistas e Pátios e
Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário Interno no Aeroporto de Goiânia - GO
LOA + Créditos Realizado
14.443.648

%

6.517.584 45,12

A obra está paralisada desde abril de 2007, por iniciativa do consórcio Odebrecht/Via Engenharia.
A perícia judicial iniciou os trabalhos em abril de 2011, com duração inicialmente prevista de 5
(cinco) meses, prorrogada por mais 1 (um) mês. No momento, aguarda-se a finalização desse
trabalho (Processo n.º 39175-60.2010.4.01.3500 – Carta Precatória – Classe 6104), com a
aprovação do Laudo final e as definições dos atos seguintes. Ressalta-se que devido o andamento
das tratativas, com a ocorrência de reuniões entre a Infraero, o consórcio responsável pelo
empreendimento e o Tribunal de Contas da União (TCU), visando à retomada das obras, houve
necessidade de alocar recursos para 2011.
O projeto de infraestrutura está contratado (Termo de Cooperação Técnico Financeiro - TCTF
0005-EG/2010/0001). Em decorrência das alterações no Plano Diretor do Aeroporto e do atraso na
entrega dos relatórios de geotécnica, ainda não houve desembolso financeiro. A elaboração do
termo de referência para a contratação da fiscalização segue em paralelo ao desenvolvimento dos
projetos. A licitação do projeto executivo do terminal de passageiros foi homologada em agosto de
2011, pendente de assinatura e ordem de serviço, condicionada às negociações entre a Infraero e o
TCU.
Os relatórios entregues pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo foram
“aprovados com restrição”, dependendo das adequações solicitadas para avaliação e aprovação
final.
0631.1F53.0016 - Construção do Terminal de Passageiros no Aeroporto Internacional de
Macapá - AP
LOA + Créditos Realizado
8.520.335

%

2.613.442 30,67

Os serviços de montagem da estrutura metálica e da cobertura do terminal de passageiros foram
concluídos, restando apenas o pagamento da última medição, que continua retido condicionado à
apresentação da baixa do Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra.
A etapa do sistema de pistas e pátio de aeronaves está em andamento, contudo, houve atraso no
cronograma face à ocorrência de fatos imprevistos, tais como interferências das obras do módulo
operacional provisório, na implantação da via de serviço e drenagem, fraturas na galeria central do
pátio que deverão ser recuperadas, necessidade de recuperação estrutural da posição 4 (quatro) do
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pátio atual e necessidade de reposicionamento das tubulações de drenagem, a serem dirimidas pelo
estudo estrutural da galeria e demais ações corretivas.
Os projetos de ampliação do terminal de passageiros e do pátio de aeronaves estão em processo
licitatório.
0631.1F54.0033 – Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e
Pátios do Aeroporto Santos Dumont - RJ
LOA + Créditos Realizado %
1.517.367

1.517.200 99,99

Os serviços complementares de acabamentos para acesso ao restaurante foram concluídos. Houve a
licitação para o fornecimento e instalação de elevador eletromecânico (Pregão Eletrônico Nº
026/ADRJ/SBRJ/2011), contudo ela foi fracassada. Solicitou-se a republicação do Edital, o que
ocorrerá em Janeiro/2012.
As obras, projetos e serviços previstos no contrato TC Nº 0052-EG/2004/0062 foram
reprogramadas para o exercício seguinte em função das irregularidades apontadas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).
0631.1F55.0024 - Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização
Horizontal e de Obras de Infraestrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Voo do Novo
Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante - RN
LOA + Créditos Realizado %
21.187.556

18.805.376 88,76

A consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos de orçamentos e da execução
das obras são algumas das atividades desta ação e estão contratadas e em andamento normal,
cumprido 97,25%, sendo considerado a realização da meta no exercício de 2011.
Estão em andamento as obras e serviços de engenharia para a implantação do novo complexo
aeroportuário. Houve atraso na execução devido às chuvas ocorridas no 1º semestre e entraves ao
andamento da obra enfrentados pelo 1º Batalhão de Engenharia da Construção (BEC) em virtude da
duplicação da BR 01 e constantes quebra de equipamentos, atrasos na contratação de insumos e
serviços terceirizados, ocasionando a reprogramação de parte das obras para o exercício seguinte,
com conclusão prevista para o final do exercício de 2013. Ressalta-se que a meta estipulada para o
exercício de 2011 foi atingida.
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0631.1F56.0042 - Construção de Terminal de Passageiros, de Sistema de Pistas e Pátios, de
Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis
LOA + Créditos Realizado %
10.759.040

5.675.275 52,75

Os valores desembolsados no exercício para estes itens representam aproximadamente 53% do
previsto. A realização inadequada desta funcional decorre principalmente de atraso no processo
licitatório.
A elaboração dos projetos da obra de implantação da nova área do terminal e dos projetos
executivos e fiscalização estão contratados, com previsão de conclusão neste exercício. No entanto,
houve atrasos na execução do contrato que, por fim, sofreu multas e retenções de valores, reduzindo
o valor "desembolsado x previsto". O Termo de Recebimento Provisório foi emitido em 8/12/2012.
O processo licitatório da fiscalização ocorreu no final de novembro de 2011, não havendo prazo
hábil de execução/desembolso.
0631.1F59.0053 – Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto
Internacional de Brasília – DF
LOA + Créditos Realizado %
14.442.475

6.410.337 44,39

O projeto básico de reforma do terminal de passageiros está em execução, tendo sido entregue uma
parte. A conclusão depende de melhorias técnicas. Foram aplicadas multas referentes ao não
atendimento de determinações da fiscalização e a não correção dos apontamentos por parte da
contratada.
As obras foram divididas em 6 (seis) lotes. A reforma do corpo central do terminal de passageiros,
tida como ação prioritária (lote 1A), está em andamento, porém foram detectadas falhas nos
projetos executivos, cujas correções estão sendo promovidas pela empresa projetista, o que resultou
na celebração dos 2º e 3º aditivos que provocou alterações de valores e prazos contratuais. A nova
previsão de conclusão é junho/2012. Os demais lotes estão em fase de conclusão dos projetos
básicos, com licitações previstas para o exercício de 2012.
A elaboração dos projetos da reforma e ampliação do atual terminal de passageiros está suspensa
desde dezembro/2011, para celebração de aditivo de preço e prazo. Os novos prazos estipulados
para o Projeto Básico, segundo proposta da contratada, estão em discussão. Existe uma previsão de
conclusão do projeto de ampliação do pátio de aeronaves para fevereiro/2012 e da expansão sul do
terminal de passageiros para abril/2012. Os prazos para conclusão acordados para 2011 não foram
atendidos, não obstante a manutenção da força tarefa desenvolvida pela fiscalização e as medidas
mitigatórias da projetista lograrem êxito. A evolução na entrega da documentação contratual está
ocorrendo, porém abaixo da qualidade esperada. A Infraero está estudando a aplicação de novas
sanções sobre a Contratada.
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As salas de embarque removíveis – MOP B foram contratadas em agosto e estão em execução, com
conclusão prevista para o primeiro semestre de 2012.
0631.1J92.0029 – Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador
(BA)
A obra foi reprogramada para 2012, devido ao atraso na publicação do edital pela paralisação do
processo para análise dos apontamentos realizados pelo Ministério Público da União (MPU) e
Tribunal de Contas da União (TCU).
O Relatório de Auditoria Fiscal – 2007 e o Processo Nº 1.14.000.001872/2007-29 estão sendo
tratados com base no posicionamento técnico apresentado, visando à aprovação e publicação do
edital.
0631.1J93.0041 - Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do
Aeroporto Internacional de Curitiba - PR
LOA + Créditos Realizado %
27.415.877

18.713.008 68,26

Execução financeira inferior ao planejado devido a não realização de horas extras previstas para o
exercício de 2011.
Os serviços técnicos para atualização e complementação dos projetos executivos de engenharia dos
pátios e pista de táxi foram entregues pela contratada e aceitos pela Infraero, estando pendente
apenas o pagamento que irá ocorrer em 2012.
A Contratada não executou os serviços de pavimento porque não conseguiu acertar o traço da massa
asfáltica, bem como concluir o projeto geométrico de definição dos perfis de pista. A Contratada foi
notificada e multada.
A ampliação do sistema de pistas e pátios, infraestrutura, macrodrenagem e obras complementares e
a elaboração de relatório ambiental simplificado estão sendo executados conforme planejado.
0631.1J95.0032 - Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema
de Pista do Aeroporto de Vitória – ES
LOA + Créditos Realizado
12.949.863

%

9.069.773 70,04

A auditoria e perícias técnicas nas obras do aeroporto, realizadas pelo Instituto de Pesquisa
Tecnológico de São Paulo (IPT), foram concluídas.
O Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o Exército Brasileiro para a elaboração dos
projetos de infraestrutura de pistas e pátio apresenta atraso no processo em função de alterações no
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Plano Diretor do Aeroporto que impactaram no projeto de macrodrenagem, atraso na entrega dos
relatórios de geotécnica, acarretando a necessidade de prazo, bem como prorrogação no desembolso
financeiro para 2012. A obra de drenagem do alagado cabeceira 23 está em andamento.
A obra da torre de controle – TWR/GNA está em andamento, à ordem de serviço já foi emitida,
porém as chuvas dos meses de novembro e dezembro atrasaram o andamento da obra em pelo
menos 39 (trinta e nove) dias. A obra do Edifício do Corpo de Bombeiros (ECB), após rescisão
contratual solicitada pela empresa vencedora da licitação, teve seu edital reformulado, com
correções feitas no orçamento. Está prevista a abertura de novo processo licitatório e a conclusão
deverá ocorrer em 2012.
Houve desembolso financeiro parcial referente ao pagamento dos serviços de apoio à fiscalização
da elaboração de projetos, orçamentos e execução das obras e serviços de engenharia, entretanto
devido à Ação Civil Pública Nº 3026-94.2010.4.02.5001, a obra está paralisada.
0631.1J98.0051 – Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do
Aeroporto Internacional de Cuiabá – MT
LOA + Créditos Realizado
2.193.329

%

1.406.835 64,14

Foi realizado o 1º Termo Aditivo referente ao contrato de elaboração dos projetos de engenharia, a
etapa do projeto básico referente aos lotes Construção do novo Edifício Administrativo e
Demolições foi concluída, restando à segunda etapa que está com previsão de conclusão para
fevereiro de 2012. A alteração dos prazos finais para entrega dos projetos não refletirá em alteração
da data final para entrega da obra.
O atraso no projeto foi motivado pela proposta de alteração na solução para o sistema de transporte
coletivo, promovida pelo Governo do Estado do Mato Grosso. Foram realizadas reuniões entre as
partes envolvidas a fim de definir ajustes no escopo do projeto face à alteração do sistema de
transporte coletivo.
0631.1J99.0035 - Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto
Internacional de Guarulhos - SP
LOA + Créditos Realizado
74.813.414

%

33.715.172 45,07

O projeto de revitalização e recuperação da pista de rolamento PR-B está contratado, com prazo de
recebimento para início de 2012. A elaboração do projeto básico e executivo da iluminação do pátio
de permanência remota e da área de equipamento de rampa depende da conclusão da perícia judicial
para levantamento das intervenções, tendo sido postergada para o exercício subsequente.
Os processos judiciais relativos às indenizações referentes à desapropriação do Jardim Portugal
foram ajuizados na Justiça Federal de Guarulhos e aguardam convocação para o início do processo
de reconciliação e respectivos depósitos judiciais, as quais estão previstas para abril/2012.
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O projeto de revitalização e recuperação da pista de rolamento PR-B está contratado, com prazo de
recebimento até abril de 2012. A elaboração do projeto básico e executivo da iluminação do pátio
de permanência remota e da área de equipamento de rampa depende da conclusão da perícia judicial
para levantamento das intervenções, tendo sido postergada para o exercício subsequente (2012).
Os processos judiciais relativos às indenizações referentes à desapropriação do Jardim Portugal
foram ajuizados na Justiça Federal de Guarulhos. As tratativas em relação à reassentamentos junto a
Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e Prefeitura de Guarulhos não evoluíram,
frustrando assim a execução financeira prevista para a ação.
A fiscalização da elaboração de projetos e da execução das obras está em andamento.
0631.1K02.0026 - Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de
Recife - PE
LOA + Créditos Realizado
6.126.869

%

4.173.197 68,11

A obra foi concluída, mas o último pagamento está pendente aguardando a baixa do CEI da obra.
Houve atraso na conclusão do empreendimento, devido a problemas administrativos com o
consórcio contratado. A empresa líder do consórcio assumiu a conclusão das obras, restando
pagamento final para 2012.
0631.1M30.0035 – Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de
Congonhas - SP
LOA + Créditos Realizado
10.267.384

%

7.982.384 77,74

A construção da torre de controle e fiscalização das obras, bem como o projeto e execução da obra
de energização foram contratados e estão em andamento, com previsão para conclusão em 2012.
0631.1M31.0035 - Construção do Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e Acesso
Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP
LOA + Créditos
232.937.987

Realizado

%

231.029.676 99,18

Devido à obra do 3º Terminal de Passageiros de Guarulhos – TPS-3 constar do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, bem como a demanda da Copa do Mundo de 2014, fez-se
necessário iniciar imediatamente as obras de terraplanagem do pátio de aeronaves do TPS-3. Para
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atender os prazos a Infraero optou por elaborar Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o
Exército Brasileiro - EB.
A fim de viabilizar a assinatura do referido Termo de Cooperação, decidiu-se que o objeto deste
contemplaria a terraplanagem dos pátios “J” e “K”, com área de 309.505,41 m², sendo dividido em
02 (duas) frentes de trabalho, ou seja, setor “1A” com 170.283,60 m² e setor “1B” com 139.221,81
m², desta forma foi possível à formalização do TCTF nº 004-EG/2011/0001, o qual se encontra em
execução.
Devido à decisão governamental de conceder o Aeroporto Internacional de Guarulhos à iniciativa
privada, bem como após definição da lista de empreendimentos que permanecerão a cargo do Poder
Público, conforme disposto no Edital de Leilão nº 2/2011, alguns itens desta ação serão executados
pela futura concessionária.
0631.1M32.0033 - Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional do
Galeão - RJ
LOA + Créditos Realizado
12.504.601

%

11.555.103 92,41

A Gerência de Empreendimentos do Aeroporto do Galeão - GTGL solicitou a republicação do
edital de licitação da fiscalização das obras para o atendimento das necessidades da Gerência. No
momento, como as obras estão transcorrendo em ritmo normal, embora não sendo exatamente
conforme planejamento inicial, a GTGL está fiscalizando os serviços com a ajuda de funcionários
orgânicos da Gerência de Empreendimentos do Aeroporto Santos Dumont - GTRJ e Gerência de
Engenharia da Regional Rio de Janeiro - EGRJ, até que o contrato de fiscalização se inicie.
Em relação às obras de engenharia para alargamento e implantação dos fillets na pista 10/28: a
recuperação das placas de concreto armado, das placas de concreto propendido e das juntas
metálicas do sistema de pistas e pátio e a reforma e revitalização do sistema de luzes de
aproximação (ALS) e flash das cabeceiras 10 e 15 da pista de pouso, foram concluídas.
0631.1M33.0043 - Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto
Alegre – RS
LOA + Créditos Realizado
66.875.413

%

41.894.033 62,64

Os processos judiciais de conciliação referente à desapropriação de área, conforme Acordo de
Cooperação Nº 0006/2010/0033, estão parcialmente concluídos, faltando somente à conciliação
referente ao imóvel de propriedade da Prefeitura de Porto Alegre.
A obra de implantação do novo complexo logístico está em andamento, em fase de execução de
fundações e estruturas das edificações. Houve descompasso no início das obras devido ao atraso na
apresentação de garantias e seguros de risco por parte da contratada e devido às indefinições no
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projeto executivo que impedem a liberação de algumas frentes de serviço. Estão sendo realizados
estudos de readequação do projeto.
A fiscalização das obras está contratada e os valores realizados foram alinhados com o
planejamento de desembolsos financeiros e mobilização necessária ao acompanhamento da obra.
0631.1O00.0035 – Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto
Internacional de Campinas - SP
LOA + Créditos Realizado
800.000

-

%
-

O termo de recebimento provisório do projeto de reconstrução da pista de táxi “C” foi emitido. A
execução do recapeamento e frisagem da pista principal está contratada, porém foi rescindido pela
Infraero. Em decorrência deste fato foi instaurada comissão para elaborar o levantamento técnico
dos produtos entregues. A readequação dos projetos ficará a cargo da futura administradora
(concessionária) do Aeroporto Internacional de Campinas.
0631.1P49.0043 – Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de
Porto Alegre - RS
LOA + Créditos Realizado
40.632.802

%

34.943.158 86,00

As desapropriações que não foram realizadas em sua totalidade, têm como causa litígio entre a
Infraero e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, proprietária de um dos terrenos, e
outros processos que tramitam na Justiça.
A atualização do projeto executivo do prolongamento da pista de pouso e decolagem, da pista de
táxi delta e respectiva macrodrenagem, visando à readequação do projeto inicial, a cargo do
Exército Brasileiro, não foi concluída no prazo, sendo a previsão de conclusão alterada para 2012.
Atualmente, o Exército está realizando a conclusão dos projetos, a orçamentação e o projeto
executivo.
A execução da obra e a fiscalização foram reprogramadas para o exercício de 2012, em virtude do
não cumprimento dos prazos de elaboração do projeto executivo.
0631.1P52.0022 - Ampliação e Recuperação do Pátio de Aeronaves e Pista de
Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba - PI
LOA + Créditos Realizado
7.211.680

%

2.229.822 30,92
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A obra de construção do pátio de manobras e pista de táxi, realizada parcialmente, foi interrompida
pela contratada e não tem perspectiva de continuidade dos serviços. O contrato está sob ação
judicial e há possibilidade de rescisão.
O contrato de fiscalização da obra foi encerrado em execução e o termo de recebimento definitivo
foi emitido, restando saldo contratual em função da paralisação da obra.
0631.1P56.0041 - Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto de Curitiba - PR
LOA + Créditos Realizado
9.300.000

%

8.147.576 87,61

A obra de ampliação do terminal de cargas e a fiscalização estão em andamento, após atraso no
cronograma, em virtude da não liberação de frentes de trabalho devido a problemas na contratação
de obras complementares.
A execução da obra foi replanejada em agosto, de acordo com a nota técnica emitida. O processo de
aditivo de prazo do contrato da obra corrigiu o cronograma de execução estimando a conclusão das
obras para 2012, o que ocasionou a impossibilidade da realização de alguns serviços inicialmente
planejados para o exercício de 2011. O contrato de fiscalização deverá ser aditado pelo mesmo
motivo, para acompanhamento da execução da obra.
0631.1P63.0033 - Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão – RJ
LOA + Créditos Realizado
5.000.000

%

2.313.491 46,27

Com a formalização do 3° Termo Aditivo, o prazo previsto para a conclusão da obra seria em
9/12/2011.
No entanto, alguns fatores ocasionaram o não cumprimento do cronograma, dentre eles o problema
financeiro da empresa contratada, devido ao grande vulto de desembolso financeiro, decorrente da
necessidade de fabricação da estrutura metálica prevista em projeto para o empreendimento em tela.
Outros fatores afetaram a saúde financeira da empresa, tais como o sinistro ocorrido em outra obra
da Contratada – incêndio.
Um 4° aditamento está em tramitação, sendo proposta a prorrogação contratual e acréscimo do
valor global, com nova data de previsão de conclusão da obra em 02/11/2012.
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0631.1P68.0032 - Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória - ES
LOA + Créditos

Realizado

%

8.697.560

8.506.145

97,80

A aquisição de área medindo aproximadamente 5.245,12 m² para implantação do novo terminal de
cargas do Aeroporto de Vitória foi concluída com sucesso. O projeto básico e executivo do novo
TECA, teve o contrato retomado em 11/5/2011 e está concluído. Após o 3º Termo Aditivo o valor
contratual foi reduzido excluindo-se serviços que não foram prestados e que não caberiam ao
contrato por necessitar de definições oriundas dos projetos de sistemas do futuro TPS.
0631.7H34.0035 - Ampliação da Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de
Campinas - SP
LOA + Créditos Realizado
11.216.112

%

3.623.346 32,30

Os projetos conceituais e executivos das obras do novo terminal de passageiros, pátio e
edificações/serviços complementares foram licitados e devido à concessão do aeroporto, a licitação
não foi homologada.
0631.7J01.0033 – Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais
Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão – RJ
LOA + Créditos

Realizado

%

22.629.862

17.076.115

75,46

O assessoramento e apoio técnico, a elaboração, atualização e revisão dos projetos estão concluídos.
A diferença entre o realizado e o orçado se dá em virtude dos itens contratados utilizarem a unidade
de medição HH (horaxhomem), bem como os descontos referentes aos dias faltosos.
A execução das obras da 1ª etapa (obras civis, instalações hidrossanitárias e sistema de combate a
incêndio), está em andamento e após a assinatura do último termo aditivo de prorrogação de prazo e
acerto de quantitativos, conforme Acórdão 25/9/2011 – Tribunal de Contas da União – TCU, a
execução dos serviços segue o ritmo normal esperado.
Os serviços referentes à central telefônica foram concluídos, a diferença entre o orçado e o realizado
refere-se ao fato do item ter sido licitado com o valor de R$ 1.823 mil e contratado por R$ 1.790
mil. A reforma para instalação de elevadores nas áreas do aeroporto foi contratada no final de
outubro, ocasionando um deslocamento do cronograma.
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As demais etapas (ar condicionado, forro, instalações elétricas e eletrônicas, sinalização e
mobiliário) foram reprogramadas para o próximo exercício, devido aos atrasos na entrega dos
projetos. Em virtude da espera sobre definições para a continuidade dos serviços e alteração do
regime de contratação, a 4ª etapa do empreendimento (sistema de bagagens) também foi
reprogramada para 2012.
0631.106A.0053 - Construção do Viaduto Sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de
Brasília - DF
LOA + Créditos Realizado
1.500.000

928.135

%
61,88

Os estudos preliminares, levantamentos e cadastramentos topográficos, projetos básicos e
executivos foram entregues. No entanto, foi celebrado aditivo para prorrogação do prazo para
viabilizar a análise e correção dos projetos apresentados. O valor orçado do contrato foi reduzido,
tendo em vista a supressão ocorrida devido às características do solo, fato que excluiu alguns
ensaios previstos na planilha, sem comprometimento da elaboração dos projetos.
0631.10Z3.0035 – Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto
Internacional de Guarulhos (SP) – 2ª Etapa
LOA + Créditos

Realizado

%

3.397.754

-

-

Licitação concluída, mas aguarda definição das medidas a serem adotadas após o processo de
concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos à iniciativa privada.
0631.10Z4.0035 - Construção da Segunda Pista do Aeroporto Internacional Viracopos –
Campinas - SP
LOA + Créditos

Realizado

%

23.554.768

9.950.476

42,24

As indenizações referentes às desapropriações dos lotes urbanos foram pagas em parte, quando o
Decreto de Utilidade Pública ainda estava vigente, o restante deverá ser pago quando for expedido
novo Decreto para o local.
A assessoria para as negociações, apoio no reassentamento e atualização dos laudos de avaliação
referentes às desapropriações, está contratada.
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O projeto e a fiscalização estão contratados, mas apresentam atraso no cronograma e a conclusão
está prevista para o exercício seguinte.
0631.10Z7.0042 – Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de
Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville - SC
LOA + Créditos

Realizado

%

225.200

225.161

99,98

Para dar continuidade ao empreendimento, foi assinado o Acordo de Cooperação com a Prefeitura
de Joinville onde há previsão de execução do processo de levantamento de dados e avaliação de
imóveis de todas as áreas referentes ao Decreto 16274/2009. Dentre os serviços previstos, a
Prefeitura concluiu apenas a parte referente à área de implantação da nova Seção Contra Incêndio e
do novo Terminal de Cargas. A área necessária para a ampliação da Pista de Pouso e Decolagem e
retificação do Rio Cubatão ainda está em processo de avaliação.
Os processos de desapropriação das áreas que já foram avaliadas ainda não foram ajuizados, pois
estão sob análise da Secretaria de Patrimônio da União. O Projeto para ampliação da Pista de Pouso
e Decolagem está apto a ser licitado, aguardando apenas as definições da Prefeitura referente aos
processos para o desvio do Rio Cubatão e transferências das áreas para a propriedade da União. O
início das obras de retificação está diretamente vinculado às ações de desapropriações.
0631.10Z8.0033 – Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e
Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ
LOA + Créditos

Realizado

%

3.643.205

3.304.911

90,71

O projeto básico de revitalização do terminal de passageiros 1 foi concluído em junho de 2011. A
substituição dos elevadores e a execução das obras civis estão em andamento, já aditivados com
previsão para encerramento em 2012.
Observou-se que não havia mais necessidade de revitalização da sinalização do TPS-1, tendo em
vista que com as obras de revitalização do TPS-1, a sinalização constante do objeto contratual era
suficiente para atender ao solicitado pelas áreas operacionais do Aeroporto. Os serviços de
fornecimento e instalação de escadas rolantes contratados estão de acordo com o previsto para
realização em 2011, correspondendo ao marco de liberação de confecção de 18 escadas rolantes.
O atraso na conclusão do projeto básico e o replanejamento das obras que serão executadas no
terminal motivaram a revisão das datas e desembolsos em 2011, gerando reprogramação de parte
dos recursos para os exercícios seguintes.
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0631.10Z9.0013 – Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto
Internacional Eduardo Gomes – Manaus (AM)
LOA + Créditos

Realizado

%

13.201.696

11.856.450

89,81

Os estudos preliminares e projetos básicos foram concluídos.
O Projeto executivo foi iniciado em agosto de 2011 e sua conclusão está prevista para fevereiro de
2012. A licitação referente ao apoio e fiscalização da obra foi homologada, porém está suspensa
pela justiça por ter sido feita por pregão eletrônico. A Infraero em dezembro de 2011 instaurou
novo processo licitatório pela modalidade do RDC, que tem previsão de publicação para a primeira
semana de fevereiro de 2012.
Os ajustes realizados no desenvolvimento do projeto básico retardaram a sua conclusão, afetando,
consequentemente, as demais etapas do empreendimento. Em novembro de 2011 a obra de reforma
e ampliação do atual Terminal de Passageiros foi iniciada, com término previsto em dezembro de
2013.
Estão em andamento os serviços de ampliação oeste, canteiro de obras, concretagem de blocos prémoldados e as demolições. Todos os equipamentos especiais, tais como, pontes de embarque,
esteiras, elevadores e escada rolante já foram encomendados. Até dezembro a realização da obra foi
de 2,8% com os atuais serviços em andamento não ocorreu nenhuma mudança na operação do
aeroporto, que transcorre de forma normal.
0631.10ZA.0031 – Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves – Confins (MG)
LOA + Créditos

Realizado

%

31.039.623

6.318.493

20,36

Obra em execução, os valores pagos em 2011 referem-se à Fase 1 das obras, cujo principal item é a
montagem do canteiro de obras. Em dezembro/2011, iniciaram-se os trabalhos referentes à Fase 2,
mas em função das chuvas, os trabalhos de terraplanagem não foram realizados. O DER-MG
solicitou readequações no projeto, pois a adequação do eixo viário promoverá modificações na
rodovia estadual LMG-800. Houve atrasos na entrega dos equipamentos do Terminal de
Passageiros (Esteiras de Bagagem, Pontes de Embarque, Elevadores e Escadas Rolantes), os quais
serão efetivados em janeiro/2012.
O Termo de Referência e o Orçamento da Fiscalização do Projeto e das Obras foram publicados em
23/12/2011, na modalidade RDC. O contrato está previsto para ser formalizado em fevereiro/2012,
a fiscalização até então vem sendo realizada organicamente pela Infraero, o que ocasionou
economia de recursos. A realização financeira para os itens contratatos está prevista para o
fevereiro/2012.
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Os projetos executivos iniciaram em setembro/2011 e as primeiras entregas ocorreram em
outubro/2011. O montante pago corresponde a 30% dos valores referentes aos projetos apresentados
e aprovados. Os projetos de adequação das vias de acesso ao Terminal de Passageiros, por
solicitação do DER-MG sofreram alterações, portanto não puderam ser pagos em 2011. A sua
entrega ocorrerá no início de 2012.
0631.10ZB.0023 – Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto
Martins - Fortaleza (CE)
LOA + Créditos

Realizado

%

5.022.000

4.597.523

91,55

A elaboração do projeto básico de reforma e ampliação do terminal de passageiros foi concluída e
os projetos básico do Centro de Manutenção do CEMAN e da Subestação 69 kV, estão com
previsão para 2012.
Foi publicado o RDC Nº 004/DALC/SBFZ/2011 em 26/12/2011 que tem por objeto a elaboração do
projeto executivo e obras para reforma, ampliação e modernização do TPS, cuja abertura das
propostas ocorrerá em 6/2/2012.
O atraso na entrega do projeto básico e orçamento estimado para a obra impactou na realização dos
demais investimentos, ocorrendo reprogramação para o exercício seguinte.
0631.10ZC.0041 – Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu (PR)
LOA + Créditos

Realizado

%

400.000

359.702

89,93

O projeto arquitetônico para reforma interna, ampliação e climatização do terminal de passageiros,
incluindo casa de força e estrutura de rede lógica foi concluído em junho de 2011. A abertura do
processo licitatório referente à obra está em andamento com previsão para execução em 2012.
0631.10ZD.0015 – Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de
Santarém – PA
LOA + Créditos

Realizado

%

600.000

381.141

63,52

O projeto básico referente à construção do terminal de passageiros foi finalizado. A elaboração do
projeto executivo, que tinha seu termo de referência pronto no início do ano, foi reprogramada para
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o próximo exercício, tendo em vista a reanálise do planejamento de execução do empreendimento.
A obra e a fiscalização estão previstas para iniciar em 2013.
0631.10ZE.0022 – Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto
de Teresina – PI
LOA + Créditos

Realizado

%

2.273.822

420.570

18,50

Os atrasos na análise e aprovação dos estudos preliminares contribuíram para o não cumprimento
do cronograma físico-financeiro do contrato referente ao projeto, que está com previsão de
conclusão para 2012. Os desembolsos da elaboração do projeto estão condicionados à aprovação
dos documentos pela fiscalização técnica.
O processo de licitação referente à desapropriação foi suspenso, tendo em vista o atendimento do
pleito da Prefeitura de Teresina, quanto à realização de estudos que busquem alternativas de
desenvolvimento para reduzir a área total a ser desapropriada. Estão sendo realizados estudos para a
ampliação e adequação operacional.
0631.127X.0031 – Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha MG
LOA + Créditos

Realizado

%

28.749.000

28.748.615

100

A aquisição de área para ampliação do sítio aeroportuário da Pampulha – CIAAR foi concluída.
0631.12LB.0041 – Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de
Curitiba (PR)
LOA + Créditos

Realizado

%

1.547.420

317.957

20,55

Estudos preliminares e projeto básico entregues pela Contratada foram reprovados pela Infraero por
não atenderem os requisitos mínimos contratuais. Houve a reprogramação dos prazos e a
consequente notificação e aplicação de multa à Contratada. Será necessário aditar o contrato e
prorrogar os prazos para entrega dos objetos contratados. Diante do exposto, observa-se que a
execução financeira foi inferior ao planejado.
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0631.12LC.0026 – Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife
(PE)
LOA + Créditos

Realizado

%

-

-

-

Incompatibilidades no projeto causaram impacto na elaboração do orçamento e, consequentemente,
na conclusão do projeto e na contratação da obra. O início da execução do empreendimento foi
reprogramado para 2012.
0631.12LD.0029 – Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto
Internacional de Salvador (BA)
LOA + Créditos

Realizado

%

2.711.000

462.558

17,06

A elaboração do projeto de reforma do terminal de passageiros com adequação do canal de inspeção
foi iniciada em abril de 2011 e a fiscalização teve início em agosto. A execução do empreendimento
foi afetada pelas constantes mudanças de profissionais na equipe projetista e diversas deficiências
do projeto, necessitando revisão. A fiscalização, que atua no intuito de manter o foco nos prazos
contratuais, fazendo a interface permanente entre a Contratada e o Aeroporto, realizando reuniões
periódicas de avaliação, além de advertências e aplicação de multa, foi contratada e teve início dos
serviços em 30/8/2011.
0631.12LE.0035 – Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto
Internacional de Campinas (SP)
LOA + Créditos

Realizado

%

6.365.356

3.976.113

62,46

A licitação referente à elaboração do projeto básico foi realizada dando origem ao TC nº 0169ST/2011/0026, sendo que a ordem de serviço será emitida em janeiro/2012. A Contratada está
realizando a coleta e a análise de dados, cadastramento e análise da demanda.
Já o TC nº 0090-SF/2011/0026 referente às Balanças e Esteiras de Bagagens está em andamento. A
previsão de entrega dos produtos será no início de 2012.
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0631.12LF.0043 – Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do
Aeroporto Internacional de Porto Alegre (RS)
LOA + Créditos

Realizado

%

3.933.404

2.318.376

58,94

O projeto para ampliação e reforma do terminal de passageiros 1, incluindo infraestrutura auxiliar
foi contratado, com previsão de conclusão em 2012. O empreendimento encontra-se na fase inicial a
qual compreende os serviços de levantamento topográfico, cadastramento de edificações, realização
de sondagens geotécnicas e estudos preliminares das soluções arquitetônicas das edificações e pátio
de aeronaves. A fiscalização do projeto foi contratada em dezembro/2011, faltando à apresentação
do corpo técnico qualificado, por isso não foi possível realizar o primeiro desembolso em
dezembro/2011, conforme inicialmente previsto.
0631.12NB.0031 – Reforma e ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de Aeronaves do
Aeroporto Internacional de Confins (MG)
LOA + Créditos Realizado
983.319

35.666

%
3,63

O início dos projetos básicos e executivos de ampliação e recuperação da pista, ampliação do pátio
principal, ampliação do pátio do terminal de cargas e construção da 2ª pista auxiliar de táxi
dependiam da obtenção das licenças ambientais que foram expedidas em dezembro/2011. Neste
sentido, a ordem de serviço foi emitida imediatamente, sendo possível efetuar o pagamento dos
serviços iniciais de levantamento topográfico em 2011.
O Termo de Referência e o Orçamento para contratação dos serviços de fiscalização estão prontos,
e sua publicação está prevista para fevereiro/2012. A licitação será na modalidade RDC.
0631.12OL.0035 – Construção de Terminal de Cargas Modular Estruturado no Aeroporto
Internacional de Guarulhos - SP
LOA + Créditos Realizado
4.200.000

190.305

%
4,53

A Infraero observou que apenas 0,88% do contratado haviam sido realizado pela Contratada, sendo
assim o contrato foi suspenso. Verificou-se também a necessidade de revisão da documentação
técnica da Empresa. Desta forma, considerando a concessão do Aeroporto de Guarulhos à iniciativa
privada, a Infraero, com base nos artigos nº 58 e 78 da Lei nº 8.666/93, optou pela rescisão
contratual e suspensão da obra.
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0631.1F62.0001 - Adequação da Infraestrutura Aeroportuária

LOA + Créditos Realizado
296.851.492

%

235.888.789 79,46

Dentre os investimentos mais relevantes, destacam-se o recapeamento da pista de pouso e pátio,
drenagem profunda, sistema de balizamento, pátio, acostamento e área de rampa do Aeroporto de
Tabatinga, a reforma geral dos terminais de cargas I e II do Aeroporto Internacional de Manaus, a
execução de obras e serviços de engenharia necessários à implantação de canal e galeria celular no
Aeroporto Internacional de São Paulo, a contratação de fiscalização de obras e a construção de
cercas patrimoniais em substituição às cercas existentes do Aeroporto Internacional de São Paulo –
Guarulhos, a ampliação do estacionamento de veículos do terminal de passageiros do Aeroporto
Internacional de Curitiba, os serviços de reparação da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi A e
B, pátio de estacionamento de aeronaves e via de acesso rápido à seção contra incêndio do
Aeroporto de Rio Branco e a execução do convênio para viabilizar a liberação da área ocupada
pelas instalações e benfeitorias do Círculo de Cabos e Taifeiros da Aeronáutica de Brasília –
CCTAB, no Aeroporto Internacional de Brasília. Incluindo as obras de construção da nova torre de
controle (TWR-BH) do Aeroporto de Belo Horizonte – Pampulha. Além dos investimentos em
infraestrutura para implantação dos Módulos Operacionais (MOPs) no Aeroporto de Vitória e a
construção da torre de controle e edificações do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo
(DTCEA) no Aeroporto de Fortaleza.
Está em andamento, entre outras obras, a das novas salas de embarque e saguão de check-in do
Aeroporto de Natal, da execução das salas de embarque removíveis em área do pátio de aeronave
do Aeroporto de Macapá.
Foram óbices à realização a ocorrência de licitações deserta ou fracassada, impugnações e recursos
em processo licitatório, por parte de empresa participante, reabertura de prazo para apresentação de
novas propostas, atrasos na análise e autorização pelo IBAMA dos planos de manejo direto da
fauna de diversos aeroportos da rede e o tempo transcorrido entre a assinatura do termo contratual e
a emissão da ordem de serviço, em função de definições de convênios com o Governo. E ainda,
descumprimento do cronograma, por parte da contratada, com solicitação de prorrogação de prazo e
condições climáticas desfavoráveis ao andamento de obras e serviços de engenharia.
Acre
No Aeroporto Internacional de Rio Branco - Plácido de Castro – SBRB foram investidos recursos,
principalmente, nos serviço de reparação da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi a e b, pátio
de estacionamento de aeronaves e via acesso rápido à SCI, bem como construção de cerca
patrimonial e via de inspeção e construção de infraestrutura para hangaretes.
Alagoas
No Aeroporto de Maceió/Zumbi dos Palmares – SBMO foram investidos recursos, principalmente,
para a construção de muro patrimonial e na revitalização da sinalização horizontal.
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Amapá
No Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre – SBMQ foram investidos recursos,
principalmente, para a reforma do sistema de balizamento da pista e com a implantação do Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Amazonas
No Amazonas, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes –
SBEG, principalmente, com a reforma geral do TECA I e II, implantação da área de manutenção no
TECA, estacionamento para caminhões, apoio à fiscalização da elaboração de projetos, orçamento e
execução das obras e serviços de engenharia, construção de edificação para oficinas de manutenção
para empresas terceirizadas, climatização do prédio administrativo, construção de cerca patrimonial
lado norte do aeroporto visando proteção do sítio aeroportuário, e implantação do Sistema de
Gestão de Estacionamento - GEST; no Aeroporto de Tefé – SBTF, com a construção de poço
tubular profundo; no Aeroporto Internacional de Tabatinga – SBTT com o recapeamento da pista de
pouso e pátio, drenagem profunda, sistema de balizamento, pátio, acostamento e área de rampa e
apoio à fiscalização da elaboração de projetos, orçamento e execução das obras e serviços de
engenharia; e na Superintendência Regional do Noroeste – SRNR com a construção do prédio de
apoio e da sede da Regional.
Bahia
Na Bahia, foram investidos recursos no Aeroporto de Ilhéus – SBIL, principalmente, na elaboração
de estudo de impacto ambiental para o novo Aeroporto na revitalização da sinalização horizontal;
no Aeroporto Internacional de Salvador/Deputado Luiz Eduardo Magalhães – SBSV na
revitalização dos Carro Contra Incêndio – CCI, no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório
de Impacto Ambiental – RIMA da nova pista de pouso, na contratação de empresa especializada
para realização de serviço de revitalização da sinalização horizontal do aeroporto e no início da
construção da sala dos fiscais no pátio 3; e no Aeroporto de Paulo Afonso – SBUF com a
revitalização da sinalização horizontal.
Ceará
Na Ceará, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Fortaleza/Pinto Martins –
SBFZ, principalmente, na obra de recapeamento da pista de pouso e decolagem e na construção da
torre de controle e edificações do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo - DTCEA; e no
Aeroporto Regional do Cariri (Juazeiro do Norte) – SBJU na implantação de Módulo Operacional MOP (salas de embarque removíveis).
Distrito Federal
Na Distrito Federal, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente
Juscelino Kubitschek – SBBR, principalmente, na recomposição das benfeitorias do Clube dos
Cabos e Taifeiros da Aeronáutica de Brasília, equipando a subestação da CAB 11R para o
balizamento luminoso da nova pista de pouso e decolagem e com as obras de recuperação das pistas
de taxi, na infraestrutura para implantação do Sistema de Gestão de Estacionamento – GEST, com a
contratação de assessoria técnica visando o desenvolvimento e implementação dos estudos de
252

Relatório de Gestão de 2011

acessibilidade e integração modal e com o prédio de apoio operacional para as companhias aéreas e
de handling.
Espírito Santo
No Espírito Santo, foram investidos recursos no Aeroporto Goiabeiras (Vitória) – SBVT,
principalmente, no fornecimento, implantação e montagem das estruturas e instalações
remanescentes dos Módulos Operacionais – MOP, nos serviços de terraplanagem para a
regularização da área gramada da plataforma da pista, numa extensão de 43.000 m², com o objetivo
de eliminar as interferências na operação de instrumentos de pouso visual (ILS), na construção de
muro junto à Avenida Fernando Ferrari e na contratação de serviços técnicos especializados para
implantação do plano de manejo da fauna silvestre.
Goiás
No Aeroporto Santa Genoveva (Goiânia) – SBGO foram investidos recursos, principalmente, na
execução de salas de embarque removíveis em área do pátio de aeronaves, com 1.000m² e nas obras
para adequação do terminal de passageiros ao Módulo Operacional – MOP.
Maranhão
No Maranhão, foram investidos recursos no Aeroporto de Imperatriz - Prefeito Renato Moreira –
SBIZ, principalmente, na execução de serviços de engenharia e aquisição de equipamentos para
instalação do Módulo Operacional – MOP, e no início da implantação de MOP (salas de embarque
removíveis) - 1500m2; no Aeroporto Internacional de São Luis/Marechal Cunha - SBSL Machado
investiu-se no reforço estrutural do pavimento da pista 06/24, construção da área de giro na
cabeceira da pista 27, obras nas vias de serviço, construção de pátio de equipamentos de rampa e
serviços complementares, na adequação de galpão para funcionamento de desembarque, na
construção de vias de acesso ao novo desembarque e na elaboração de estudos preliminares, projeto
básico e projeto executivo de reforço estrutural/nova estrutura da cobertura.
Mato Grosso
No Aeroporto Internacional de Cuiabá/Marechal Rondon – SBCY foram investidos recursos,
principalmente, na construção do Módulo Operacional – MOP.
Mato Grosso do Sul
Em Mato Grosso do Sul, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Campo Grande –
SBCG, principalmente, na elaboração do Plano Diretor; no Aeroporto Internacional de Corumbá –
SBCR, principalmente, na construção de cerca operacional ao longo do sítio aeroportuário; e no
Aeroporto Internacional de Ponta Porã – SBPP, principalmente, com o recapeamento da pista de
pouso, no serviço de engenharia para segunda fase de adequação e recuperação do sistema de
drenagem e recuperação em área de erosão e na construção de cerca operacional ao longo do sítio
aeroportuário.
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Minas Gerais
Em Minas Gerais, foram investidos recursos no Aeroporto da Pampulha (Belo Horizonte) – SBBH,
principalmente, no projeto e na construção da nova torre de controle (TWR-BH), e na contratação
de serviços de engenharia para construção do abrigo para armazenamento de resíduos sólidos; no
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Tancredo Neves – SBCF, principalmente, na execução
de serviços de pesquisa arqueológica, paleontológica e espeleológica, contratação de empresa
especializada em serviços de meio ambiente para elaborar e executar plano de manejo de fauna,
contratação de empresa especializada para avaliação ambiental preliminar e investigação ambiental
confirmatória na antiga área de disposição de resíduos do incinerador, na contratação de empresa
especializada para execução de serviços de elaboração do inventário de emissões de gases de efeito
estufa, no projeto de reforma do SCI, na contratação dos serviços de elaboração do relatório de
controle ambiental e plano de controle ambiental para ampliações do aeroporto e no projeto de
reforma completa das instalações do terminal de logística; no Aeroporto de Montes Claros –
SBMK, principalmente, na adequação do Terminal de Passageiros à acessibilidade e
operacionalidade e na contratação de projeto executivo para a construção da nova SCI; no
Aeroporto Carlos Prates (Belo Horizonte) – SBPR na elaboração de projeto executivo para
TWR/GNA; no Aeroporto de Uberlândia – SBUL na obra de acréscimo da sala de embarque.
Pará
No Pará, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cães/Júlio Cezar
Ribeiro – SBBE, principalmente, na recuperação do pavimento da pista de pouso e decolagem, vias
de acesso aos hangares, acesso a Sessão de Combate à Incêndio - SCI e pátio, na elevação de
muros, na implantação de barreira de proteção física (cerca operacional) do estacionamento em
concessão; no Aeroporto de Altamira – SBHT, principalmente, no recapeamento da pista
(PP/PT/PM) e área frontal do terminal de passageiros e reforma no balizamento noturno/retirada de
morrotes e nivelamento da área lateral da pista de pouso, juntamente com o nivelamento de caixas
de passagem do balizamento da pista e na execução de serviços técnicos para assessoramento e
fiscalização da obra de recuperação da pista.
Paraíba
Na Paraíba, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de João Pessoa/Presidente Castro
Pinto – SBJP, principalmente, com a contratação de serviço técnico profissional especializado para
a execução dos levantamentos topográficos cadastrais, sondagens e elaboração dos projetos básico e
executivo de nivelamento da faixa de pista 16/34 e recuperação e drenagem do pátio 3; e no
Aeroporto João Suassuna (Campina Grande) – SBKG, principalmente, no termo de referencia para
execução dos levantamentos topográficos, adequação do projeto de recuperação da pista de pouso e
decolagem 15/33, pista de táxi alfa e do sistema de drenagem.
Paraná
No Paraná, foram investidos recursos no Aeroporto de Bacacheri (Curitiba) – SBBI,
principalmente, na readequação da infraestrutura do terminal de passageiros; no Aeroporto
Internacional de Curitiba/Afonso Pena – SBCT, na fiscalização e na ampliação do estacionamento
de veículos do terminal de passageiros, na obra pátio de equipamentos de rampa (4.000m2), na
execução de cerca operacional e na elaboração de implantação do plano de manejo da fauna
silvestre; no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI, com o projeto para
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ampliação do pátio, reparos na pista de pouso e pátio e regularização da faixa de pista - 14/32; e no
Aeroporto de Londrina/Governador José Richa – SBLO, no recapeamento da pista de pouso e
decolagem, na adequação da área frontal do Terminal de Passageiros e no projeto de ampliação das
salas de desembarque, embarque e mirante.
Pernambuco
Em Pernambuco, foram investidos recursos no Aeroporto de Petrolina – SBPL, principalmente, na
contratação de empresa de topografia para projeto de regularização da faixa de pista, na construção
de área para armazenamento temporário de resíduos, no projeto executivo estrutural da torre do
elevador e no projeto de sinalização vertical de instrução obrigatória da área de movimento de
aeronaves (placas) e adequação de balizamento; e no Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes
– SBRF, na obra da pista, nas obras/serviços de recuperação de 1/3 do pavimento da pista de pouso,
na execução da adequação da sinalização vertical luminosa, na readequação do sistema de cancelas
de entrada e saída do edifício garagem, na adequação do sistema de automação da subestação de 69
kV para atender balizamento luminoso e na contratação de serviço técnico profissional
especializado para a execução dos levantamentos topográficos e cadastrais, elaboração dos projetos
executivos de nivelamento da faixa de pista e drenagem da área de aviação geral.
Piauí
No Piauí, foram investidos recursos no Aeroporto de Parnaíba – SBPB, principalmente, no projeto
para reforma do terminal de passageiros, e na contratação de empresa para execução das
obras/serviços de engenharia para construção de cerca no limite da área patrimonial do aeroporto; e
no Aeroporto Senador Petrônio Portella (Teresina) – SBTE, na execução de obra complementar de
ampliação da sala de embarque e desembarque adequada ao Módulo Operacional – MOP e na
contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de projetos básicos e
executivos de restauração dos pavimentos da pista de pouso e decolagem, pista de táxi, pátio de
aeronaves, acesso aos hangares, regularização das faixas básica.
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, foram investidos recursos no Aeroporto Bartolomeu Lisandro (Campos Dos
Goiatacazes) – SBCP, principalmente, na adequação do sistema de tratamento de esgotos; no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim – SBGL, principalmente,
na execução de barreiras físicas para proteção do morro do radar, campo de antenas e outras áreas
vulneráveis, na implantação do sistema Gestão de Estacionamento – GEST nos estacionamentos do
terminal de passageiros, no levantamento topográfico, planimétrico e cadastral de áreas de sítio do
aeroproto, e na contratação de assessoria técnica visando o desenvolvimento e implementação dos
estudos de acessibilidade e integração modal; no Aeroporto de Jacarepaguá (Rio de Janeiro) –
SBJR, principalmente, na elaboração de projeto executivo para torre de controle, no projeto para
infraestrutura de área para hangares de aviação geral, na contratação de assessoria técnica visando o
desenvolvimento e implementação dos estudos de acessibilidade e integração modal, e na
contratação de serviços técnicos especializados para implantação do plano de manejo da fauna
silvestre; no Aeroporto de Macaé – SBME, principalmente, na contratação de serviços técnicos
especializados para elaboração do plano de controle ambiental das obras do terminal de passageiros,
prédio administrativo e estacionamento; e no Aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) – SBRJ
na recuperação e adequação do entroncamento da orla norte do aeroporto.
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Rio Grande do Norte
No Rio Grande do Norte foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Natal/Augusto
Severo – SBNT, principalmente, na execução da obra das novas salas de embarque e saguão de
check-in, na compensação ambiental no novo aeroporto de Natal, no projeto executivo para
recuperação de pistas e pátios, e na execução de iluminação do pátio de cargas, do pátio de aviação
geral e do pátio principal.
Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Porto
Alegre/Salgado Filho – SBPA, principalmente, na recuperação das pistas de táxi alfa, bravo, Julieta,
posição 5, área de frente ao pátio 1, recuperação de placas de concreto e conclusão da nova pista de
táxi do hotel, no MOP (módulo operacional) - para ampliação do check-in e sala de embarque, no
recapeamento, alargamento e novo balizamento da pista de pouso e decolagem, na recomposição de
benfeitorias transferidas do comando da aeronáutica para a Infraero, na obra da infraestrutura do
armazém estruturado lonado do aeroporto, na execução de muro perimetral em concreto prémoldado para cercamento da área a ser utilizada na ampliação da pista; no Aeroporto Internacional
de Uruguaiana/Rubem Berta – SBUG, principalmente, na readequação e relocação do indicador de
direção vento (biruta); e na Superintendência Regional do Sul – SRSU, principalmente, na obra de
reforma do prédio administrativo junto ao portão 08.
Rondônia
Foram investidos recursos no Aeroporto de Porto Velho/Governador Jorge Teixeira de Oliveira –
SBPV, principalmente, no apoio à fiscalização da elaboração de projetos, orçamento e execução das
obras e serviços de engenharia.
Roraima
Foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede –
SBBV, principalmente, na construção de terminal de logística de carga, no projeto, reforma
ampliação e modernização da seção contra-incêndio, na construção de cerca operacional, na
readequação das paredes de vidro, colocação de calha na cobertura e substituição do piso dos
conectores e na recuperação de áreas degradadas no sítio aeroportuário em conformidade com o
plano de recuperação de áreas degradadas do aeroporto.
Santa Catarina
Em Santa Catarina, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio
Luz – SBFL, principalmente, nas licenças ambientais do novo aeroporto, no projeto para ampliação,
recuperação e reforço dos pátios, pistas, alargamento dos acostamentos, adequação das resas,
implantação de área para equipamentos de rampa, deslocamento da vala de drenagem e serviços
complementares, na contratação de serviços para supressão vegetal de espécies exóticas em áreas de
vegetação que interferem na segurança da navegação aérea, e na aquisição e modernização da
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE; no Aeroporto de Joinville – SBJV, principalmente, na
ampliação da sala de embarque, na obra de construção de área para treinamento e simulação de
incêndio, na elaboração de estudo ambiental simplificado, e no projeto de acessibilidade universal;
e no Aeroporto de Navegantes (Itajaí) - Ministro Victor Konder – SBNF, principalmente, na
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execução de grooving na pista de pouso e decolagem, no projeto executivo do terminal de
passageiros, e na obra de construção de área para treinamento e simulação de incêndio.
São Paulo
Em São Paulo, foram investidos recursos no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) –
SBGR, principalmente, na execução de obras e serviços de engenharia necessários à implantação de
canal e galeria celular para drenagem, na elaboração e fiscalização de projetos, na fiscalização de
obras, na execução de obras para reformulação da área de embarque dos terminais de passageiros,
na construção de cercas patrimoniais em substituição as cercas existentes, nos serviços de
infraestrutura para adequação de tubulação de fluídos de combustíveis e relocação de pits de
abastecimento de aeronaves, recuperação parcial do pavimento rígido e revitalização da sinalização
horizontal do pátio de aeronaves, na dos estacionamentos de veículos, na fiscalização de obras, na
execução do plano de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, na
contratação de assessoria técnica visando o desenvolvimento e implementação dos estudos de
acessibilidade e integração modal, e na obra de adaptação da rede de combate a incêndio; no
Aeroporto Campo de Marte (São Paulo) – SBMT, principalmente, o projeto executivo da torre de
controle, e nos serviços técnicos especializados para execução de medidas mitigadoras associadas
ao licenciamento ambiental; no Aeroporto de São José dos Campos - Prof. Urbano Ernesto Stumpf
– SBSJ, principalmente, nos serviços de reparos na pista de pouso e decolagem, pista de taxiamento
e revestimento primário; e no Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas – SBSP,
principalmente, na remoção de obstáculos na faixa de pista, na execução das obras de reforma do
terminal de passageiros da aviação geral e do prédio da SCI, na contratação de assessoria técnica
visando o desenvolvimento e implementação dos estudos de acessibilidade e integração modal e nos
serviços técnicos especializados para execução de medidas mitigadoras associadas ao licenciamento
ambiental.
Sergipe
No Aeroporto de Santa Maria (Aracaju) – SBAR foram investidos recursos, principalmente, na
revitalização da sinalização horizontal.
0631.4099.0010 - Região Norte
LOA + Créditos Realizado
39.045.347

%

31.900.284 81,70

Destacam-se os investimentos realizados na substituição da cobertura do terminal de passageiros e
os reparos emergenciais nos pavimentos do Aeroporto de Rio Branco, bem como o fornecimento e
instalação de película para controle solar no terminal de passageiros e a aquisição do Sistema de
Monitoramento de Veículos do Aeroporto de Belém, o up grade do transelevador e a recuperação de
áreas degradadas com aterro compactado no sítio aeroportuário do Aeroporto Eduardo Gomes.
Foram adquiridos centrífuga para o terminal de passageiros 1 do Aeroporto Eduardo Gomes,
aparelhos de ar condicionado e equipamentos portáteis de respiração para diversos aeroportos da
região.
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Investiu-se também, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na adequação do acesso viário,
estacionamentos, recapeamento do pátio de manobras e obras complementares no Terminal de
Logística de Carga, na revitalização das pontes de embarque, na manutenção do equipamento
limpa-pista autopropelido e na revitalização da sinalização horizontal.
Dentre os óbices à execução dos empreendimentos, destaca-se a licitação deserta do serviço de
construção e substituição de placas construídas em concreto cimento e aérea construídas em
concreto betuminoso no pátio de aeronaves do Aeroporto de Belém.
0631.4099.0020 - Região Nordeste
LOA + Créditos Realizado
44.690.346

%

23.768.406 53,18

Foram investidos no Aeroporto Internacional de São Luiz recursos em reforma de sanitários da área
de embarque e desembarque, recuperação da cobertura espacial e serviços de instalação
complementares e ainda climatização do saguão do terminal de passageiros, bem como aquisição de
Sistema de Monitoramento de Veículos. No Aeroporto Internacional de Salvador estão em
andamento à reforma da Seção Contra Incêndio (SCI) – e o Posto Avançado de Combate a
Incêndio, serviços de impermeabilização de calhas, lajes e reservatórios, tratamento de juntas de
dilatação e de placas de concreto do terminal de passageiros e finger, tratamento de estruturas
metálicas das pontes de embarque e torres de iluminação.
Destaca-se ainda a reforma dos compressores dos chillers da central de água do Aeroporto
Internacional de Recife, reparos nos pavimentos rígidos e flexíveis do Aeroporto de Imperatriz,
fornecimento e instalação de câmeras de vídeo para o Aeroporto Internacional de Fortaleza e a
aquisição de ativos de rede e equipamentos de segurança para diversos aeroportos da região.
Os óbices identificados foram licitações fracassadas, atraso na apresentação de garantias
caucionárias por parte da contratada, e dificuldades de importação de equipamentos e licitantes
inabilitados sendo desclassificados dos processos licitatórios.
0631.4099.0030 - Região Sudeste
LOA + Créditos Realizado
113.659.178

%

96.770.681 85,14

Destaca-se os investimentos na implantação de Sistema de Monitoramento Veicular – Simove, a
aquisição de equipamentos para manutenção e implantação do sistema GEST, a aquisição de turbo
ventilador de pressão positiva para uso da Seção Contra Incêndio – SCI e a modernização e
ampliação do sistema de gerenciamento de gravação de imagens do circuito fechado de televisão,
assim como a aquisição de videowall para diversos aeroportos da região.
Estão em andamento à implantação de cercas operacionais do Aeroporto Internacional de
Congonhas, os serviços de resselagem de juntas dos pavimentos de pátio e pistas, o fornecimento e
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instalação de transelevador frigorificado para terminal de cargas, de duas unidades resfriadoras de
líquidos e de aparelhos de ar condicionado tipo split para o Aeroporto Internacional do Galeão, a
reforma e ampliação das áreas de verificação de passaportes nos terminais de passageiros I e II e da
substituição com ampliação do sistema de docagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos e a
readequação das esteiras de bagagens tipo carrossel, ampliação e modernização do sistema de
transelevadores verde e azul e aquisição do transelevador frigorífico para o terminal de cargas e a
modernização e revitalização do sistema de som do TPS do Aeroporto de Campinas.
Foram adquiridos plataforma elevatória articulável com propulsão elétrica, turbo ventiladores a
serem utilizados na Seção Contra Incêndio – SCI para aeroportos da regional sudeste e câmara
frigorífica para o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Confins.
Os óbices encontrados foram atraso na entrega de equipamentos, apresentação de documentos e
requisitos obrigatórios no processo de licitação e solicitação de aditivos contratuais para ampliação
do prazo pelas empresas licitantes.
0631.4099.0040 - Região Sul
LOA + Créditos

Realizado

%

45.125.128

43.458.053

96,31

Dentre os recursos utilizados, destacam-se os investimentos em Sistemas de TV e Vigilância IP
(STVV IP), aquisição de armazém estruturado modular e aquisição de equipamentos limpa-pista
para diversos aeroportos da região, manutenção de carros de combate a incêndio e ampliação do
sistema e energia estabilizada do TPS no Aeroporto Internacional Afonso Pena, além da aquisição
de equipamentos limpa-pista, videowall, longarinas, cadeiras para check-in, sistemas de ar
condicionado, incluindo condensadoras, evaporadoras, painéis, controles e automação para o
terminal de passageiros 2 e aquisição, instalação de esteiras de bagagem de desembarque tipo
carrossel, implantação do Sistema de Gestão de Estacionamento – GEST incluindo aquisição de
cancelas e revitalização tecnológica das pontes de embarque no Aeroporto Internacional de Porto
Alegre.
Foram entraves à realização as alterações nos editais, licitações desertas ou fracassadas e a
necessidade de reprogramação do prazo de conclusão de obras ou serviços.
0631.4099.0050 - Região Centro-Oeste
LOA + Créditos

Realizado

%

67.594.706

61.230.839

90,59

Destaca-se a aquisição de raios-X para inspeção de bagagem, detectores de metal tipo pórtico,
paleteiras de capacidades diversas, veículos operacionais, ônibus, aquisição de equipamentos de
medição de atrito, paleteiras, longarinas, carrinhos de bagagens, caminhões para equipamentos de
salvatagem e a aquisição e instalação de elevadores veicular em micro-ônibus em diversos
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aeroportos da região. Assim como, a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Aeroporto de
Goiânia e a realização de pintura interna e externa dos terminais de passageiros e de cargas,
subestação, guaritas de vigilância e seção contra incêndio no Aeroporto Internacional de Cuiabá.
Foram óbices à realização a demora na conclusão dos processos licitatórios devido a impugnações e
recursos, atrasos na entrega de cotações e dos objetos do contrato por parte do fornecedor,
descumprimento de contrato e solicitações de prorrogação de prazo.
1.4. Análise Crítica do Programa 0623
A realização dos investimentos neste programa visou manter o índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos, além de garantir que a capacidade dos equipamentos e infraestrutura instalada
nos aeroportos atendam a demanda com qualidade e segurança, proporcionando bem estar e
confiança aos usuários dos sistemas instalados.
Os equipamentos de navegação aérea possuem sempre um sistema principal e um reserva e sua
manutenção segue cronogramas de execução dentro das exigências com base na legislação
internacional.
0623.2041.0010 – Região Norte
LOA + Créditos

Realizado

%

2.669.738

583.719

21,86

Dentre os investimentos nesta ação orçamentária, destaca-se a elaboração de projeto e serviço de
engenharia para remanejamento da infraestrutura para instalação de um NDB de 1000 w no
Aeroporto de Macapá, a infraestrutura para instalação do Radiofarol Onidirecional em VHF DVOR e DME - Distance Measuring Equipement (equipamento que mede distância de uma
aeronave em relação a um auxílio-rádio), no Aeroporto de Porto Velho, a revitalização da estrutura
metálica e pintura dos postes de sustentação do Sistema de Luzes de Aproximação - ALS no
Aeroporto de Belém, além da elaboração do projeto de revitalização do sistema de aterramento do
Aeroporto de Santarém. Foram adquiridas cortinas motorizadas para a torre de controle do
Aeroporto de Navegantes, no-breaks visando manter o fornecimento de energia constante e de
qualidade aos sistemas de navegação aérea e Unidades Secundárias de Correntes Alternadas –
Uscas, microprocessadas, para diversos aeroportos da região.
As licitações desertas retardaram a realização no período.
A baixa realização deve-se ao contrato de aquisição e instalação do NDB 200W N A UTARON,
cujo valor previsto era de R$ 1.200.000,00 e está suspenso para a elaboração do termo aditivo de
prazo e readequação para o remanejamento das localidades.
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0623.2041.0020 – Região Norte
LOA + Créditos

Realizado

%

4.939.099

1.306.357

26,45

Dentre os investimentos previstos, atenção especial deve ser dada a aquisição de cabine modular
para a Torre de Controle do Aeroporto de Ilhéus, tendo em vista que na abertura das propostas, até o
momento somente uma Empresa inseriu proposta, porém não efetuou a visita técnica conforme
previsto. Portanto, a referida abertura de propostas será prorrogada com o objetivo de conseguir um
maior número de interessados. Com relação à contratação de projeto de modernização do Aeroporto
de Ilhéus e das Torres de Controle do Aeroporto de Teresina, Aracaju, Maceió, Palmas e São Luís,
existe a possibilidade da necessidade de créditos adicionais.
O contrato de aquisição e instalação de NDB 200W PARA SBMS E SBPL está suspenso para a
elaboração do termo aditivo de prazo e readequação para o remanejamento das localidades.
0623.2041.0030 – Região Sudeste
LOA + Créditos
16.640.899

Realizado
8.030.953

%
48,26

Foram realizadas obras e serviços de infraestrutura para adequação, revitalização, instalação do
sistema TATIC nas torres de controles, bem como, as obras e serviços de infraestrutura e instalação
do ILS categoria II nos Aeroportos de Guarulhos e Campinas. Destaca-se ainda as obras de
restauração dos UTAS em diversas localidades da região e a revisão do sistema de climatização do
DTCES no Galeão – RJ.
Outros investimentos foram destinados a atualização de software e hardware de estações
meteorológicas de superfície, na aquisição e instalação de centrais de áudio, equipamentos
DVOR/DME (Distance Measuring Equipemente) e nas estações VHF integradas e monocanal para
diversos aeroportos da região. Além da implantação de sistema de supervisão e controle para
monitoramento do sistema ILS no Aeroporto Internacional de São Paulo e do início das obras e
serviços de infraestrutura e instalação do ILS CAT no Aeroporto de Campinas, cujo contrato está
suspenso até que sejam solucionadas questões referentes à segurança dos equipamentos. Os óbices
encontrados foram a suspensão de contratos e aditamento de prazos.
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0623.2041.0040 – Região Sudeste
LOA + Créditos

Realizado

%

6.832.896

3.663.584

53,62

Foram investidos recursos na revitalização do Sistema de Luzes de Aproximação (ALS) RWY 11
do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, na aquisição e instalação de estações VHF
intergradas no Aeroporto de Londrina e aquisição de tetômetros para os aeroportos da região.
Houve atraso na instalação das estações VHF integradas do Aeroporto de Londrina, tendo em vista
a espera na aprovação do 1º TA 137-SF/2011/0001 de remanejamento do VHF de Criciúma para
Arapongas/Londrina, bem como, da instalação de container e torre metálica e de link de
comunicação entre Londrina e Arapongas, cujo processo está em orçamento.
A não realização dos investimentos deve-se, em parte, à economia de recursos em processo
licitatório.
0623.2041.0050 – Região Centro-Oeste
LOA + Créditos

Realizado

%

7.327.543

1.721.582

23,49

Os recursos investidos foram destinados à aquisição de equipamentos VHF de emergência e faróis
de aeródromo, além de equipamentos DVOR/DME para os Aeroportos de Vitória e Macaé. Os
demais investimentos, em sua maioria, estão contratados ou em licitação.
Dentre os investimentos previstos nessa região, destacam-se as realizações referentes à aquisição de
equipamento VHF de emergência e faróis de Aeródromo para diversos aeroportos, além da
aquisição e instalação de estação VHF Monocanal para o Grupamento de Navegação Aérea de Alta
Floresta. Os demais investimentos estão, em sua maioria, contratados ou em fase de licitação.
Foram adquiridos e instalados faróis de Aeródromo para diversos aeroportos da região, além de
aquisição e instalação de estação VHF monocanal para o Grupamento de Navegação Aérea de Alta
Floresta. No entanto, os demais empreendimentos da região estão, em sua maioria, contratados,
com exceção da aquisição e instalação do sistema ALSF e a aquisição de barômetro digital para o
Aeroporto de Brasília que estão em fase de assinatura de contrato e edital em aprovação,
respectivamente.
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1.5. Análise Crítica do Programa 0807
0807.4102.0001 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos
LOA + Créditos

Realizado

%

41.332.569

39.019.289

94,40

As realizações destes investimentos destinaram-se a aquisição de aparelhagem para os novos
edifícios da SEDE na área do Aeroporto de Brasília, estação topográfica para o Aeroporto de Porto
Alegre, equipamentos de ginástica para Seção Contra Incêndio dos Aeroportos da Região Norte e
aquisição de estação total com GPS e acessórios para a Superintendência Regional do Sul, a fim de
possibilitar levantamentos planialtimétricos que darão suporte aos projetos de engenharia dos
aeroportos da região. Destaca-se ainda a aquisição de veículos e equipamentos para
desemborrachamento de pistas de pouso e decolagem e remoção de pintura horizontal para diversos
Aeroportos da rede. Foram investidos recursos na aquisição de equipamentos de medição de atrito,
mobiliários e arquivos deslizantes para instalação de centro de distribuição de suprimentos e
arquivo de custódia para diversos Aeroportos da rede Infraero.
Com relação à aquisição e instalação de ar condicionado nas salas técnicas da TI e para o centro de
treinamento de Logística, perdeu-se muito tempo aguardando cotações solicitadas no mercado, uma
vez que os itens, em sua grande maioria não possuíam referência no SICRO/SINAPI.
0807.4103.0001 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Teleprocessamento
LOA + Créditos

Realizado

%

70.675.203

45.096.516

63,81

Os investimentos buscaram, principalmente, a eficiência na segurança da informação, a melhoria da
infraestrutura para suportes, bem como o desenvolvimento e a modernização de sistemas
administrativos.
Foram adquiridos equipamentos destinados à implantação do sistema de controle de frequência em
atendimento às exigências do Ministério do Trabalho e Emprego e também licenças de uso da
Microsoft Enterprise Subscription – AES. Houve a aquisição de ativos de rede pela modalidade
Pregão Eletrônico devido à obsolência dos equipamentos, de desktops, de scanner, protocoladoras,
switch, máquina de fusão de fibra ótica, certificador de cabeamento, WI-FI e atualização de
backbone para os diversos aeroportos da rede, Sede e Regionais.
Destaca-se ainda os recursos destinados à aquisição de equipamentos de segurança de rede,
infraestrutura de rede telemática, licença de software AutoCAD e Oracle e ativos de rede para
diversos aeroportos da rede.
Com relação à aquisição dos equipamentos de segurança de rede e Licenças do Software Máximo
ocorreram atrasos nos processos licitatórios, prejudicando assim sua realização.
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1.6. Programação da Despesa de Capital
Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos
Origem dos Créditos Orçamentários
Exercícios

LOA

2010

2011

Dotação proposta pela UO

1.486.200.000

2.208.373.000

PLOA

1.486.200.000

2.208.373.000

LOA

1.467.906.555

2.208.373.000

593.598.662

379.740.771

38.752.000,00

16.394.253

Suplementares
Abertos

CRÉDITOS

Especiais
Reabertos

-

Abertos

-

Reabertos

-

7.500.000

-1.014.719.231,00

-1.098.833.139

1.085.537.986

1.513.174.885

Extraordinários
Créditos Cancelados

Outras Operações
Total

Quadro 37: Programação de despesas (Quadro A.2.5 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT

1.7. Execução Orçamentária da Despesa:
Valores Pagos
Grupo da Despesa

Exercícios
2010

2011

4- Investimentos
Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária
Investimento das Empresas Estatais em Infraestrutura de
Apoio
Proteção ao Voo e Segurança Aeroportuária

529.943.399,00

1.045.326.881,00

85.121.830,00

84.115.805,00

28.555.985,00

15.306.195,00

Tabela 22: Despesa de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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5 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINACEIRO
2.1. Programação e execução orçamentária
A Infraero é uma Empresa estatal independente, ou seja, custeia suas atividades com recursos
próprios. Conforme previsto em legislação somente o orçamento de investimentos integra a Lei
Orçamentária Anual – LOA.
As empresas estatais independentes são acompanhadas diretamente pelo Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST e tem sua programação de gastos
inserida no orçamento que consolida as programações e discrimina as fontes de recursos das
empresas controladas direta ou indiretamente pela União, o Programa de Dispêndios Globais –
PDG, não participando dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, consequentemente, não
sendo obrigadas a utilizar o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal –
SIAFI.
O Programa de Dispêndios Globais – PDG da Infraero para o exercício de 2011 foi aprovado pelo
Decreto nº 7.375 de 29/11/2010 e alterado pelo Decreto nº 7.605 de 10/11/2011.
Deste conjunto sistematizado de informações econômico-financeiras, que tem como objetivo avaliar
o volume de recursos e dispêndios, a cargo das estatais, compatibilizando-o com as metas de
política econômica governamental, apresenta-se a seguir as planilhas com os montantes aprovados e
realizados no Programa de Dispêndios Globais – PDG 2011 da Infraero, inseridos no Sistema de
Informações das Estatais – SIEST.
A Necessidade de Financiamento Líquido – NEFIL é um indicador macroeconômico para a aferição
do desempenho da empresa, em termos financeiros, demonstrando o superávit primário alcançado
no exercício, em consonância com a meta estabelecida pelo Governo Federal. Verifica-se que a
Infraero apresentou em 2011 um déficit primário de R$ 308 milhões, conforme apresentado na
tabela 65.
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ESPECIFICAÇÃO

NEFIL - VALORES ACUMULADOS
REFORMULAÇÃO

REALIZADO ATÉ DEZEMBRO

VAR.%

2011 (B)

(B/A)

2011 (A)
I - RECEITAS TOTAIS
- OPERACIONAIS
. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS
. DEMAIS OPERACIONAIS
- FINANCEIRAS
. JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
. CORREÇÃO MONET.DE APLIC. FINANC.
- DEMAIS NÃO OPERACIONAIS
- OUTRAS RECEITAS
- TRANSFERÊNCIAS T.N. (SUBS.)
- TRANSF. DE CAPITAL DO T.N. A SEST

4.311.419.855
3.739.679.900
3.704.666.201
35.013.699
164.056.511
164.056.511
0
1.500.000
406.183.443
0
0

4.415.547.566
3.819.996.542
3.776.076.767
43.919.775
158.037.714
0
158.037.714
958.236
436.555.074
0
0

102,42
102,15
101,93
125,44
96,33
0,00

II - DESPESAS TOTAIS
- PESSOAL
- ENCARGOS FINANCEIROS
- OUTROS CUSTEIOS
. MATERIAIS E PRODUTOS
. SERVIÇOS DE TERCEIROS
. UTILIDADES E SERVIÇOS
. TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS
. OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES
- INVESTIMENTOS
- OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

4.671.584.686
1.324.400.000
0
1.811.195.448
67.477.000
1.244.680.237
254.644.000
186.003.634
58.390.578
1.513.174.885
22.814.353

4.591.748.715
1.382.049.978
0
2.042.135.503
91.883.259
1.317.374.452
265.573.980
272.016.471
95.287.341
1.144.748.881
22.814.353

98,29
104,35
0,00
112,75
136,17
105,84
104,29
146,24
163,19
75,65
100,00

III - AJUSTE CRITÉRIO COMPETÊNCIA/CAIXA
- CONTAS A PAGAR VINCENDO (+)
- CONTAS A RECEBER (-)
- AJUSTE REC/DESP FINANCEIRAS (+)

231.066.121
7.177.964
-223.888.157
0

25.984.571
90.790.877
64.806.305
0

11,25
1264,86
(28,95)

IV - RESULTADO NOMINAL ( I - II + III )

-129.098.711

-150.216.579

116,36

V - CORREÇÃO MONETÁRIA

107,48
0,00

0

0

0,00

VI - RESULTADO OPERACIONAL ( IV - V )

-129.098.711

-150.216.579

116,36

VII - JUROS SEST

-164.056.511

-158.037.714

96,33

-293.155.222

-308.254.292

105,15

VIII - RESULTADO PRIMÁRIO ( VI + VII )

Tabela 23: Necessidade de Financiamento Líquido - NEFIL
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A Discriminação das Origens de Recursos – DICOR apresenta o registro econômico de todas as
receitas e recursos destinados à cobertura dos dispêndios globais, independentemente de sua
natureza e origem. Frente ao orçamento estabelecido, a Discriminação das Origens de Recursos –
DICOR apresentou em 2011 uma realização de R$ 4,4 bilhões, o equivalente a 102,42% do total
previsto para o exercício, conforme apresentado na tabela 66.
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DISCRIMINAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS - DICOR
ITENS ORÇAMENTÁRIOS
RECEITAS

CÓDIGO
110000

REFORMULAÇÃO

REALIZADO DEZEMBRO

3.905.236.412

VAR.%
101,89%

SUBSÍDIO DO TESOURO

111.000

OPERACIONAL

112.000

3.739.679.900

3.819.996.542

102,15%

VENDA DE BENS E SERVIÇOS
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS
NÃO OPERACIONAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS
TÍTULOS PÚBLICOS
DEMAIS VALORES IMOBILIÁRIOS
ALUGUEIS
FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)
JUROS REAIS - APLIC.FINAN. (Instituições Financeiras)
JUROS REAIS - APLIC.FINAN. (Mútuos com Empresas Ex.)
JUROS REAIS - APLIC.FINAN. (Outras Fontes)
OUTRAS FONTES
DIVIDENDOS E BINIFICAÇOES C/DINHEIRO
DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

112.100
112.900
113000
113.100
113.200
113.210
113.290
113.300
113.400
113.440
113450
113.430
113.490
113.500
113.900

3.704.666.201
35.013.699
165.556.511
1.000.000

101,93%
125,44%
96,04%
57,25%

164.056.511
55.091.001
-

3.776.076.767
43.919.775
158.995.950
572.506
158.037.714
47.901.650
-

108.965.510
500.000

110.136.063
385.730

101,07%

OUTROS RECURSOS

130.000

406.183.443

436.555.074

107,48%

AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

131.000

-

-

TESOURO
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS RECURSOS DO TESOURO
PARTICIP. NO CAPITAL - EMP. ESTATAIS
CONTROLADORA - TESOURO
CONTROLADORA - OUTROS RECURSOS
OUTRAS ESTATAIS
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL - MERC. ABERTO
DEMAIS RECUR. P/AUM. DO PATR. LIQUIDO

131.100
131.110
131.120
131.190
131.300
131.310
131.320
131.330
131.400
131.900

-

-

RETORNO DE APLIC. FINANC. DE LONGO PRAZO

132.000

-

-

INTITUIÇÕES FINANCEIRAS
MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR
OUTRAS FONTES
RECURSOS DE EMPREST. E FINANC. L.PRAZO
OPERAÇÕES DE CRED. INTERNOS - MOEDA
OPERAÇÕES DE CRED. INTERNOS - BENS/SERV.
OPERAÇÕES DE CRED. EXTER. - MOEDA/OUTROS
OPERAÇÕES DE CRED. EXTER. - BENS/SERV.

132.300
132.400
132.900
133.000
133.100
133.200
133.300
133.400

-

-

-

-

DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO

139.000

DEBÊNTURES
EMPRÉST./FINANCIAM. (NÃO INSTIT. FINANC.)
CONTROLADORA
OUTRAS ESTATAIS
MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR
OUTRAS EMPRESAS
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO
CONTROLADORA
OUTRAS ESTATAIS
DEMAIS RECURSOS
TOTAL DOS RECURSOS

-

3.978.992.492

406.183.443
-

-

436.555.074

139.100
139.200
139.210
139.220
139.230
139.290
139.900
139.910
139.920
139.990

406.183.443
406.183.443

436.555.074
436.555.074

199.999

4.311.419.855

4.415.547.566

96,33%
86,95%

107,48%

-

107,48%

107,48%
102,42%

Tabela 24: Discriminação das Origens de Recursos - DICOR
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A Discriminação das Aplicações dos Recursos – DICAR, que registra todos os dispêndios, excetos
os relativos à correção monetária, depreciação e amortização de ativos, frente ao orçamento
estabelecido, apresentou em 2011 uma realização de R$ 4,6 bilhões, o equivalente a 98,29% do
total previsto para o exercício, conforme apresentado na tabela 67.
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DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS - DICAR
ITENS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO

REFORMULAÇÃO

REALIZADO DEZEMBRO

VAR.%

DESPESA
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

220.000

AMORTIZAÇÕES DE OPER. CRED. DE LONGO PRAZO

1.535.989.238

1.167.563.234

76,01%

221.000

-

-

OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
DEBÊNTURES
MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR
OUTRAS FONTES

221.100
221.200
221.400
221.500
221.900

-

-

INVESTIMENTO NO ATIVO IMOBILIZADO

222.000

1.513.174.885

1.144.748.881

75,65%

222.100
222.210
222.220
222.900

55.032.003
15.643.200
1.442.499.682

30.366.670
14.729.846
1.099.652.365

55,18%
94,16%
76,23%

PESSOAL DE INVESTIMENTO
AQUIS. E MAT. EQUIP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AQUIS. E MAT. SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DEMAIS
INVERSÕES FINANCEIRAS
PARTICIP. EM SOCIEDADE CONTROLADA
PARTICIP. EM OUTRAS ESTATAIS FEDERAIS
PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL
DIVIDENDOS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR
OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Instituições Financeiras)
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL
DISPÊNDIOS CORRENTES

223.000

-

-

223.100
223.200
223.300
223.900

-

-

229.000

22.814.353

22.814.353

100,00%

229.100
229.200
229.300
229.310
229.390
229.900
229.910
229.990

22.814.353
-

22.814.353
-

100,00%

3.424.185.481

109,20%

240.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SALÁRIO BASE
HORAS EXTRAS
COMISSÕES POR FUNÇÃO
OUTROS ADICIONAIS
PART. LUCRO E GRATIF. EXTRAORDINÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS
BENEFÍCIOS SOCIAIS
CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.PREV.E SEG.)
CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.ASSIST.MÉDICA)
DEMAIS
INATIVOS E PENSIONISTAS
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PESSOAL
MATERIAIS E PRODUTOS
MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES
NACIONAIS
IMPORTADOS
MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE ENERGIA
COMPRA DE ALCÓOL
PRODUTOS PARA REVENDA
DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. ADM. E OPER.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEMAIS
DISPENDIO INDIRETO C/PESSOAL PRÓPRIO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CESTA BÁSICA
AUXÍLIOS EDUCAÇÃO, CRECHE E OUTROS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TREINAMENTO PESSOAL
OUTROS DISPENDIO INDIRETO C/PESSOAL PRÓPRIO
PUBLICAÇÕES OFICIAIS E PUBLICIDADE
PUBLICIDADE LEGAL
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
PATROCÍNIO
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS
UTILIDADES E SERVIÇOS
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS
VINCULADOS A RECEITA
VINCULADOS AO RESULTADO
DEMAIS TRIBUTOS
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
OPERAÇÕES INTERNAS
OPERAÇÕES EXTERNAS
DEBÊNTURES
MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR
OUTRAS FONTES
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES
ARRENDAMENTO MERCANTIL
LOCAÇÃO DE EQUIP.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ROYALTIES
ALUGUÉIS
MULTAS
VAR. MONET. DE OUTRAS OBRIGAÇOES
DISPENDIOS COM PESSOAL
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO OU RESULTADO
DEMAIS
TOTAL DOS DISPÊNDIOS

-

3.135.595.448

241.000

1.324.400.000

1.382.049.978

104,35%

241.100
241.200
241.300
241.400
241.500
241.600
241.700
241.710
241.720
241.790
241.800
241.900

574.869.445
25.493.570
11.706.136
88.315.522
466.454.145
154.706.293
65.277.578
89.428.715

105,15%
117,25%
102,58%
111,66%

2.854.889

604.491.530
29.890.363
12.007.701
98.610.849
9.312.413
470.901.258
154.724.301
64.213.168
90.511.133
2.111.563

242.000

67.477.000

91.883.259

136,17%

56.065.620

80.833.251

144,18%

96,83%

242.100
242.110
242.120
242.200
242.300
242.400
242.500
242.900

100,95%
100,01%
98,37%
101,21%
73,96%

11.411.380

11.050.008

243.000

1.244.680.237

1.317.374.452

105,84%

243.100
243.110
243.190
243.200
243.210
243.220
243.230
243.240
243.290
243.300
243.310
243.320
243.330
243.340
243.350
243.900

855.056.120
55.804.730
799.251.390
294.472.894
94.660.698
40.050.678
62.054
159.699.464
21.854.579
3.729.409
1.511.497
12.369.913
4.217.331
26.430
73.296.643

899.715.677
38.636.760
861.078.917
324.391.599
104.987.767
55.704.583
869.241
162.830.008
22.602.575
4.203.520
14.143
15.196.211
3.176.569
12.132
70.664.601

105,22%
69,24%
107,74%
110,16%
110,91%

244.000

254.644.000

265.573.980

245.000
245.100
245.200
245.900
246.000
246.100
246.200
246.400
246.500
246.900
249.000
249.100
249.200
249.300
249.400
249.500
249.600
249700
249.710
249.900
299.999

186.003.634
180.645.000
5.358.634
-

272.016.471
229.146.328
37.451.421
5.418.722
95.287.341
5.947.307
9.315.379
-

104,29%
146,24%
126,85%
100,00%
101,12%

58.390.578
5.610.026
5.646.051
47.134.501
4.671.584.686

80.024.655
4.591.748.715

139,09%
1400,79%
101,96%
103,42%
112,71%
0,94%
122,85%
75,32%
45,90%
96,41%

163,19%
106,01%
164,99%

169,78%
98,29%

Tabela 25: Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT
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2.2.Indicadores institucionais
Em 2011 a Infraero, se manteve alinhada no acompanhamento dos indicadores utilizados pelo
segmento de aviação civil, utilizado como referência padrão o “Manual sobre os aspectos
econômicos dos aeroportos” da Organização Internacional de Aviação Civil – ICAO (Doc. 9562 –
2ª edição de 2006) e considerando os diversos fatores que são relevantes ao processo de
monitoramento da evolução das atividades diretamente relacionadas ao seu negócio.
Assim, a avaliação das operações e da qualidade dos serviços prestados mantém sua vinculação
com os resultado do desempenho operacional da Empresa, respeitando os critérios de produtividade
e de segurança operacional, estabelecidos para os seguintes indicadores:
 Número de passageiros processados por empregado;
 Número de aeronaves processadas por empregado;
 WLU – Work Load Unit por empregado.
 Índice de incursões em pista em aeroporto;
 Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea - GNA;
 Índice de colisões com fauna;
Os resultados de evolução desses indicadores estão listados no período de 2006 a 2011 cujas fichas
de critérios encontram-se no Anexo I (parte B) e são apresentados a seguir:
 Número de passageiros processados por empregado
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de passageiros processados pela
média do efetivo de empregados existentes (relação média entre orgânicos e terceirizados).
Indicador

2006

Número de passageiros processados
por empregado
Número de passageiros
Número médio de empregados

2007

2008

2009

2010

2011

4.143

3.994

3.943

4.153

4.497

4.708

102.185.376

110.549.625

112.900.421

128.135.616

155.363.964

179.901.375

24.666

27.678

28.633

30.852

34.552

38.215

Tabela 26: Número de passageiros processados por empregado
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Análise: No período compreendido entre os anos de 2006 e 2011 este indicador vem mantendo uma
evolução positiva e, como resultante, um ganho de 13,64% na relação média de processamento de
passageiros por empregado ao longo desse período. O resultado obtido em relação ao ano anterior
de 2010 apresenta um incremento de 4,69%, fato que corrobora com as perspectivas de expansão do
setor. Na análise da evolução do número de passageiros, verifica-se que o seu resultado no período
de 2010/2011 foi um crescimento significativo de 15,79 %, apesar de ser menor do que os 21,25%
verificados no período de 2009/2010, mas mesmo assim, indica uma manutenção do viés de
crescimento.
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 Número de aeronaves processadas por empregado
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de aeronaves processadas pela
média do efetivo de empregados existentes (relação média entre orgânicos e terceirizados).
Indicador

2006

Número de aeronaves processadas
por empregado
Número de aeronaves
Número médio de empregados

2007

2008

2009

2010

2011

78

74

74

74

77

76

1.918.538

2.037.768

2.128.823

2.290.950

2.648.449

2.893.716

24.666

27.678

28.633

30.852

34.552

38.215

Tabela 27: Número de aeronaves processadas por empregado
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Análise: A evolução do referido indicador no período de 2006 a 2011 mostra-se levemente negativo
(-2,56%), apesar do elevado aumento do número de aeronaves (50,83%) no período. Porém, como o
número de empregados cresceu mais (54,93%) no período, tivemos essa pequena queda no
indicador.
Deve-se considerar que o número de empregados é influenciado por diversos fatores, dentre os
quais, o número de aeronaves processadas e o número de passageiros processados. Com este último
cresceu consideravelmente (76,05%) no período em questão, o aumento de empregados teve de ser
acrescido acima do número de aeronaves. Isso deve ter sido consequência da utilização de
aeronaves de maior porte por parte das empresas aéreas, significando um número maior de
passageiros por cada aeronave.
 WLU - Work Load Unit por empregado
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre a unidade de carga de trabalho Work Load
Unit – WLU pela média do efetivo de empregados existentes (relação média entre orgânicos e
terceirizados).
Indicador
WLU por empregado
WLU - Work Load Unit *
Número médio de empregados

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.641

4.471

4.387

4.515

4.858

5.106

114.482.169

123.735.767

125.617.763

139.283.159

167.865.641

195.137.052

24.666

27.678

28.633

30.852

34.552

38.215

Tabela 28: Work Load Unit por empregado
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
* WLU - é a medida de ponderação de passageiros e carga, calculada pela soma do total de carga aérea transportada em
porões das aeronaves em quilos, dividido por 100, ao número de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito
processados nos aeroportos da Infraero.

Análise: Indicador que visa obter a produtividade por empregado, com relação à unidade de carga
de trabalho processada nos aeroportos, ou seja, é a carga de trabalho de cada empregado. A
evolução do referido indicador no período de 2006 a 2011 mostra-se positivo (10,02%), indicando
que cada empregado teve uma pequena melhora em sua produtividade, quando considerado o
movimento de passageiros e cargas conjuntamente.
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O crescimento não foi maior devido ao fato da carga aérea ter diminuído nesse período em função
dos diversos problemas (sobrevalorização do real frente ao dólar; crise na região do Pacífico,
problemas climáticos, etc). No entanto, o número de empregados aumentou para manter a qualidade
no atendimento aos passageiros (vide item 1).
 Índice de incursões em pista em aeroporto
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de ocorrências de incursões em
pista nos aeroportos pelo movimento de aeronaves dos aeroportos (100.000 operações de pouso e
decolagem), ou seja, a relação do número de incursões nos aeroportos para cada 100.000 operações
com aeronaves.
Indicador

2006

Índice de incursões em pista em aeroporto
Número de incursões em pista
Número de aeronaves

2007
-

2008
-

1.918.538

2009
-

2.037.768

2010
-

2.128.823

2.290.950

2011
4,12

4,91

109
2.648.449

142
2.893.716

Tabela 29: Índice de incursões em pista em aeroporto
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO

Análise: Os dados revelam um aumento do índice de incursões em pista de 2010 para 2011. Como a
coleta dos dados é bem recente, não é possível fazer uma análise mais detalhada dos valores.
Estima-se que o aumento foi devido a uma maior efetividade na coleta dos dados, ou seja, passou a
existir uma maior conscientização e uma maior precisão nos dados coletados.
 Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de ocorrências de incursões em
pista exclusivamente nos Grupamentos de Navegação Aérea – GNA pelo movimento de aeronaves
dos GNA’s (100.000 operações de pouso e decolagem), ou seja, a relação do número de incursões
nos GNA’s para cada 100.000 operações com aeronaves.
Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Índice de incursões em pista no GNA

85,72

120,92

195,64

108,01

52,89

76,20

Número de incursões em pista nos GNA's

109

153

259

138

71

105

127.156

126.529

132.387

127.764

Número de aeronaves nos GNA's

134.230

137.790

Tabela 30: Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA
Fonte: Superintendência de Navegação Aérea – DONA

Analise: Houve um aumento relevante do índice (42,4%), apesar do valor ser baixo. É o segundo
menor no período entre 2006 e 2011. Como nesses casos a Infraero atua apenas na navegação aérea,
têm sido informado aos administradores dos aeroportos esses dados de incursões e solicitado as
providências.
Vale destacar que os Grupamentos de Navegação Aérea – GNA devido a peculiaridade da Infraero
de somente atuar como órgão de controle da navegação aérea traz um desafio a mais para execução
de ações mitigadoras que possam evitar as incursões em pista, tendo em vista que qualquer outro
tipo de ação depende de gestões junto aos administradores de aeroportos locais, que podem ser as
prefeituras, governos de estaduais, Comando Aéreo – COMAR, dentre outros.
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Destaca-se ainda que os maiores problemas de incursão em pista ocorreram em aeroportos situados
na regional norte, onde as prefeituras possuem restrições orçamentárias e de pessoal. Foram
realizadas diversas gestões nos aeroportos críticos, buscando as soluções locais necessárias para a
obtenção e redução desse índice.
 Índice de colisões com fauna
É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de ocorrências de colisão com
fauna pelo movimento de aeronaves nos aeroportos (100.000 operações de pouso e decolagem), ou
seja, a relação do número de colisões com fauna para cada 100.000 operações com aeronaves.
Indicador
Índice de colisões com fauna
Número de colisões com fauna
Número de aeronaves

2006
14,59
280
1.918.538

2007
12,51
255
2.037.768

2008
14,05
299
2.128.823

2009
35,53
814
2.290.950

2010
22,35
592
2.648.449

2011
28,20
816
2.893,716

Tabela 31: Índice de colisões com fauna
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO

Analise: Este também é um índice que aumentou de 2010 para 2011 (26,2%). Este resultado pode
ser resultado do aumento do problema de degradação das matas próximas às cidades (o que causa o
aumento de animais em áreas urbanas), bem como do acúmulo de sujeira nas cidades, o que atrai os
animais e, por consequência, aumenta o número de colisões. Está sendo realizado um trabalho mais
efetivo de identificação de focos atrativos da fauna nos aeroportos e da adoção de uma ação mais
eficiente e eficaz no combate e eliminação destes focos.
Obs.: A Gerência de Segurança Operacional - DOSO iniciou o registro dos dados de colisão com
fauna a partir de 2010.
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6.

COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

6.1. Força de Trabalho - Situação em 31/12
Lotação

Tipologias dos Cargos
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

Ingressos no Egressos no
exercício
exercício
Autorizada Efetiva
14.770*

13.766

897

392

1.1

Servidores de carreira vinculada ao órgão **

14.770

13.766

897

391

1.2

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

Não Há

0

0

1

* Efetivo máximo aprovado pelo DEST até 31/12/2011.
** Considerados os empregados do quadro ativos em 31/12/2011, ocupantes ou não de cargo em comissão.

Quadro 38: Força de Trabalho Situação em 31/12/2011 (Quadro A.5.1 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: GestoRH

6.2. Situações que reduzem a força de trabalho – Situação em 31/12
Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1. De oficio, no interesse da Administração no âmbito da Infraero
3.2. A pedido, a critério da Administração no âmbito da Infraero
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo
4. Licença remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em pessoa da família
4.2. Capacitação
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro
5.2. Serviço militar
5.3. Atividade política
5.4. Interesses particulares
5.5. Mandato classista
6. Outras situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)

Quantidade de
pessoas na situação
em 31 de dezembro
144
2
2
0
0
0
763*
101*
662*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148**

* Consideradas as movimentações no âmbito da Infraero no período de janeiro/2011 a dezembro/2011.
* Não existe nenhuma ocorrência em 31/12/2011.
** Considerados os itens 1 e 2

Quadro 39: Situações que reduzem a força de trabalho – Posição em 31/12 (Quadro A.5.2 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: GestoRH
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6.3. Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas - Situação em 31/12
Lotação

Ingressos no
exercício
Autorizada Efetiva

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas
1. Cargos em comissão

Egressos no
exercício

Não Há

50

30

35

1.1. Cargos Natureza Especial *

Não Há

33

17

26

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior **

Não Há

17

13

9

2. Funções gratificadas ***

Não Há

3.117

1.527

1.359

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)

Não Há

3.167

1.557

1.394

* Considerados os contratados exclusivamente para exercício de cargos em comissão.
** A DAS foi considerada como Diretoria Executiva (Diretores e Presidente) e Membros do Conselho.
*** Considerados os empregados ocupantes de cargos em comissão.

Quadro 40: Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas - Situação em 31/12/2011 (Quadro
A.5.3 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: GestoRH

6.4. Quantidade de servidores por faixa etária - Situação em 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo

Até 30
anos

De 31 a
40 anos

De 41 a
50 anos

De 51 a
60 anos

Acima de
60 anos

2.159

2.602

3.085

2.422

381

238

1.013

1.244

606

66

2.1. Cargos de Natureza Especial *

0

2

0

12

19

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior **

1

4

6

2

4

237

1.007

1.238

592

43

2.397

3.615

4.319

3.027

447

1.

Provimento de cargo efetivo

2.

Provimento de cargo em comissão

2.3. Funções gratificadas ***
3.

Totais (1+2)

* Considerados os contratados exclusivamente para exercício de cargos em comissão.
** A DAS foi considerada como Diretoria Executiva (Diretores e Presidente) e Membros do Conselho.
*** Considerados os empregados ocupantes de cargos em comissão.

Quadro 41: Quantidade de servidores por faixa etária - Situação em 31/12
(Quadro A.5.4 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: GestoRH
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6.5. Quantidade de servidores por nível de escolaridade – Situação apurada em 31/12
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Provimento de cargo efetivo

0

0

27

496

5.599

3.485

986

56

0

2.

Provimento de cargo em comissão

0

0

0

29

707

1.660

714

57

0

2.1. Cargos de Natureza Especial *

0

0

0

0

3

0

30

0

0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior **

0

0

0

0

0

4

12

1

0

2.3. Funções gratificadas ***

0

0

0

29

704

1656

672

56

0

0

0

27

525

6.306

5.145

1.700

113

0

3.

Totais (1+2)

LEGENDA: Nível de Escolaridade1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau
incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / PósGraduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
* Considerados os contratados exclusivamente para exercício de cargos em comissão.
** A DAS foi considerada como Diretoria Executiva (Diretores e Presidente) e Membros do Conselho.
*** Considerados os empregados ocupantes de cargos em comissão.

Quadro 42: Quantidade de servidores por nível de escolaridade (Quadro A.5.5 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: RHTE-3 – Coordenação de Cadastro de Pessoal

6.6. Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no exercício

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

(em R$ 1,00)

Nível de escolaridade
1. Total

856

878

920

927

7.335.382,54

* Não temos as informações discriminadas por nível de escolaridade e área fim/meio

Quadro 43: Composição do Quadro de Estagiários (Quadro A.5.8 da DN TCU nº 108/2010)
Fonte: GestoRH e Smartstream
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6.7. Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Em R$ 1,00
Tipologias/ Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Vencimentos e
vantagens fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Despesas Variáveis
IndenizaBenefícios Assistenciais e
ções
previden-ciários

Membros de poder e agentes políticos
2011
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2010
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2009
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
2011
417.272.236,74
N/A
819.994,15 143.348.590,84 1.593.112,48
2010
357.833.874,67
N/A
470.680,23 121.862.634,92 7.656.937,35
2009
303.089.587,19
N/A
354.501,63 104.756.792,84 22.832.345,76
Servidores com Contratos Temporários
2011
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2010
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2009
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
2011
1.361.018,30
N/A
N/A
371.483,70
N/A
2010
1.204.044,52
N/A
N/A
328.207,69
N/A
2009
1.075.030,77
N/A
N/A
283.150,56
N/A
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2011
4.490.851,38
N/A
N/A
N/A
N/A
2010
4.188.151,31
N/A
N/A
N/A
N/A
2009
6.795.728,04
N/A
N/A
N/A
N/A
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2011
3.831.378,42
N/A
N/A
N/A
N/A
2010
2.009.741,08
N/A
N/A
N/A
N/A
2009
2.456.676,07
N/A
N/A
N/A
N/A
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
2011
189.289.680,42
N/A
719.414,31 49.780.552,95
103.406,22
2010
166.554.409,29
N/A
520.827,05 43.643.895,67 2.035.499,20
2009
146.718.108,47
N/A
521.147,58 37.868.097,47 3.990.364,75

Demais despesas
variáveis

Despesas de Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

563.033.934,21
487.824.127,17
431.033.227,42

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

1.732.502,00
1.532.252,21
1.358.181,33

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

4.490.851,38
4.188.151,31
6.795.728,04

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

3.831.378,42
2.009.741,08
2.456.676,07

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

239.893.053,90
212.754.631,21
189.097.718,27

* A informação referente a servidores ocupantes de Funções Gratificadas corresponde ao somatório de Remuneração Global e Função Gratificada.
** Os valores referentes aos Adicionais de 2009 e 2010 foram alterados. O somatório dessas despesas permanece o mesmo, porém o rateio entre servidores que ocupam e não ocupam cargo em
comissão foi retificado.

Quadro 44: Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Quadro A.5.9 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: Smartweb e Gestorh
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6.8. Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade
jurisdicionada
Descrição dos cargos e atividades do plano de
cargos do órgão em que há ocorrência de servidores
terceirizados
OPERADOR SIV
OPERADOR DE PONTES TELESCÓPICAS
CONFERÊNCIA E ARMAZENAGEM DE CARGAS

Quantidade no final do exercício

Ingressos Egressos
no
no
exercício exercício

2011

2010

2009

7

N/A

N/A

N/A

N/A

74

N/A

N/A

N/A

N/A

63

N/A

N/A

N/A

N/A

Análise crítica da situação da terceirização no órgão
* Não temos informações de períodos anteriores.
Quadro 45: Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada (Quadro
A.5.9 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: GestoRH

6.9. Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de
concurso público ou de provimento adicional autorizados
Nome do empregado terceirizado substituído

Cargo que ocupava no órgão

Data do D.O.U. de
publicação da dispensa

N/A

N/A

N/A

Obs.: Não foi efetuado concurso específico para a finalidade de substituição dos empregados terceirizados, porém o cadastro formado para PSA é
utilizado também para este fim.

Quadro 46: Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de
provimento adicional autorizados (Quadro A.5.10 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: DARH

6.10. Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para
substituição de terceirizados
Nome do órgão autorizado a realizar o concurso ou
provimento adicional

INFRAERO / FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

Norma ou expediente autorizador, do
exercício e dos dois anteriores
Número

Data

CF Nº 1512/PR/2009

26/01/2009

Quantidade
autorizada de
servidores
CADASTRO
DE RESERVA

Obs: Não foi efetuado concurso específico para a finalidade de substituição dos empregados terceirizados, porém o cadastro formado para PSA é
utilizado também para este fim.

Quadro 47: Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de
terceirizados (Quadro A.5.11 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: GestoRH
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6.11. Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços
6.11.1. Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
O Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva,
previsto na DN TCU nº 108/2010, encontra-se no Anexo VII.
6.11.2. Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
O Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra, previsto na DN
TCU nº 108/2010, encontra-se no Anexo VIII.
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7.

TRANSFERÊNCIAS – Relação dos instrumentos de Transferências no exercício de 2011
UNIDADE CONCEDENTE

Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

UG/GESTÃO: N/A
BENEFICIÁRIO

MOD.

VALORES PACTUADOS

VALORES REPASSADOS

Nº DO INSTRUMENTO
CNPJ

GLOBAL

CONTRAPARTIDA

NO EXERCÍCIO

ACUM. ATÉ O
EXERCÍCIO

VIGÊNCIA
SITUAÇÃO
INÍCIO

FIM

1

CV0077-CM/2005/0152

86819323/0001-27

90.467,28

0,00

2.512,98

86.387,89

03/01/2005

03/01/2011

4

1

CV0001-EG/2005/0002

00394429/0026-69

6.433.117,33

0,00

3.433.117,33

6.433.117,33

07/04/2005

09/06/2012

1

1

TC0085-PS/2006/0057

58482019/0001-00

894.391,00

811.490,00

72.500,00

870.391,00

02/05/2006

02/05/2011

4

1

CV0002-CI/2006/0043

02963980/0001-53

2.020.872,00

250.793,40

1.601.257,40

01/07/2006

30/06/2011

4

1

CV0001-CI/2006/0025

02963980/0001-53

4.393.200,00

679.000,00

4.376.160,00

01/07/2006

30/06/2011

4

1

TC0084-PS/2006/0061

02260953/0001-14

985.002,60

101.500,00

868.250,00

03/07/2006

03/07/2011

4

1

TC0001-CI/2006/0036

76416932/0001-81

1.197.600,00

17.300,00

1.189.000,00

01/08/2006

31/07/2011

4

1

TC0001-CI/2006/0019

04236167/0001-07

3.044.346,00

492.952,50

3.025.912,93

06/09/2006

05/09/2011

4

1

TC0124-CI/2006/0061

28176998/0001-07

5.574.389,22

1.510.293,12

4.713.882,78

03/10/2006

02/10/2011

4

1

CV0016-ST/2006/0001

33749086/0002-90

1.836.653,82

0,00

742.115,98

01/12/2006

31/01/2013

1

1

CV0006-CI/2006/0006

06175225/0001-65

2.092.800,00

441.600,00

2.056.000,00

01/01/2007

31/12/2011

4

1

TC0095-CM/2007/0004

63887558/0001-50

224.755,00

1

CV0001-CI/2007/0030

02603612/0001-02

2.832.030,00

1

CV0088-CM/2006/0058

17422056/0001-37

426.063,67

1

CV0002-CT/2006/0030

61600839/0001-55

1

CV0002-PS/2007/0001

1

632.500,00

1.094.537,84

157.838,60

43.450,98

217.254,90

08/01/2007

08/01/2012

4

668.992,50

2.637.092,50

01/02/2007

30/01/2012

1

37.904,07

426.063,67

05/02/2007

05/02/2011

4

38.177,52

7.055,94

32.914,59

13/02/2007

12/02/2012

1

00394429/0108-40

12.482.952,45

264.382,91

10.785.670,66

15/02/2007

15/02/2011

4

TC0029-PS/2006/0004

61600839/0001-55

440.430,78

39.641,02

326.505,91

12/06/2007

13/06/2012

1

1

CV0003-CI/2006/0044

02963980/0001-53

1.405.824,00

217.280,00

1.355.483,26

01/07/2007

30/06/2011

4

1

TC0098-CM/2007/0005

21126040/0001-54

918.000,00

124.300,00

583.833,40

11/07/2007

10/07/2012

1

0,00

240.000,00
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Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

UG/GESTÃO: N/A
BENEFICIÁRIO

MOD.

VALORES PACTUADOS

VALORES REPASSADOS

Nº DO INSTRUMENTO
CNPJ

GLOBAL

CONTRAPARTIDA

NO EXERCÍCIO

ACUM. ATÉ O
EXERCÍCIO

VIGÊNCIA
SITUAÇÃO
INÍCIO

FIM

1

TC0087-CI/2007/0061

28176998/0001-07

14.544.303,79

3.239.635,00

9.596.353,48

23/07/2007

22/07/2012

1

1

TC0086-CI/2007/0064

28176998/0001-07

2.867.124,57

693.076,57

2.176.693,69

23/07/2007

22/07/2012

1

1

TC0063-CI/2007/0032

09537092/0001-18

1.276.822,00

210.760,50

891.747,95

31/10/2007

30/10/2012

1

1

CV0003-SA/2007/0025

04770319/0001-57

347.082,61

63.874,59

240.040,11

07/11/2007

06/11/2012

1

1

TC0002-CI/2007/0038

03389126/0001-98

3.719.842,80

785.200,00

2.773.442,80

28/11/2007

30/06/2012

1

1

TC0090-CI/2007/0020

69977817/0001-10

1.671.600,00

274.954,17

1.229.754,17

01/12/2007

30/11/2011

4

1

TC0001-CI/2007/0017

03015475/0001-40

5.850.000,00

759.980,00

4.012.894,34

13/12/2007

13/12/2012

1

1

TC0063-CI/2007/0014

10571982/0001-25

3.603.200,79

621.373,51

2.688.027,54

28/12/2007

27/12/2012

1

1

CV0001-CI/2008/0057

00394429/0035-50

13.450.368,00

1.862.000,00

13.177.360,00

01/01/2008

01/01/2012

1

1

CV0001-CI/2008/0149

00394429/0035-50

5.277.024,00

817.000,00

5.138.049,21

01/01/2008

01/01/2012

1

1

CV0001-CI/2008/0033

00394429/0035-50

3.985.536,00

638.400,00

3.954.800,00

01/01/2008

01/01/2012

1

1

TC0002-CI/2008/0031

00394577/0001-25

3.132.000,00

634.181,59

2.390.419,16

01/03/2008

28/02/2013

1

1

CV0001-CI/2008/0022

05485613/0001-80

2.199.852,45

252.183,11

807.575,11

01/04/2008

31/03/2013

1

1

TC0005-CI/2008/0011

02658753/0001-14

3.889.800,00

608.400,00

2.123.100,00

30/06/2008

29/06/2013

1

1

CV0001-CI/2008/0029

63592323/0001-31

2.499.504,00

723.000,00

1.934.504,00

01/07/2008

30/06/2012

1

1

CV0002-CI/2008/0042

63592323/0001-31

2.499.504,00

645.812,50

1.857.316,50

01/07/2008

30/06/2012

1

1

TC0060-CI/2008/0039

03389126/0001-98

2.102.470,92

513.400,00

1.483.670,92

01/07/2008

30/06/2012

1

1

CV0002-EG/2008/0057

46319000/0001-50

5.593.676,40

1.652.736,27

433.902,18

2.494.510,36

03/07/2008

29/06/2012

1

1

CV0002-EG/2008/0057

46319000/0001-50

5.593.676,40

1.652.736,27

433.902,18

2.494.510,36

03/07/2008

30/06/2012

1

1

TC0001-CI/2008/0010

35025022/0001-90

2.494.432,80

374.164,92

1.496.659,68

01/09/2008

31/08/2012

1

1

TC0001-CM/2008/0031

61600839/0001-55

23.936,52

6.705,32

22.540,36

04/09/2008

04/09/2011

4

1

CV0004-EG/2008/0029

07521315/0001-23

4.433.461,82

914.030,92

2.993.434,73

30/10/2008

30/03/2012

1

0,00
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UNIDADE CONCEDENTE
Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

UG/GESTÃO: N/A
BENEFICIÁRIO

MOD.

VALORES PACTUADOS

VALORES REPASSADOS

Nº DO INSTRUMENTO
CNPJ

GLOBAL

1

TC0117-PS/2008/0039

73471963/0074-00

73.000,00

1

CV0002-CI/2008/0028

04994771/0001-00

1

TC0003-CI/2008/0021

1

TC0001-CI/2009/0152

1

CONTRAPARTIDA

8.000,00

NO EXERCÍCIO

ACUM. ATÉ O
EXERCÍCIO

VIGÊNCIA
SITUAÇÃO
INÍCIO

FIM

15.000,00

18.000,00

13/11/2008

13/11/2012

1

2.384.972,88

498.634,83

1.553.914,83

21/11/2008

20/11/2012

1

74134461/0001-93

4.674.438,88

1.005.000,00

2.885.000,00

30/12/2008

29/12/2012

1

07924551/0001-90

2.534.400,00

633.600,00

1.900.800,00

01/03/2009

28/02/2013

1

CV0006-CI/2009/0062

28176998/0001-07

6.290.921,42

2.012.651,03

4.446.328,63

08/05/2009

07/05/2012

1

1

CV0002-ST/2009/0001

00038174/0001-43

8.638.458,00

2.990.440,13

4.920.022,43

22/05/2009

22/05/2012

1

1

CV0001-CM/2009/0001

00394429/0108-40

13.969.700,03

0,00

11.279.687,61

15/06/2009

15/06/2014

1

1

TC0029-CI/2009/0005

03389126/0001-98

5.457.805,68

1.026.800,00

2.819.805,68

01/07/2009

30/06/2012

1

1

CV0010-EG/2009/0005

00394429/0113-07

70.504.000,00

28.748.615,32

70.504.000,00

05/08/2009

05/09/2013

1

1

CV0010-EG/2009/0005

00394429/0113-07

70.504.000,00

28.748.615,32

70.504.000,00

05/08/2009

05/09/2013

1

1

TC0001-CI/2009/0016

13128798/0031-19

968.703,06

422.255,18

968.663,06

01/09/2009

28/02/2011

4

1

CV0008-EG/2009/0001

07521315/0001-23

61.105.802,81

5.349.313,94

44.755.097,82

17/11/2009

16/07/2011

4

1

TC0062-CI/2009/0049

08907776/0001-00

1.029.510,00

92.070,00

192.510,00

01/12/2009

31/01/2012

1

1

CV0001-CI/2009/0013

87958583/0001-46

3.332.010,00

621.855,00

2.166.233,34

17/12/2009

16/12/2012

1

1

CV0022-CI/2009/0007

76416932/0001-81

7.000.277,52

2.104.536,27

3.899.146,27

01/01/2010

31/12/2012

1

1

CV0136-PS/2009/0030

73471989/0011-67

134.824,96

52.536,96

9.226,61

32.060,61

01/02/2010

01/02/2012

1

1

CV0130-ST/2009/0062

42498733/0001-48

544.134,60

98.001,24

148.711,12

148.711,12

01/03/2010

01/03/2011

4

1

TC0047-CI/2010/0065

28176998/0001-07

2.152.613,72

906.869,04

1.518.948,56

08/03/2010

07/03/2012

1

1

CV0006-EG/2009/0029

07521315/0001-23

31.050.772,40

0,00

3.691.551,48

8.963.724,05

19/04/2010

18/03/2013

1

1

CV0002-EG/2010/0042

07521315/0001-23

1.218.263,72

0,00

0,00

939.338,37

22/04/2010

30/03/2012

1

700.800,00

0,00

0,00
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UNIDADE CONCEDENTE
Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

UG/GESTÃO: N/A
BENEFICIÁRIO

MOD.

VALORES PACTUADOS

VALORES REPASSADOS

Nº DO INSTRUMENTO
CNPJ

GLOBAL

1

CV0001-EG/2010/0057

07521315/0001-23

54.539.145,49

1

TC0001-CI/2010/0162

34847236/0001-80

8.824.649,04

1

CV0004-EG/2010/0021

07521315/0001-23

11.909.043,65

1

TC0042-CI/2010/0037

03389126/0001-98

1.387.200,00

1

TC0043-CI/2010/0023

02133636/0001-37

4.550.106,96

1

CV0002-EG/2010/0001

05480378/0001-53

10.575.182,82

1

TC0139-CM/2010/0014

02539347/0001-32

1

TC0002-CI/2010/0002

1

CONTRAPARTIDA
0,00

NO EXERCÍCIO

VIGÊNCIA

ACUM. ATÉ O
EXERCÍCIO

SITUAÇÃO
INÍCIO

FIM

29.111.796,21

45.245.039,19

06/05/2010

15/04/2012

1

2.511.975,26

4.394.802,53

15/05/2010

14/05/2012

1

6.342.150,32

11.315.414,12

28/06/2010

23/02/2012

1

513.400,00

935.000,00

01/07/2010

30/06/2012

1

1.706.290,11

2.843.816,85

01/07/2010

30/06/2012

1

0,00

0,00

02/07/2010

19/10/2013

1

283.737,60

148.711,12

189.514,53

08/07/2010

08/07/2012

1

08977914/0001-19

5.523.439,94

437.697,54

437.697,54

30/08/2010

29/08/2012

1

CV0005-EG/2010/0001

07521315/0001-23

6.532.613,21

0,00

3.966.813,29

5.242.345,69

24/09/2010

30/08/2012

1

1

CV0006-EG/2010/0001

07521315/0001-23

8.393.868,04

0,00

4.996.913,97

6.509.662,37

24/09/2010

30/08/2012

1

1

CV0033-CI/2010/0164

13937149/0002-24

2.880.000,00

775.423,62

775.423,62

29/12/2010

28/12/2012

1

1

CV0005-CI/2010/0008

06096391/0001-76

336.000,00

224.000,00

224.000,00

01/01/2011

30/06/2011

4

1

TC0142-CM//2011/0058

03773834/0001-28

126.810,00

82.771,49

82.771,49

07/02/2011

07/02/2012

1

1

CV0008-CI/2011/0016

03582136/0001-45

986.825,64

740.119,23

740.119,23

01/03/2011

29/02/2012

1

1

CV0145-PS/2011/0057

58482019/0001-00

306.406,20

127.528,00

58.000,00

58.000,00

14/03/2011

14/03/2012

1

1

CV0011-EG/2010/0013

07521315/0001-23

4.424.891,42

0,00

3.577.271,80

3.577.271,80

04/04/2011

28/03/2012

1

1

CV0002-EG/2011/0057

07521315/0001-23

1.274.991,00

0,00

237.884,69

237.884,69

18/04/2011

30/04/2012

1

1

CV0002-EG/2011/0028

07521315/0001-23

84.618.940,82

0,00

9.923.190,23

9.923.190,23

02/05/2011

02/02/2014

1

1

CV0004-EG/2011/0001

07521315/0001-23

417.013.058,87

0,00

139.512.653,28

139.512.653,28

25/05/2011

24/12/2013

1

1

CV0002-CI/2011/0044

02963980/0001-53

480.000,00

200.000,00

200.000,00

01/07/2011

30/06/2012

1

1

CV0001-CI/2011/0025

02963980/0001-53

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

01/07/2011

30/06/2012

1

0,00

0,00
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UNIDADE CONCEDENTE
Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

UG/GESTÃO: N/A
BENEFICIÁRIO

MOD.

VALORES PACTUADOS

VALORES REPASSADOS

Nº DO INSTRUMENTO
CNPJ

GLOBAL

CONTRAPARTIDA

NO EXERCÍCIO

VIGÊNCIA

ACUM. ATÉ O
EXERCÍCIO

SITUAÇÃO
INÍCIO

FIM

1

CV0003-CI/2011/0043

02963980/0001-53

690.000,00

221.491,95

221.491,95

01/07/2011

30/06/2012

1

1

CV0002-CI/2011/0036

76416932/0001-81

267.600,00

2.600,00

2.600,00

01/08/2011

31/07/2012

1

1

CV0005-EG/2011/0029

63606479/0001-24

5.521.860,22

0,00

0,00

08/08/2011

08/05/2013

1

1

TC0001-CI/2011/0019

03507415/0028-64

6.001.080,00

283.384,33

283.384,33

06/09/2011

05/09/2016

1

Modalidade:
1Convênio
2Contrato
de Repasse
3Termo
de Parceria
4Termo
de Cooperação
5Termo
de Compromisso

975.186,02

Situação da Transferência:
1Adimplente
2Inadimplente
3Inadimplência Suspensa
4Concluído
5Excluído
6Rescindido
7Arquivado

Quadro 48: Caracterização dos instrumentos de transferência vigentes no exercício 2010 (Quadro A.6.1 da DN TCU n° 108/2010)
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Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

Modalidade

Convênio

UG/GESTÃO: N/A
Quantidade de
instrumentos
celebrados em cada
exercício
2009

2010

2011

18

20

21

Valores repassados em cada exercício
(Valores em R$ 1,00)
2009

2010

68.515.419,37

2011

138.412.284,24

293.589.568,30

Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Totais

18
20
21
68.515.419,37
138.412.284,24
Quadro 49: Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (Quadro A.6.2 da DN TCU n° 108/2010)

293.589.568,30

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10
Modalidade

UG/GESTÃO: N/A
Qtd. de instrumentos
com vigência em 2012 e
seguintes
67

Valores (R$ 1,00)
Contratados

392.049.445,12

Previstos para 2012
458.015.891,89

42,57%

67
920.759.457,01
392.049.445,12
458.015.891,89
Quadro 50: Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes (Quadro A.6.3 da DN TCU n° 108/2010)

42,57%

Convênio

920.759.457,01

Repassados até 2011

% do Valor global
repassado até o final
do exercício de 2011

Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Totais
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UNIDADE CONCEDENTE
Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10
Exercício da
prestação de
contas

Quantitativos e montante repassados

(Quantidade e Montante Repassado)
Convênios

Ainda no prazo de prestação
de contas
2011

Quantidade

Contas prestadas
Contas NÃO prestadas
Contas prestadas

2010
Contas NÃO prestadas
Contas prestadas
2009
Contas NÃO prestadas
Contas NÃO prestadas

Contratos de Repasse

2

Montante Repassado

Com prazo de prestação de
contas vencido

Anteriores a
2009

UG/GESTÃO: N/A
Instrumentos

3.347.354,17
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Montante Repassado (R$)

13
70.088.683,18
8
35.247.054,57
11
29.549.108,43
1
4.725.337,00
5
76.865.431,08

Quantidade

-

Montante Repassado (R$)

-

Quantidade

-

Montante Repassado (R$)

-

Fonte: Áreas gestoras
Quadro 51: Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela na modalidade de convênio e de contratos de repasse (Quadro A.6.4 da DN TCU n°
108/2010)
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UNIDADE CONCEDENTE
Nome: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10

UG/GESTÃO: N/A
Instrumentos

Exercício da prestação de contas

Quantitativos e montantes repassados
Convênios
Quantidade de contas prestadas
Com prazo de análise ainda
não vencido

2011

13
Quantidade

Contas analisadas

Contas NÃO analisadas
Quantidade de contas prestadas

2010

Contas NÃO analisadas

2009

Contas NÃO analisadas
Exercícios anteriores a 2009

Contas NÃO analisadas

Quantidade Aprovada

12

Quantidade Reprovada

1

Quantidade de TCE

-

Quantidade

-

Montante repassado (R$)

12

Quantidade Aprovada

4

Quantidade Reprovada

-

Quantidade de TCE

-

Quantidade
Montante repassado (R$)

Quantidade de contas prestadas
Contas analisadas

-

Montante repassado (R$)

Com prazo de análise vencido

Contas analisadas

Contratos de Repasse

8
13.189.621,20
4

Quantidade Aprovada

1

Quantidade Reprovada

2

Quantidade de TCE

-

Quantidade

1

Montante repassado

705.960,00

Quantidade

0

Montante repassado

-

Fonte: Áreas gestoras

Quadro 52: - Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse (Quadro A.6.5 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte do Item 7: Superintendência de Contratos e Convênios
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ITEM 6.3 – ANÁLISE CRÍTICA
 Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente – Não houve
situação de inadimplência;
 Situação das transferências efetuadas no exercício frente ao disposto no Art. 35 do Decreto
93.872/86 e do art. 12 do Decreto 7.445/2011, ou legislação que o altere – Não se aplica à
Infraero;
 Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e
volume de recursos transferidos – Demonstrado no quadro abaixo:

Modalidade

Valores repassados em cada exercício

Quantidade de
instrumentos
celebrados em
cada exercício

(Valores em R$ 1,00)

2009 2010 2011
Convênio

18

20

21

R$

2009

2010

2011

68.515.419,37 R$

138.412.284,24 R$

293.589.568,30

 Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011 – Com a criação da
Superintendência de Contratos e Convênios, a Infraero passou a empreender esforços no sentido de
padronizar os procedimentos relacionados à celebração, fiscalização e prestação de contas de
convênios. No exercício de 2011, foi realizado o primeiro curso de convênios e prestação de contas,
o qual contou com a participação de empregados da Sede e das 09 (nove) Superintendências
Regionais, os quais atuam na gestão e prestação de contas de convênios, acordos e congêneres.
Ademais, a Gerência de Convênios atuou permanentemente no repasse de informações e instruções
aos empregados lotados nas Gerências de Contratos e Convênios das Superintendências Regionais e
da Sede.
 Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até
2011, quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares –
Conforme se verifica no quadro abaixo, em 2010, do total de prestações de contas com prazo de
prestação de contas vencido, 75,00% não havia sido prestadas. Em 2011, esse percentual foi
reduzido para 38,1%.

Exercício

2010
2011

(a) - Total de PCs com prazo (b) Total de PCs com prazo de
de prestação de contas prestação de contas vencido
vencido
que ainda não apresentou PC

4
21

3
8

% - (b/a)

75,00
38,10

 Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências
expiradas até 2011, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como
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quanto à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto – Conforme se
verifica no quadro abaixo, em 2010, do total de contas prestadas, 33,33% não havia sido analisada.
Em 2011, foram analisadas 100,0% das contas prestadas. Essa performance foi obtida sem a
alteração do efetivo.
Exercício
2010
2011

(a) - Quantidade de contas (b) Quantidade de contas não
prestadas
analisadas
3
1
13
0

% - (b/a)
33,33
0,00

 Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando,
inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados
– O gerenciamento das transferências é realizado por equipes especialmente designadas para cada
instrumento celebrado, em atendimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 23 da
IN/STN Nº 01/97.
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8.

SISTEMAS SIASG E SICONV

Declaração da área responsável sobre as informações constantes do SIASG e SICONV:

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que até a presente data estão disponíveis no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG: Módulo SICON, informações de 2.949 (dois
mil, novecentos e quarenta e nove) contratos firmados pela INFRAERO que estiveram /
estão vigentes a partir do exercício de 2011, devidamente atualizadas.
Quanto aos Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria,
firmados pela INFRAERO, informo que se encontram disponíveis 42 (quarenta e dois)
convênios lançados no Módulo SICONV – Entidade Não SISG do Sistema SIASG do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 20 de Março de 2012.
MARCOS AUGUSTO DE ABREU RANGEL
Superintendente de Contratos e Convênios
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9.

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES
DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR – Lei nº 8.730/1993.
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR

Detentores de
Cargos e Funções
obrigados a
entregar a DBR

Situação em relação
às exigências da Lei nº
8.730/93

Autoridades

Posse ou Início do
exercício de
Função ou Cargo

Final do exercício da
Função ou Cargo

Final do exercício
financeiro

Obrigados a entregar a
DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a
obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a
DBR

13

09

17

Entregaram a DBR

13

09

17

Não cumpriram a
obrigação

0

0

0

Funções
Comissionadas

Obrigados a entregar a
DBR

1.544

1.385

3.150

(Cargo, Emprego,
Função de Confiança
ou em comissão)

Entregaram a DBR

1.544

1.385

3.150

Não cumpriram a
obrigação

0

0

0

(Incisos I a VI do art.
1º da Lei nº
8.730/93)

Cargos Eletivos

Quadro 53: Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores, da obrigação de entregar a DBR (Quadro
A.8.1 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos
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10. FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução
dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

Avaliação de 2011
1

2

3

4
X
X
X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.

X
X
X
X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X
1

2

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

3

4

5
X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos
e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

5

X
X
X
X
X
X
X
X
1

2

3

4

5

X
X
X
X
1

2

3

4

5

X
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24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento

1 2 3
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
Quadro 54: Estrutura de Controles Internos da UJ (Quadro A.9.1 da DN TCU n° 108/2010)

X
X
X
X
4

5

X
X
X

Considerações gerais:
A avaliação foi feita em reunião com os representantes indicados pela Diretoria Executiva, oportunidade em que foram
discutidos os quesitos desta avaliação e que cada representante apresentou a sua percepção dos controles internos da
Empresa. Finalmente, foi apurada a média aritmética das avaliações, chegando-se a média final para cada quesito.
As Diretorias foram representadas pelas seguintes Superintendências:
Diretoria Comercial - Superintendência de Negócios Comerciais e Superintendência de Logística de Carga;
Diretoria de Aeroportos - Superintendência de Segurança Aeroportuária;
Diretoria de Administração - Superintendência de Contratos e Convênios e Superintendência de Licitações e Compras;
Diretoria de Empreendimentos - Superintendência de Planejamento de Empreendimentos;
Diretoria de Engenharia - Superintendência de Obras;
Diretoria Financeira - Superintendência de Finanças;
Diretoria Jurídica - Superintendência de Corregedoria; e
Presidência - Superintendência de Marketing e Comunicação Social.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto
da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
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11. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
A seguir são apresentadas informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras.
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis

Avaliação
1

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?

2

3

4

5

X

Resposta: Certificado de Origem Florestal: documento que comprove a origem dos produtos
de serem socialmente ecológicos, não havendo prejuízos para as reservas florestais.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?

X

X

X

Resposta: “Certificação de Origem Florestal” e de “Cadeia de Custódia”, da etapa de
produção de papel, outorgada por terceira parte independente, acreditada em pelo menos
um dos sistemas de certificação reconhecidos e acreditados internacionalmente e no
Brasil, pelo INMETRO, tais como os FSC – Forest Stewardship Council; Cerflhor –
Programa Nacional de Certificação Florestal ou PEFC – Programa de Reconhecimento
de Sistemas de Certificação Florestal.
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?

X

Resposta: Através dos Requisitos Ambientais da Infraero, é feito um estudo de viabilidade
econômico-ambiental que mensura os ganhos ambientais referente aos produtos que
consomem água e energia.
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

Resposta: ECOBAGS
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?

X
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8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação,
à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam
o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir
o consumo de água e energia elétrica.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

X

X

X

Resposta: Através de palestras, folders, comunicações oficiais através de mensagem
eletrônica no e-mail, exibição de curta-metragem, cartilhas educativas.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Resposta: Através de palestras, folders, comunicações oficiais através de mensagem
eletrônica no e-mail, exibição de curta-metragem, cartilhas educativas.
Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto
da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Quadro 55: Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis (Quadro A.10.1 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos e Superintendência de Meio Ambiente
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12. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
Avaliação
Quesitos a serem avaliados
1

2

3

4

5

Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.

X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.

X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.

X

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

Informar quantitativos
Servidores = (151) e
Terceirizados = (54)

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.

X

Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação.

X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.

X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ.

X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.

X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes.

X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.

X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.

Informar o percentual
de participação
(79%)

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI.

X

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos
e serviços de TI terceirizados?

X

Considerações Gerais:
A metodologia usada para pontuar os quesitos foi com base em levantamento realizado pela própria área de TI, por
meio de entrevistas junto aos gerentes de TI da Sede e por meio do relatório de quantitativo de pessoal proveniente do
Sistema de Recursos Humanos – GESTORH.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
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(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
Quadro 56: Gestão de TI da UJ (Quadro A.12.1 da DN TCU n° 108/2010)
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação
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13. DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES
13.1. Deliberações do Tribunal de Contas da União – TCU
Os Quadros A.15.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício e A.15.2 Situação das Deliberações do TCU, que permanecem pendentes de atendimento no exercício,
previstos na Decisão Normativa TCU nº 108/2010, encontram-se no Anexo III.
13.2. Deliberações da Secretaria de Controle Interno – Ciset
Os Quadros A.15.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI e A.15.4 - Situação
das recomendações do OCI, que permanecem pendentes de atendimento no exercício, previstos na
Decisão Normativa TCU nº 108/2010, encontram-se no Anexo IV.
14. DELIBERAÇÕES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
Os Quadros A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de auditoria interna atendida no
exercício e A.16.2 – Informações sobre recomendação da unidade de auditoria interna pendente de
atendimento no final do exercício de referência, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010,
encontram-se no Anexo V.
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