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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AA – Ato Administrativo
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção
ACARTE – Associação Capixaba de Artesões
ACI – Airports Council International
ACT – Acordo Coletivo de Trabalho
AGAG – Gerência de Administração Geral
AGU – Advocacia Geral da União
AIS – Serviços de informação Aeronáutica
AME – Amigos Metroviários dos Excepcionais
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
ANS – Acordos de Nível de Serviços
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APAC – Agente de Proteção de Aviação Civil
ARP – Ata de Registro de Preço
ASA – Área de Segurança Aeroportuária
ASEGCEA – Assessoria de Segurança do Controle do Espaço Aéreo do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo
ASOCEA – Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo
ATS – Serviço de Tráfego Aéreo
AVSEC – Segurança de Aviação Civil Brasileira
BEC – Bolsa Eletrônica de Compras
BI – Business Intelligence
BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo
BSC – Balanced Scorecard
CAC – Centrais de Atendimento ao Cliente
CADIN – Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal
CADTERC – Caderno Técnico de Serviços Terceirizados
CAP – Células de Aceleração de Processos
CAT – Comunicação de Acidente
CCCT – Gerência de Contratos de Serviços Contínuos
CCI – Carros Contra Incêndio
CCPF – Gerência de Pagamentos e Fiscalização Documental
CEF – Caixa Econômica Federal
CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
CEMAN – Centro de Manutenção
CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
CEP – Comissão de Ética Pública
CF – Carta Formal
CF CIRC – Carta Formal Circular
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CGA – Centro de Gestão Aeroportuária
CGNA – Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea
CGRAI – Centro de Gestão da Rede Aeroportuária da Infraero
CGU – Controladoria Geral da União
CID – Classificação Internacional de Doenças
CIF – Cost, Insurance, Freight
CIPA – Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
CISCEA – Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPS – Conselho Nacional de Previdência Social
COMAR – Comando Aéreo
COMPASS – Consultoria de Empresas e Associados Ltda
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
CONAERO – Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente
CPAAE – Comitê Permanente de Acompanhamento e Atendimento a Órgãos Externos
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CTCC – Gerência de Contabilidade e Custos
CTCC-4 – Coordenação de Custos
CTSO – Coordenação de SGSO do Aeroporto de Curitiba
CUT – Nova Central de Utilidades
DA – Diretoria de Administração
DAAG – Superintendência de Administração Geral
DACC – Superintendência de Contratos e Convênios
DAGS – Gerência de Gestão para a Sustentabilidade
DALC – Superintendência de Licitações e Compras
DAPG – Superintendência de Planejamento e Gestão
DARH – Superintendência de Recursos Humanos
DART – Gerencia de Relações Trabalhistas
DAST – Gerência de Dinâmica Laboral
DATI – Superintendência de Tecnologia da Informação
DC – Diretoria Comercial
DCA 63-3 – Diretriz para Implementação de Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional
(SGSO) no SISCEAB;
DCLC – Superintendência de Logística de Carga
DCNC – Superintendência de Negócios Comerciais
DE – Diretoria de Engenharia
DEC – Departamento de Engenharia e Construção
DECEA – Departamento de Controle de Espaço Aéreo
DEOB – Superintendência de Obras
DEOR – Gerência de Orçamentos de Engenharia
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DEST – Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
DF – Diretoria Financeira
DFCT – Superintendência de Controladoria
DFFI – Superintendência de Finanças
DFP – Demonstrações Financeiras Padronizadas
DICAR – Discriminação das Aplicações dos Recursos
DICOR – Discriminação das Origens de Recursos
DIREX – Diretoria Executiva
DJ – Diretoria Jurídica
DJOR – Gerência de Relações com Órgãos Reguladores
DJPS – Gerência de Planejamento, Controle e Sistemas Jurídicos
DJRJ – Gerência Jurídica da SRRJ
DO – Diretoria de Operações
DOGP – Superintendência de Gestão Operacional
DOMN – Superintendência de Manutenção
DONA – Superintendência de Navegação Aérea
DOPL – Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações
DOSA – Superintendência de Segurança Aeroportuária
DOSO – Gerência de Segurança Operacional
DOU – Diário Oficial da União
DT – Diretoria de Empreendimentos
DTCEA-TNB – Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Tanabi (SP)
DTEP – Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos
DTME – Superintendência de Meio Ambiente
DTPE – Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos
DW – Datewarehouse
EAD – Ensino à Distância
EAP – Estrutura Analítica do Projeto
EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
ECM – Enterprise Content Management (Sistema de Gestão de Conteúdo Empresarial)
EDG – Edifícios Garagem
EGNE – Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Nordeste
EGNO – Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Norte
EGRJ – Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do RJ
EGSU – Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Sul
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EMS – Estações Meteorológicas de Superfície
ENADE – Encontro Nacional de Dirigentes e Executivos da Infraero
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EPM – Enterprise Project Management
EPPD – Gerência de Projetos e Edificações
EPTA – Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
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ERP – Entreprise Resource Planning
EVE – Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
FAA – Federal Aviation Administration
FAP – Fator Acidentário Previdenciário
FDC – Fundação Dom Cabral
FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia
FNQ – Fundação Nacional da Qualidade
FOD – Foreign Object Damage
GAM – Gestão de Ativos de Manutenção
GCA – Gestão do Consumo de Água
GEST – Sistema de Gestão de Estacionamentos
GESTORh – Sistema de Gestão de Recursos Humanos
GNA – Grupamento de Navegação Aérea
GOPS – Gerência de Operações Aeronáuticas e Aeroportuárias
GP – Gestão de Projetos
GPS – Global Positioning System
GT – Gerência Temporária de Empreendimentos
GT – Grupo de Trabalho
GTCF – Gerência Temporária de Empreendimentos II
GTCT – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTCY – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTEG – Gerência Temporária de Empreendimentos II
GTFL – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTFZ – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTGL – Gerência Temporária de Empreendimentos II
GTGO – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTMQ – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTPA – Gerência Temporária de Empreendimentos II
GTSV – Gerência Temporária de Empreendimentos I
GTVT – Gerência Temporária de Empreendimentos I
HOTRAN – Horário de Transporte
IAA – Índice de Atrito Adequado
IAC – Instrução de Aviação Civil
IAN – Informações Anuais
IAS – International Accounting Standard
IATA – International Air Transport Association
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBP – Inspeção de Bagagens e Passageiros
IBRADI – Instituto Brasileiro de Projetos e Desenvolvimento Institucional
IBRAM – Instituto Brasília Ambiental
ICA 66-23 – Instrução do Comando da Aeronáutica 66-23 – Licenças e Certificados de Habilitação
Técnica para o Pessoal Técnico do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
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ICAO – International Civil Aviation Organization
IFRS – International Financial Reporting Standards (Padrões de Relatórios Financeiros
Internacionais)
IIC – Inspeções Iniciais de Certificação
INDG – Instituto de Desenvolvimento Gerencial
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INFRAJUR – Encontro de Advogados da Infraero
INSTITUTO ETHOS – é uma organização sem fins lucrativos, caracterizada como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)
IP – Instrução Padronizada
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo
ISIGQ – Índice do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade
ISO 9001 – Norma Internacional que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) de uma organização
ITR – Informações Trimestrais
LAPGRA – Lista de Aeródromos Prioritários para o Gerenciamento do Risco Aviário
LCIF – Gerência de Infraestrutura e Logística Operacional
LO – Licença de Operação
LOA – Lei Orçamentária Anual
MAGES – Manual de Gestão de Engenharia
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MBA – Master in Business Administration
MBC – Movimento Brasil Competitivo
MCA – Manual do Comando da Aeronáutica
MCPC-1 – Coordenação de Comunicação Interna
MEES – Gerência de Energia e Sustentabilidade
MEES-2 – Coordenação de Programas Ruídos, Emissões e Sustentabilidade
MEGA – Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária
MELR – Gerência de Licenciamento Ambiental
MELR-2 – Coordenação de Programas Fauna, Resíduos e Riscos Ambientais
MET – Serviços de Meteorologia Aeronáutica
MGE – Manual de Gerenciamento de Empreendimentos
MGP – Manual de Gerenciamento de Projetos
MGSO – Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional
MNNE – Gerência de Manutenção da SRNE
MNSA – Gerência de Manutenção de Sistemas Comerciais
MOP – Módulos Operacionais Provisórios
MOPS – Manual de Operação de Aeródromo
MP – Manual de Procedimentos
MPCM – Maturity by Project Category Model
MPE – Manual de Procedimentos de Engenharia
MPF – Ministério Público Federal
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MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MRO – Manual de Requisitos Operacionais
NAIA – Gerência de Informação Aeronáutica
NATM – Gerência de Tráfego Aéreo
NBR – Normas Brasileiras
NBR/ISO 9001:2000 – Versão brasileira da norma internacional ISO 9001
NCRC – Gerência de Relacionamento Comercial
NEFIL – Necessidade de Financiamento Líquido
NI – Norma da Infraero
NOTAM – Notice To Airman (Alerta Para Pilotos)
NR 5 – Norma Regulamentadora 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
NT – Nota Técnica
OACI – Organização da Aviação Civil Internacional
OBU – Obras em Bens da União
OCS – Organismos Certificadores de Sistemas
OPNET – Portal de dados estatísticos da Diretoria de Operações.
OS – Ordem de Serviço
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PAS – Programa de Acompanhamento Sócio ocupacional
PCAO – Plano de Controle Ambiental de Obras
PCCS – Plano de Classificação de Cargos e Salários
PDCA – Plan Do Check Act
PDG – Programa de Dispêndios Globais
PDIR – Plano Diretor Aeroportuário
PDU – Plano Diretor Urbano
PDVI – Programa de Desligamento Voluntária Incentivado
PE – Planejamento Estratégico
PEC – Pasta de Encaminhamento de Correspondências
PEPL – Gerência de Planejamento
PERT/CPM – Project Evaluation and Review Technique/Critical Path Method
PETI – Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação
PGDO – Gerência do Desenvolvimento Organizacional
PDGO-2 – Coordenação de Normatização
PGDO-3 – Coordenação de Certificação
PGPC Gerência de Projetos Corporativos
PGRS – Processos de Gestão de Resíduos Sólidos
PGPI – Gerência de Planejamento de Investimentos
PGSU – Gerência de Planejamento e Gestão da Superintendência Regional do Sul
PIB – Produto Interno Bruto
PLIU – Plano de Integração Urbana
PMF – Planos de Manejo de Fauna
PMI – Project Management Institute
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PMI – Plano de Modernização da Infraero
PMO – Project Management Office ou Escritório de Projetos
PNAVSEC – Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita
PNRS – Política do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
PP – Pregão Presencial
PPA – Plano Plurianual
PPD – Pista de Pouso e Decolagem
PPI – Plano Plurianual de Investimentos
PPLR – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados
PR – Presidência da Infraero
PRAI – Superintendência de Auditoria
PRCE – Comissão de Ética
PRIP – Assessoria de Imprensa
PRMC – Superintendência de Marketing e Comunicação Social
PROU – Gerência de Ouvidoria
PROUVI – Sistema Informatizado de Ouvidoria
PRPJ – Procuradoria Jurídica
PSMT – Programa de Saúde Mental no Trabalho
PZP – Plano de Zona de Proteção
PZR – Plano de Zoneamento de Ruído
QDP – Quadro de Dotação de Pessoal
RBAC 139 – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 139
RBAC – Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
RC – Receita Comercial
RD – Representante da Direção
RDC – Regime Diferenciado de Contratação
RELSEG – Relatório Mensal das Atividades da Área de Segurança dos Aeroportos
RH – Recursos Humanos
RHTE – Gerência de Trabalho e Emprego
RI – Runway Incursion
RO – Receita Operacional
RSE – Responsabilidade Social Empresarial
SAAI – Gerência de Proteção Contra Atos Ilícitos
SAC – Secretaria de Aviação Civil
SAJUR – Serviço de Assistência Jurídica
SBAR – Aeroporto de Aracaju
SBBE – Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro
SBBG – Aeroporto Internacional de Bagé – Comandante Gustavo Kraemer
SBBH – Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade
SBBI – Aeroporto de Bacacheri
SBBR – Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek
SBBV – Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade
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SBCF – Aeroporto de Internacional de Confins – Tancredo Neves
SBCG – Aeroporto Internacional de Campo Grande
SBCJ – Aeroporto de Carajás
SBCM – Aeroporto de Criciúma/Forquilhinha
SBCP – Aeroporto Internacional de Campos – Bartolomeu Lisandro
SBCR – Aeroporto Internacional de Corumbá
SBCT – Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena
SBCY – Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon
SBCZ – Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul
SBEG – Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes
SBFI – Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas
SBFL – Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz
SBFZ – Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins
SBGL – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim
SBGO – Aeroporto de Goiânia
SBGR – Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro
SBHT – Aeroporto de Altamira
SBIL – Aeroporto de Ilhéus/Bahia – Jorge Amado
SBIZ – Aeroporto de Imperatriz – Prefeito Renato Moreira
SBJC – Aeroporto de Belém – Brigadeiro Protásio de Oliveira
SBJP – Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto
SBJR – Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto Marinho
SBJU – Aeroporto de Juazeiro do Norte – Orlando Bezerra de Menezes
SBJV – Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola
SBKG – Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna
SBKP – Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos
SBLO – Aeroporto de Londrina – Governador José Richa
SBMA – Aeroporto de Marabá/Pará – João Correa da Rocha
SBME – Aeroporto de Macaé
SBMK – Aeroporto de Montes Claros – Mário Ribeiro
SBMO – Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares
SBMQ – Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre
SBMT – Aeroporto de São Paulo – Campo de Marte
SBNF – Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder
SBNT – Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo
SBPA – Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho
SBPB – Aeroporto Internacional de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho
SBPJ – Aeroporto de Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues
SBPK – Aeroporto Internacional de Pelotas
SBPL – Aeroporto Internacional de Petrolina – Senador Nilo Coelho
SBPP – Aeroporto Internacional de Ponta Porã
SBPR – Aeroporto de Belo Horizonte – Carlos Prates
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SBPV – Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira
SBRB – Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro
SBRF – Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre
SBRJ – Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont
SBSJ – Aeroporto Internacional de José dos Campos – Professor Urbano Ernesto Stumpf
SBSL – Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado
SBSN – Aeroporto Internacional de Santarém – Maestro Wilson Fonseca
SBSP – Aeroporto de São Paulo/Congonhas
SBSV – Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães
SBTE – Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella
SBTF – Aeroporto de Tefé
SBTT – Aeroporto Internacional de Tabatinga
SBUF – Aeroporto de Paulo Afonso
SBUG – Aeroporto Internacional de Uruguaiana – Rubem Berta
SBUL – Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato
SBUR – Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco
SBVT – Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles
SCI – Secção Contra Incêndio
SDZY – Aeroporto de Zona da Mata
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas
SGCO – Sistema de Gestão de Contratos e Orçamentos
SGDI – Sistema de Gestão Documental Infraero
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade
SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional
SIADC – Sistema de Avaliação de Desempenho e Competências
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual
SIEST – Sistema de Informações das Estatais
SIGA – Solução Integrada de Gestão Aeroportuária
SIGE – Sistema Integrado de Gestão Empresarial
SIGQ – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade
SIGQi – Sistema Integrado de Gestão da Qualidade Informatizado
SIGUE – Sistema de Gerenciamento de Utilidades e Energia
SINA – Sindicato Nacional dos Aeroportuários
SINDVEL – Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da
Eletrônica
SINAPI – Índice Nacional da Construção Civil
SIORG – Sistema de Orçamento e Gestão
SISCEAB – Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente
SISO – Sistema de Soluções Operacionais
SIV – Sistema Informativo de Voos
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SMARTSTREAM – Sistema Contábil
SMS – Solicitação de Material e Serviços
SMSP – Sistema de Monitoramento de Superfície de Pavimentos
SNEA – Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias
SO – Segurança Operacional
SOE – Sistema de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia
SPE – Sociedade de Propósito Específico
SR – Superintendência Regional
SRCE – Superintendência Regional do Centro-Leste
SRCO – Superintendência Regional do Centro-Oeste
SRNE – Superintendência Regional do Nordeste
SRNO – Superintendência Regional do Norte
SRNR – Superintendência Regional do Noroeste
SRRJ – Superintendência Regional do Rio de Janeiro
SRSE – Superintendência Regional do Sudeste
SRSP – Superintendência Regional de São Paulo
SRSU – Superintendência Regional do Sul
SST – Segurança e Saúde no Trabalho
STE – Superintendências Temporárias de Empreendimentos
SUPRAM – Superintendência Regional de Regularização Ambiental
TA – Termo Aditivo
TAG – Terminal de Aviação Geral
TASA – Telecomunicações Aeronáuticas S.A
TC – Termo de Contrato
TCCA – Termo de Cooperação de Compensação Ambiental
TCU – Tribunal de Contas da União
TECA – Terminal de Logística de Carga
TI – Tecnologia da Informação
TINE – Gerência de Tecnologia da Informação da SRNE
TIGP – Gerencia de Planejamento e Gestão
TIRJ – Gerência de Tecnologia da Informação da SRRJ
TIRS – Gerência de Redes e Segurança de TI da SRRJ
TISP – Gerência de Tecnologia da Informação da SRSP
TPS – Terminal de Passageiros
TR – Termo de Referência
TWR – Torre de Controle
UAC – Unidade de Administração Central
UCT – Unidade de Carga de Trabalho
UPA – Unidade de Produção de Aeroporto
USCA – Unidade de Supervisão de Corrente Alternada
UTA – Unidades Técnicas de Aeronavegação
VIGIAGRO – Vigilância Agropecuária Internacional
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VHF – Very High Frequency
VHF – AM – Very High Frequency Amplitude Modulation
VHF – AM V300: Very High Frequency Amplitude Modulation Model V300
VHF – Very High Frequency
WLU – Work Load Unit
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INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Gestão, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 119/2012, da Portaria TCU nº 150/2012 e da
Portaria CGU nº 133/2013, que aprovou a Norma de Execução nº 01/2013, tem por finalidade
compor o processo de contas anual da Infraero, referente ao exercício de 2012.
Compõem o presente Relatório os elementos que retratam as atividades desempenhadas pela
Infraero, tais como, normativos e legislações relacionadas à sua constituição, gestão e estrutura
organizacional.
Em seguida, é destacada a situação atual da Infraero frente às políticas implementadas pelo
Governo Federal e as exigências do setor aéreo e, ainda, as suas principais políticas e realizações no
exercício de 2012, para suprir as necessidades do mercado.
Estrutura do Relatório de Gestão
Este Relatório de Gestão está estruturado da seguinte forma:
 Introdução
 Elementos identificadores da Entidade e as normas relacionadas à sua constituição,
gestão, estrutura organizacional e competência institucional;
 Seus objetivos estratégicos; e
 Quadros constante do Anexo II da DN TCU nº 119/2012:
 Parte A – Conteúdo Geral
 Parte B – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades
Afins – Item 36;
 Conclusão; e
 Anexos.
Registra-se que à Infraero, por se tratar de uma Empresa Pública não dependente e não se enquadrar
como órgão/entidade da Administração Pública Federal que recebe recursos do Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social, e por não ser obrigada a utilizar o Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI, não se aplicam os seguintes itens da Decisão Normativa
TCU n° 119/2012:
 Reconhecimento de Passivo por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Item 5, subitem
5.1 da Parte “A” do Anexo II);
 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Item 5, subitem 5.2 da Parte “A” do Anexo II);
 Utilização de suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamentos do
governo federal (Item 5, subitem 5.4 da Parte “A” do Anexo II);
 Renúncia Tributária (Item 5, subitem 5.5 da Parte “A” do Anexo II);
 Sistema SPIUnet, relativo ao preenchimento do quadro Distribuição Espacial dos Bens
Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União (Item 7, subitem 7.2 da Parte “A” do
Anexo II).
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1

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS.

1.1

IDENTIFICAÇÃO
Poder e Órgão de vinculação

Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
– SAC-PR
(Medida Provisória nº 527 de 18/03/2011) –- Código SIORG: 115.257.
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Denominação abreviada: Infraero
Código SIORG: 73

Código LOA: 20213

Código SIAFI: 125001

Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Empresa Pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado
Principal Atividade: Operação dos aeroportos e campos de Código CNAE: 52.40-1-01
aterrissagem
Telefones/Fax
contato:

de
(061) 3312-3222

Endereço eletrônico: presidencia@infraero.gov.br
Página da Internet: www.infraero.gov.br
Endereço Postal: Estrada do Aeroporto, Setor de Concessionárias, Lote 5 - Edifício Sede
CEP: 71.608-900 – Brasília-DF.
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Normas de Criação:


Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972.



Absorção da TASA – Telecomunicações Aeronáuticas S.A.: Decreto 1691, de 08 de
novembro de 1995.



Criação da Secretaria da Aviação Civil – SAC por meio da Medida Provisória nº 527 de
18/03/2011.

A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e
comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, prestar consultoria e
assessoramento em suas áreas de atuação e na construção de aeroportos, bem como realizar
quaisquer atividades, correlatas ou afins, que lhe forem conferidas pela SAC-PR. (Estatuto da
Infraero).
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Publicações no D.O.U. do Estatuto da Infraero:


Consolidado pela Assembleia Geral Extraordinária em 03/10/2003 – Publicado no Diário
Oficial da União nº 211, de 20/10/2003, Seção 1 – páginas 87 a 89.



Alteração dos artigos 6º e 21, § 5º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 13/04/2004 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 99, de 25/05/2004. Seção 1 – páginas 6 e 7



Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 06/04/2005 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 77, de 25/04/2005. Seção 1 – página 7.



Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 26/10/2005 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 218, de 14/11/2005. Seção 1 – página 12.



Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 24/04/2007 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 95, de 18/05/2007. Seção 1 – página 17.



Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 03/10/2007 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 211, de 01/11/2007. Seção 1 – página 5/6.



Alteração do artigo 6º e 15 pela Assembleia Geral Extraordinária em 16/04/2008 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 126, de 03/07/2008, seção 1 – página 17.



Alteração dos Artigos 6, 20, 22, 27 e 29, pela Assembleia Geral Extraordinária em 16/04/2009 –
Publicado no Diário Oficial da União n° 73, de 17/04/2009, Seção 1 – Páginas n° 16/19.



Inclusão do Artigo 43, pela Assembleia Geral Extraordinária em 16/04/2009 – Publicado no
Diário Oficial da União n° 73, de 17/04/2009, Seção 1- Páginas n° 16/19.



Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 14/04/2010 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 82, de 03/05/2010, Seção 1 - página nº 39.



Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 31/05/2011 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 109, de 08/06/2011, Seção 1 - página nº 3/6.



Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 05/07/2012 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 136, de 16/07/2012, Seção 1 - página nº 2, 3,4 e 5.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
 Estatuto da Infraero – Seções I a V
 Ato Administrativo nº 322/SEDE/2001, de 02/03/2001
 Ato Administrativo nº 464/SEDE/2001, de 10/04/2001
 Ato Administrativo nº 2071/PR/2007, de 09/11/2007
 Ato Administrativo nº 361/PR/2008, de 15/02/2008
 Ato Administrativo n° 3809/PR/2009, de 27/10/2009
 Ato Administrativo n° 4505/PR/2009, de 16/12/2009
 Ato Administrativo n° 158/PR/2010, de 14/01/2010
 Ato Administrativo n° 240/PR/2010, de 25/01/2010
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 Ato Administrativo n° 361/PR/2010, de 02/02/2010
 Ato Administrativo n° 362/PR/2010, de 02/02/2010
 Ato Administrativo n° 572/PR/2010, de 26/02/2010
 Ato Administrativo n° 965/PR/2010, de 31/03/2010
 Ato Administrativo n° 1190/PR/2011, de 25/04/2011
 Ato Administrativo n° 1951/PR/2011, de 22/07/2011
 Ato Administrativo n° 2620/PR/2011, de 23/09/2011
 Outros Atos Administrativos para regulamentar ajustes pontuais
 NI – 7.01/F (DRH) de 22/06/2012 – Norma de Cargos e Comissão
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1.2

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

1.2.1 Competência institucional
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, com sede em Brasília - DF, é uma
empresa pública de direito privado com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.
Constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12/12/1972, tem por finalidade implantar, administrar,
operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída
pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.
Prestando serviços que atendem a padrões internacionais de segurança, conforto e qualidade, a
Infraero administra 63 aeroportos, 24 Grupamentos de Navegação Aérea, 38 Unidades Técnicas de
Aeronavegação e 31 Terminais de Logística de Carga. A organização administrativa da Empresa
constitui-se de uma Sede e nove Superintendências Regionais, nas quais se vinculam os aeroportos
e as unidades de apoio à navegação aérea.
Contando com 35,8 mil colaboradores em todo o País, sendo 14,1 mil orgânicos e 21,7 mil
empregados terceirizados, a Infraero é uma Organização que, além de prover a infraestrutura básica
ao funcionamento dos aeroportos, atua com destaque em áreas de negócios específicas, tais como:
logística para operação de passageiros e de aeronaves; logística de carga aérea; comercialização de
áreas e venda de serviços; telecomunicações em aeroportos e navegação aérea.
O mapa a seguir demonstra os principais pontos de presença da Empresa no território brasileiro.
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Figura 1: Mapa com os principais pontos de presença da Infraero
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1.2.2 Síntese das realizações
Ao longo dos últimos anos o setor em que a Infraero se insere tem passado por significativas
transformações. Se por um lado, as demandas crescentes propiciaram a esse mercado delinear novas
estratégias, por outro lado tornou-se urgente a necessidade de que a infraestrutura aeroportuária
acompanhasse esse movimento fornecendo meios e facilitando os caminhos para esse novo cenário.
Uma transformação mais significativa ganhou corpo no ano de 2012 onde, por decisão do Governo
Federal, os aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, passaram a ser administrados por um
consórcio, no qual a Infraero detém 49% das ações.
Nesse sentido, além de todo conhecimento acumulado pela Infraero ao longo de seus 40 anos,
passamos agora a contar com parceiros com experiência internacional na gestão de aeroportos e
acreditamos que isso possa trazer benefícios diretos não só aos clientes e à sociedade, como também
à nossa organização, que terá a oportunidade de estabelecer novos patamares operacionais e de
qualidade de serviços, bem como buscar maior agilidade nos seus processos administrativos e
operacionais, de modo a manter-se em nível comparável de atuação aos demais operadores
privados.
Esse novo ambiente trouxe também a necessidade de aperfeiçoamentos em toda a arquitetura
organizacional da Infraero, o que resultou na implementação de iniciativas voltadas para a melhoria
do seu sistema de gestão, com a revisão dos principais processos e das estruturas organizacionais,
bem como a reestruturação do plano de carreiras e da gestão de recursos humanos, cujos projetos
encontram-se em execução, e, ainda, para a adequação das demonstrações financeiras às práticas
internacionais.
A Empresa continuou a administrar e operar 63 aeroportos, 24 Grupamentos de Navegação Aérea e
38 Unidades Técnicas de Aeronavegação, além de 31 terminais de logística de carga, possibilitando
todas as condições para a operacionalidade da aviação civil no Brasil, que em 2012 registrou
continuado crescimento na movimentação de passageiros.
Deve-se destacar também o recorde de investimentos alcançados pela Empresa em 2012, com a
aplicação de R$ 1.694,6 milhões, 48% superior ao montante investido em 2011. Desse total, R$
1.097,3 milhões foram aplicados em aeroportos que integram o Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC.
A gestão financeira da Empresa direcionou esforços para a expansão das margens de lucro,
resultado percebido no aumento do Ebitda Ajustado (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação,
Amortização e Resultado da Equivalência Patrimonial). Embora a margem tenha registrado 19,1%,
o mesmo percentual de 2011, o resultado foi satisfatório, haja vista a retirada dos resultados das
dependências que passaram a ser administrados pelos três consórcios, no qual a Infraero também
detém a participação significativa de 49%.
O Lucro Líquido (antes dos investimentos para União) foi de R$ 396,7 milhões, com aumento de
7% em relação a 2011.
Após as deduções das obras e dos serviços de engenharia realizados com recursos próprios, o lucro
do exercício foi de R$ 114,6 milhões. Foram provisionados aos acionistas, a título de Juros sobre
Capital Próprio, R$ 25,6 milhões e R$ 6,8 milhões para pagamento de participação nos lucros aos
empregados e dirigentes da Empresa.
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OPERAÇÕES
Embora o desempenho operacional da Infraero tenha, nesse primeiro momento, sofrido um impacto,
em função do novo regime de administração dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, a
Empresa vem obtendo crescimentos sucessivos nos segmentos de passageiros e aeronaves:


O movimento de passageiros, que agrega os embarques, desembarques e as conexões, foi de
186,5 milhões, com crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do exercício
anterior, sendo 169,0 milhões de domésticos e 17,4 milhões de internacionais.

 O movimento operacional de aeronaves (pousos e decolagens) chegou ao total de 2.938,3
mil, com variação de 1,5% em relação a 2011, sendo 2.775,1 mil de operações domésticas e
163,2 mil de internacionais.
Cabe ressaltar a continuidade do Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos, coordenado pela
Secretaria de Aviação Civil, que visa diagnosticar, propor e implantar melhorias nos processos de
embarque e desembarque de passageiros e na gestão do Centro de Gestão Aeroportuária – CGA.
As ações, que tiveram início em 2011, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foram estendidas
aos aeroportos do Galeão, Confins, Congonhas, Santos Dumont e Fortaleza. Os resultados mostram
ganho de produtividade, em especial, a redução média de 32,08% do tempo de processamento do
passageiro no check-in, na alfândega e na migração, bem como na restituição de bagagem.
SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA
No que tange à segurança, assim como em anos anteriores, o objetivo da Empresa foi o de assegurar
a proteção dos passageiros, das tripulações, do pessoal de terra, dos usuários, das aeronaves e das
instalações que administra, por meio do desenvolvimento contínuo das atividades de proteção
contra atos ilícitos e de salvamento e combate a incêndio, a fim de garantir operações aéreas seguras
e eficientes nos aeroportos.
As ações realizadas incluíram a reciclagem ou capacitação de profissionais, o aperfeiçoamento das
rotinas gerenciais e os investimentos necessários em tecnologia, a fim de manter o nível
internacional de segurança, qualidade dos serviços e conforto.
Os investimentos para a garantia de desses processos atingiram cerca de 231,3 milhões, dos quais
R$ 229 milhões foram destinados à aquisição de equipamentos e R$ 2,3 milhões empregados nos
cursos de formação/reciclagem.
A Empresa deu ênfase especial à manutenção da Certificação Operacional baseada nos critérios da
Organização de Aviação Civil Internacional – OACI e manteve uma intensa programação com
destaque para:


Formação/reciclagem de pessoal;



Atualização de cursos em Gerenciamento da Segurança Operacional – SGSO;



Aperfeiçoamento de metodologia de elaboração do Manual de Operação de Aeródromo –
MOPS;



Aperfeiçoamento do Protocolo de Auditoria em SGSO; e



Desenvolveu a Metodologia de Apuração de Foreign Object Damage – FOD.
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NAVEGAÇÃO AÉREA
Entre os investimentos efetuados para a preservação/expansão da infraestrutura necessária à
Navegação Aérea destacaram-se:
 Conclusão das obras das torres de controle nos aeroportos de Fortaleza e de Congonhas;
 Construção das torres de controle do Aeroporto Internacional de Salvador e do Aeroporto da
Pampulha;
 Fornecimento e instalação de equipamentos para os aeroportos de Macaé, Vitória, Brasília,
Goiânia, Salvador, Curitiba, Joinville.
COMERCIAL
Mesmo em cenários de crises internacionais e retrações econômicas, os negócios comerciais se
consolidaram como principal fonte de recursos financeiros da Infraero. Em 2012 foi obtida a marca
histórica de R$ 1,3 bilhão em receitas de concessão de uso de áreas e exploração de serviços.
A locação de áreas para bares e restaurantes, por exemplo, gerou expressivo crescimento de receita
dessa atividade. Outro exemplo é o das concessões de áreas para empresas aéreas. Esse conjunto de
avanços na exploração das áreas comerciais propiciou a elevação das receitas comerciais em 78%
nos últimos três anos.
Como destaque na concessão de áreas está a licitação para hotel e business center no Aeroporto de
Santos Dumont, com obras previstas para o início de 2013, e publicação de licitações para
exploração comercial da atividade de hotel nos aeroportos de Vitória e Confins.
Conectada à dinâmica do comércio, a Empresa prospectou novas parcerias e negócios com o intuito
de atender a demanda crescente de clientes. Vending machines (máquinas de autoatendimento com
lanches e refrigerantes) e lanchonetes com preços registrados foram dois projetos inovadores.
Foram instaladas cerca de 150 vending machines nos aeroportos de Recife, Fortaleza, Guarulhos,
Congonhas, Campinas, Confins, Pampulha, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Galeão, Santos
Dumont, Brasília, Cuiabá e Salvador.
As lanchonetes com preço registrado foram instaladas nos aeroportos das cidades-sede da Copa do
Mundo de 2014 e oferecem produtos com preços mais baixos do que os praticados pelo comércio
em geral.
LOGÍSTICA DE CARGA AÉREA
Com relação a logística de carga, foram investidos R$ 37,3 milhões em modernização, ampliação e
aquisição de equipamentos para diversos Terminais de Logística de Cargas.
Os 31 terminais movimentaram 997,2 mil toneladas. Desse total, 432,5 mil toneladas são
provenientes do segmento de importação; 251,5 mil toneladas referem-se à exportação; 312,2 mil
toneladas provém da carga nacional e do courier.
Os maiores índices de crescimento por volume processado foram obtidos pelos terminais de Campo
Grande (248%), Foz do Iguaçu (166%) e Belém (112%). Já os maiores valores arrecadados foram
obtidos pelo Aeroporto do Galeão, com crescimento de 54%, e de Manaus, que incrementou suas
receitas em 21% em comparação ao mesmo período de 2011.
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ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
O planejamento de empreendimentos visa otimizar os recursos aplicados e reduzir o tempo entre a
contratação e a entrega do empreendimento, configurando-se como uma etapa essencial para a
realização dos investimentos. Em 2012, vários desses estudos foram efetivados, com destaque para
os aeroportos de Vitória, Londrina, Curitiba, Confins, Teresina, Campo Grande, Uberlândia,
Macapá e Cuiabá.
As obras e serviços de engenharia destinados à ampliação, reforma e modernização de terminais de
passageiros e de carga, sistemas de pista de pouso e pátio consumiram em 2012 recursos da ordem
de R$ 1.082,8 milhões.
Dentre as obras concluídas no período, destacam-se:







Terminal de Passageiros 4 no Aeroporto Internacional de Guarulhos;
Terraplanagem do Terminal de Passageiros 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos;
Implantação de Módulo Operacional nos aeroportos de Porto Alegre, Ilhéus, Teresina,
Imperatriz, Macaé e no Grupamento de Navegação Aérea de Ribeirão Preto;
Módulo Operacional 2 e a reforma do corpo central do Terminal de Passageiros do
Aeroporto Internacional de Brasília;
Restauração da pista de pouso do Aeroporto Internacional de Curitiba; e
Recuperação e reforço estrutural da cobertura do Aeroporto Internacional de São Luís.

GESTÃO DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO
O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – SIGQ garante a melhoria contínua dos processos,
com base nos critérios da NBR ISO 9001:2008. No decorrer de 2012, a Empresa manteve o
certificado em 44 aeroportos e 2 grupamentos de navegação aérea, sendo que no mesmo período 14
novas dependências tiveram seus processos certificados.
Somadas, essas dependências respondem por 99% e 97% do movimento de passageiros e
aeronaves, respectivamente.
O investimento no capital humano também teve destaque nesse período, tendo sido responsável por
investimentos de aproximadamente de R$ 37 milhões.
Destaca-se, ainda, a contratação de consultoria especializada para a revisão da arquitetura
organizacional de recursos humanos cujos propósitos principais são:
 Redefinição das políticas relativas a recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento,
avaliação de desempenho por competências, retenção de talentos, promoção e
movimentação;


Elaboração de novo plano de cargos, carreiras e salários.

De forma geral, as realizações do ano de 2012 reafirmam a importância da atuação da Infraero
como principal operadora aeroportuária do País. Por outro lado, o papel da Empresa diante do
redesenho de suas atribuições ganha um novo contexto estratégico, uma vez que ela passará a atuar
também como elo entre a União e a iniciativa privada.
Com tudo isso, torna-se cada vez mais efetiva a missão da Infraero de Prover infraestrutura e
serviços aeroportuários e de navegação aérea, contribuindo para a integração nacional e o
desenvolvimento sustentável do País.
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1.2.3 Objetivos estratégicos
O setor aeroportuário tem mostrado nos últimos anos um dinamismo e um vigor sem precedentes.
Durante as duas últimas décadas, um cenário que anteriormente se mostrava extremamente
conservador deu lugar a uma era de incertezas, gerando mudanças significativas. Algumas empresas
deixaram o mercado, outras foram incorporadas e houve, ainda, oportunidades para novos entrantes
que, juntos, hoje disputam um mercado efervescente no transporte aéreo nacional. Existe ainda a
possibilidade de uma ampliação exponencial das demandas, no caso de flexibilização que autorize
empresas estrangeiras operarem trechos nacionais.
Nesse contexto a Infraero deve se posicionar na vanguarda do movimento, oferecendo toda a
infraestrutura que o setor necessita para se expandir de maneira sustentada e para que os objetivos
do País sejam alcançados.
A constante observação dos cenários é, portanto, uma necessidade imperiosa e, nessa lógica, ao
final de 2011 a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração confirmaram mais uma vez os
conceitos da Identidade Corporativa, promovendo assim o segundo estágio de aprimoramento dos
objetivos estratégicos da Empresa que foram elencados no Mapa Estratégico do período 2012-2015.
IDENTIDADE CORPORATIVA
Negócio
“Segurança, conforto, eficiência e agilidade em serviços e infraestrutura aeroportuária e de
navegação aérea”.
Missão
“Prover infraestrutura e serviços aeroportuários e de navegação aérea, contribuindo para a
integração nacional e o desenvolvimento sustentável do país”.
Visão
“Ser reconhecida pela excelência da infraestrutura e dos serviços aeroportuários e de navegação
aérea”.
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Figura 2: Mapa Estratégico 2012-2015
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

A nova configuração do Mapa Estratégico da Infraero está mais enxuta em relação à versão
anterior, sem, contudo, perder a essência. Aperfeiçoamento é a palavra que melhor pode expressar
as alterações ocorridas por ocasião da reformulação estratégica ocorrida no final do ano de 2011 e
aprovada em março de 2012.
Nessa nova configuração, percebe-se com mais nitidez os três maiores desafios que devem ser
ultrapassados para que a Empresa se consolide ainda mais como uma das maiores do setor, ficando
mais clara também a relação de “causa e efeito” que esses desafios devem manter. Desde a garantia
de recursos, sejam eles de cunho, financeiro, humano ou tecnológico, evoluindo para a utilização
harmoniosa desses ativos, produzindo excelência nas operações e finalizando com o
reconhecimento dos esforços da Empresa.
Cumpre ressaltar que, dessas três fases denominadas anteriormente de “perspectivas” e nomeadas
agora como “desafios”, aquela que urge mais esforços é sem dúvida o da “Excelência Operacional”,
pois é ela que melhor traduz a visão de futuro declarada a sociedade.
Nesse sentido, a Diretoria Executiva resolveu fundamentar esse desafio sobre quatro pilares:


A garantia de capacidade de pátio, pistas, terminais de passageiros e de logística de carga;



A manutenção da disponibilidade de subsistemas críticos à operacionalidade dos aeroportos;

 A elevação dos padrões de qualidade dos serviços prestados pela Empresa; e
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 A garantia de excelência na relação com os nossos clientes.
Portanto, a quantidade de objetivos estratégicos, embora menor em relação à versão anterior do
Mapa Estratégico, não diminui o tamanho nem a intensidade das demandas da sociedade, ao
contrário, justamente por aglutinar pontos críticos aumenta a responsabilidade da Empresa.
GESTÃO DA ESTRATÉGIA COM BALANCED SCORECARD - BSC
O ano de 2012 corresponde ao terceiro ciclo de gestão da Empresa após a implantação do
gerenciamento das estratégias pelo Balanced Scorecard – BSC. Nesse período, a Empresa procurou
ao máximo manter-se fiel à metodologia buscando atingir seus objetivos estratégicos por meio da
execução coerente de projetos e controle de resultados parciais (resultados de metas).
O Painel Estratégico a seguir mostra a relação e o alinhamento desses elementos estratégicos.
Painel Estratégico
Desafio da Garantia dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

GRS-01: Assegurar o desenvolvimento de competências de gestão e técnicas necessárias
às estratégias da Infraero

Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes da força de trabalho, aumentar o comprometimento e a
satisfação dos empregados e mobilizá-los e alinha-los às estratégias da Empresa

Metas

Cod.

Indicador

GRS-01.1

Percentual de gestores com as
competências gerenciais e
técnicas desenvolvidas e
alinhadas às trilhas de
conhecimento

40%

Percentual de empregados com
as competências técnicas
desenvolvidas e alinhadas às
trilhas de conhecimento

30%

GRS-01.2

GRS-01.3

Índice de satisfação dos
empregados

2012

-

2013

60%

40%

70%

2014

80%

60%

-

2015

100%

80%

70%

Gestor do Responsável pelo Abrangência
indicador
resultado
da meta

DARH

DARH

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

Área Gestora

GRS-01.1.a

Criação da Universidade Corporativa da
Infraero

DARH

GRS-01.1.b

Reestruturação do Programa de
Desenvolvimento Gerencial da Infraero

DARH

GRS-01.2.a

Revisão do Sistema de Avaliação de
Desempenho e Competências - SIADC

DARH

GRS-01.3.a

Implementação de ações para melhoria do
clima organizacional

DARH

GRS-01.3.b

Implantação de política de remuneração
competitiva com o mercado

DARH

GRS-01.3.c

Implantação do programa corporativo de
promoção à saúde do trabalhador

DAST

PRMC

DACC

Corporativa

DARH

Superintendente da
Regional e
DARH/Sede

DARH

Superintendente do
Aeroporto, da
Regional e
DARH/Sede

Por
dependência

GRS-01.4.a

Implementação de campanhas e ações de
comunicação integrada junto ao público
interno para que o empregado conheça e
esteja alinhado às estratégias da Empresa

Por Regional

GRS-01.5.a

Implantação de metodologia de contratação
de serviços contínuos com base em
Acordos de Níveis de Serviço

GRS-01.4

Percentual de empregados que
compreendem a estratégia da
Empresa

70%

75%

85%

90%

PRMC

Superintendente do
Aeroporto, da
Regional e
PRMC/Sede

GRS-01.5

Quantidade de Acordos de Nível
de Serviços incluídos nos
contratos de serviços contínuos

9

26

67

100

DACC

Superintendente
Regional e
DACC/Sede

Por
dependência

Por
dependência

Quadro 1: Detalhamento do objetivo estratégico GRS-01
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Painel Estratégico
Desafio da Garantia dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

GRS-02: Disponibilizar novas tecnologias para apoio à estratégia

Prover soluções tecnológicas inovadoras e eficazes, garantindo, inclusive, métodos, sistemas, equipamentos e
redes, que forneçam suporte à estratégia e facilitem a sua execução

Metas

Gestor do Responsável pelo Abrangência
indicador
resultado
da meta

Cod.

Indicador

GRS-02.1

Percentual de conclusão do
programa SIGO

65%

85%

90%

100%

DATI

DATI

Corporativa

GRS-02.2

Quantidade de aeroportos com
sistema de radiocomunicação
implantado

9

16

-

-

DATI

Superintendente do
Aeroporto e
DATI/Sede

Por
dependência

GRS-02.3

GRS-02.4

2012

Percentual de projetos
estratégicos concluídos

Número de aeroportos com
controle da tarifa de embarque
implantado

2013

2014

2015

A definir

-

2

7

-

DATI

-

DATI

DATI

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

Sistema Integrado de Gestão Operacional GRS-02.1.a
SIGO

Área Gestora
DATI

GRS-02.2.a

Solução de radiocomunicação digital
corporativo para os aeroportos sede da
Copa

DATI

GRS-02.3.a

Implantação do sistema de gestão do mix
comercial - Inframix

DATI

GRS-02.3.b

Implantação de ferramenta computacional
para ser utilizada na implementação da
gestão do consumo de água

DATI

GRS-02.3.c

Sistema de Gestão de Estacionamentos

DCNC

Sistema integrado das ferramentas utilizadas
no atendimento dos Balcões de Informações
GRS-02.3.d
e implantação de novas alternativas de
atendimento

DATI

GRS-02.3.e

Otimização do sistema de ouvidoria

DATI

GRS-02.3.f

Integração dos sistemas Tecaplus e
Siscomex para a entrega (baixa) de cargas
importadas liberadas

DCLC

GRS-02.3.g

Implantação do inventário automatizado para
agilizar a localização, atualização do
endereçamento e armazenamento das
cargas com a utilização de coletores de
dados integrados ao Tecaplus

DCLC

Padronizar a metodologia de elaboração de
GRS-02.3.h orçamentos de engenharia na Infraero (Sede
e Regionais)

DTEP

GRS-02.3.i

Sistema Máximo

DATI

GRS-02.3.j

Sistema de Gestão (ERP)

DATI

GRS-02.4.a

Solução de bloqueio automatizado para
tarifação, operação e segurança

DATI

Corporativa

Por
dependência

DATI

Quadro 2: Detalhamento do objetivo estratégico GRS-02
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Painel Estratégico
Desafio da Garantia dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional

Cod.

GRS-03.1

Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

GRS-03: Ter custos competitivos

Ter custos compatíveis com as melhores referências mundiais

Indicador

Despesa operacional por UCT

Metas
2012

10,92

GRS-03.2

Percentual de aeroportos com
índice de eficiência da Anac
atingido

100%

GRS-03.3

Despesa operacional da
Superintendência Regional em
relação à despesa operacional
total

12,43

2013

18,30

100%

2014

18,90

100%

A definir

2015

19,00

100%

Gestor do
indicador

DFCT

Responsável pelo Abrangência
resultado
da meta

Superintendente
Regional

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

Área Gestora

GRS-03.1.a

Elaboração de estudo visando a
racionalização dos custos dos serviços de
terceiros da Infraero

DFCT

GRS-03.1.b

Implantação de plano de hidrometração em
todas as Superintendências Regionais no
sítio aeroportuário, possibilitando a gestão
do consumo de água nos aeroportos

DTME

Por Regional

DFCT

Superintendente do
Aeroporto, da
Regional e
DFCT/Sede

Por
dependência

GRS-03.2.a

Programa de redução de energia elétrica nos
aeroportos

DTME

DFCT

Superintendente
Regional

Por Regional

GRS-03.3.a

Estudo visando a adequação dos custos das
Superintendência Regionais ao mercado

DFCT

Quadro 3: Detalhamento do objetivo estratégico GRS-03
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Desafio da Garantia dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

GRS-04: Assegurar recursos financeiros necessários para a execução da estratégia

Garantir recursos próprios, do governo federal e financiamentos necessários à operação e ao desenvolvimento da
infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea, em parâmetros compatíveis com o crescimento da demanda, como
forma de assegurar o desenvolvimento dos negócios da Empresa

Cod.

Indicador

GRS-04.1

Margem de lucro (EBITDA )

GRS-04.2

GRS-04.3

Taxa de crescimento da receita
de concessão de áreas e
exploração de serviços

Percentual de crescimento da
receita da atividade de logística
de carga

Metas
2012

2013

2014

2015

19,3%

7,0%

13,6%

16,7%

20%

10%

GRS-04.4

Índice de inadimplência

0,90%

GRS-04.5

Índice de redução dos valores
contidos na inadimplência dos
processos judiciais de cobrança

-

GRS-04.6

Índice de tempo médio de
reintegração de posse das áreas

-

18%

12%

0,85%

18%

13%

23%

14%

Gestor do Responsável pelo Abrangência
indicador
resultado
da meta

DFCT

DCNC

DCLC

Superintendente
Regional

Superintendente do
Aeroporto e
DCNC/Sede

Superintendente do
Aeroporto e
DCLC/Sede

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

Área Gestora

GRS-04.1.a

Recomposição tarifária

DFCT

GRS-04.1.b

Revisão tarifária – Aeroportos Grupo II

DFCT

GRS-04.2.c

Fortalecimento do relacionamento com os
concessionários da Infraero

DCNC

GRS-04.2.h

Gestão dos espaços comerciais

DCNC

GRS-04.2.i

Máster em Publicidade

DCNC

GRS-04.3.a

Flexibilização tarifária de segmentos
estratégicos

DCLC

GRS-04.3.b

Captação de cargas processadas por outros
modais

DCLC

GRS-04.3.c

Redução da incidência de remoção de
cargas para zona secundária

DCLC

GRS-04.3.d

Desenvolvimento das operações da carga
nacional

DCLC

Por Regional

Por
dependência

Por
dependência

DFFI

Superintendente
Regional

Por
dependência

GRS-04.4.a

Programa para redução da inadimplência da
Infraero

DFFI

A definir

DJPC

Superintendente
Regional e
DJPS/Sede

Por Regional

GRS-04.5.a

Reestruturação dos procedimentos
relacionados aos processos judiciais de
cobrança

DJPC

A definir

DJPC

Superintendente
Regional e
DJPS/Sede

Por Regional

GRS-04.6.a

Reestruturação dos procedimentos
relacionados às ações de reintegração de
posse das áreas comerciais

DJPC

0,80%

0,75%

Quadro 4: Detalhamento do objetivo estratégico GRS-04
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Painel Estratégico
Desafio da Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

EOP-01: Garantir que a capacidade de pátios, pistas, terminais de passageiros e terminais
de logística de carga atenda a demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional

Otimizar a infraestrutura aeroportuária, com proposito de eliminar pontos de saturação e garantir a realização
tempestiva dos investimentos, com tecnologias eficientes, necessários para atender a demanda de pátios, pistas,
terminais de passageiros, terminais de logística de carga, equipamentos acessórios e sistemas de navegação aérea

Cod.

EOP-01.1

Indicador

Percentual de aeroportos Copa
cuja capacidade atende à
demanda anual dentro dos
limites definidos pela Empresa

Metas
2012

90%

2013

100%

2014

100%

2015

100%

Gestor do Responsável pelo Abrangência
indicador
resultado
da meta

DOPL

DTPE

Por
dependência

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

GTCF

EOP-01.1.b

Reforma e ampliação da pista de pouso e do
sistema de pátios do SBCF

GTCF

EOP-01.1.c

Reforma e ampliação do terminal de
passageiros do SBCF

GTCF

EOP-01.1.d

Reforma e ampliação do terminal de
passageiros do SBCY

GTCY

EOP-01.1.e

Reforma e ampliação do terminal de
passageiros do SBCT

GTCT

EOP-01.1.f

Ampliação de pátio do SBCT

GTCT

EOP-01.1.g

Recapeamento de pista SBCT

GTCT

EOP-01.1.h

Reforma e ampliação do terminal de
passageiros do SBFZ

GTFZ

Recuperação e revitalização dos sistemas de
EOP-01.1.i
pistas e pátios (3ª fase) do SBGL
Reforma do terminal de passageiros 1 do
SBGL

GTGL

EOP-01.1.k

Reforma do terminal de passageiros 2 do
SBGL

GTGL

EOP-01.1.l

Reforma e ampliação do terminal de
passageiros do SBEG

GTEG

EGRF

EOP-01.1.p

Reforma do terminal de passageiros do
SBSV

GTSV

EOP-01.1.q Ampliação do pátio de aeronaves do SBSV

GTSV

EOP-01.1.r

Construção da torre de controle do SBSV

GTSV

EOP-01.2.a

Ampliação da metodologia de cálculo de
capacidade para os demais aeroportos

DOPL

Definição de metodologia de cálculo de
capacidade instalada e comparação com a
demanda de aeronaves nos pátio de
aeronaves
Definição de metodologia de cálculo de
capacidade instalada e comparação com a
demanda de aeronaves nos sistemas
implantados de pistas (pistas de pouso e
decolagem, acessos às pistas e pistas de
táxi)

DOPL

DTPE

DOPL

DOPL

Desenvolvimento de ferramenta de medição
EOP-01.2.d das capacidades de atendimento à demanda
dos terminais de logística de carga

DCLC

EOP-01.2.e

GTCT

Construção da 3ª pista de pouso do SBCT

Reforma e ampliação do terminal de cargas
do SBCT
Reforma e ampliação do terminal de
EOP-01.2.g
Por Regional e
passageiros do SBFI
Sede
Construção de novo complexo - terminal de
EOP-01.2.h
Florianópolis
EOP-01.2.f

A definir

GTPA

Construção da torre de controle do SBRF

EOP-01.2.c

-

GTPA

EOP-01.1.o

EOP-01.2.b

EOP-01.2

GTGL

EOP-01.1.j

Reforma e ampliação do terminal de
EOP-01.1.m passageiros 1 e do pátio de aeronaves do
SBPA
Ampliação da pista de pouso e decolagem
EOP-01.1.n
do SBPA

Percentual de aeroportos que
atendem à demanda dentro dos
limites de infraestrutura
estabelecidos pela Empresa

Área Gestora

Construção do terminal de passageiros 3,
EOP-01.1.a estacionamento de veículos e adequação do
sistema viário do SBCF

EOP-01.2.i

Ampliação da pista de pouso do SBJV

Construção do novo terminal de passageiros
do SBGO
Reforma e adequação do terminal de cargas
EOP-01.2.k
de exportação do SBGL
EOP-01.2.j

Construção do novo terminal de passageiros
EOP-01.2.l
e obras complementares do SBMQ
EOP-01.2.m
EOP-01.2.n
EOP-01.2.o
EOP-01.2.p
EOP-01.2.q
EOP-01.2.r

Construção do novo terminal de cargas do
SBPA
Construção do novo pátio de aeronaves do
SBPB
Construção do novo terminal de passageiros
do SBSN
Construção do novo terminal de passageiros
do SBTE
Construção do novo terminal de passageiros
(1ª fase) do SBVT
Construção do novo terminal de cargas do
SBVT

GTCT
EGSU
GTFL
EGSU
GTGO
EGRJ
GTMQ
GTPA
EGNE
EGNO
GTTE
GTVT
GTVT

Quadro 05: Detalhamento do objetivo estratégico EOP-01
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Painel Estratégico
Desafio da Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

EOP-01: Garantir que a capacidade de pátios, pistas, terminais de passageiros e terminais
de logística de carga atenda a demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional

Otimizar a infraestrutura aeroportuária, com proposito de eliminar pontos de saturação e garantir a realização
tempestiva dos investimentos, com tecnologias eficientes, necessários para atender a demanda de pátios, pistas,
terminais de passageiros, terminais de logística de carga, equipamentos acessórios e sistemas de navegação aérea

Cod.

Metas

Indicador

2012

2013

2014

2015

Gestor do Responsável pelo Abrangência
indicador
resultado
da meta

Cod.
EOP-01.2.s
EOP-01.2.t

EOP-01.2.u
Percentual de aeroportos que
atendem à demanda dentro dos
EOP-01.2
limites de infraestrutura
(continuação)
estabelecidos pela Empresa
(continuação)

A definir

DOPL

DTPE

Por Regional e
Sede
EOP-01.2.v

EOP-01.2.w
EOP-01.2.x

EOP-01.3

Índice de realização dos
investimentos previstos no
orçamento interno

1

1

1

1

Gerentes de
Gerentes de
Programa/
Programa Superintendente da
Regional

Programa/Projetos Estratégicos
Construção da pista de pouso e decolagem
e pátio de aeronaves do SBVT
Construção da torre de controle e edifício do
Corpo de Bombeiros do SBVT
Adequação de aeroportos classe "E"
(aeronaves com envergadura até 65 metros)
para atendimento de aeronaves classe "F"
(aeronaves com envergadura até 80 metros)
nos aeroportos da Rede
Implantação de metodologia para controle de
autorização de voos negados por falta de
infraestrutura de pátio em relação à
capacidade declarada de pista, face à
disponibilidade de infraestrutura
aeroportuária existente
Gestão da fauna nos aeroportos prioritários
para gerenciamento do risco aviário
Melhoria dos serviços prestados nas Salas
AIS da Infraero na Terminal São Paulo

Área Gestora
GTVT
GTVT

DOGP

DOGP

DTME
DONA

EOP-01.3.a Implantação do PMO setorial da engenharia

DTPE

EOP-01.3.b Implantação do PMO setorial das Regionais

DAPG

Corporativo

Quadro 5: Detalhamento do objetivo estratégico EOP-01
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Painel Estratégico
Desafio da Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

EOP-02: Garantir a excelência na relação com o cliente

Oferecer ao cliente tratamento diferenciado por segmento de negócio e intensificar as ações de gestão necessárias
para que a marca da Infraero seja fortalecida e reconhecida pela sua excelência nos serviços prestados

Metas
Cod.

Indicador

EOP-02.1

Número de dependências com o
serviço de pós atendimento de
ouvidoria implantado

EOP-02.4

Percentual de usuários
satisfeitos com facilidades
específicas disponibilizadas
pela área comercial nos
aeroportos

2012

2013

2014

2015

Gestor do
indicador

7

13

27

42

PROU

70%

80%

90%

95%

DCNC

Responsável pelo
resultado

Abrangência
da meta

Superintendente do
Aeroporto, da
Por
Regional e
dependência
PROU/Sede

Superintendente do
Aeroporto, da
Regional e
DCNC/Sede

Por
dependência

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

Área Gestora

EOP-02.1.a

Serviço de pós atendimento de ouvidoria

PROU

EOP-02.2.a

Projeto de adequação do subsistema de
marketing da Empresa

PRMC

EOP-02.4.a

Instalação de vending machines

DCNC

EOP-02.4.b

Disponibilização de internet gratuita por
tempo ilimitado

DCNC

EOP-02.4.c Expansão do projeto "alimentação acessível"

DCNC

Quadro 6: Detalhamento do objetivo estratégico EOP-02
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Painel Estratégico
Desafio da Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

EOP-03: Manter elevado índice de disponibilidade dos subsistemas críticos

Manter elevado índice de disponibilidade dos subsistemas críticos, garantindo a efetiva operacionalidade,
segurança e qualidade da infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea da rede Infraero

Cod.

Indicador

EOP-03.1

Percentual de pistas com índice
de atrito adequado

EOP-03.2

Índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos da área de
operações

Metas
2012
100%

2013
100%

2014
100%

2015
100%

Gestor do Responsável pelo Abrangência
indicador
resultado
da meta
DOMN

Superintendente do
Aeroporto

Por
dependência

DOMN

Superintendente do
Aeroporto

Por
dependência

Cod.

EOP-03.1.a

EOP-03.2.a
98%

100%

100%

100%

EOP-03.2.b

Programa/Projetos Estratégicos
Implementação de soluções
corporativas para garantir que as pistas
de pouso/decolagem estejam com os
índices de atrito adequados
Implementação de soluções
corporativas para garantir a
disponibilidade dos subsistemas críticos
da área de operações
Implementação de soluções para
garantir que as pistas de pouso e
decolagem possuam condições para
garantir segurança e conforto nas
operações de pouso e decolagem
Implementação de soluções
corporativas para garantir a
disponibilidade dos subsistemas
críticos da área de segurança
Implementação de soluções
corporativas para garantir a
disponibilidade dos subsistemas críticos
da navegação aérea

Área Gestora

DOMN

DOMN

DTPE

EOP-03.3

Índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos da área de
segurança

98%

100%

100%

100%

DOMN

Superintendente do
Aeroporto

Por
dependência

EOP-03.3.a

EOP-03.4

Índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos da
navegação aérea

98%

100%

100%

100%

DOMN

Superintendente do
Aeroporto

Por
dependência

EOP-03.4.a

EOP-03.5

Índice de disponibilidade dos
sistemas críticos de tecnologia
da informação

70%

100%

100%

100%

DATI

Superintendente do
Aeroporto e
DATI/Sede e
Regionais

Por
dependência

EOP-03.5.a

Institucionalização de metodologia para
mensuração da disponibilidade dos
subsistemas críticos de tecnologia da
informação

DATI

EOP-03.6

Índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos da área
comercial

98%

100%

100%

100%

DOMN

Superintendente do
Aeroporto

Por
dependência

EOP-03.6.a

Implementação de soluções
corporativas para garantir a
disponibilidade dos subsistemas críticos
da área comercial

DOMN

DOMN

DOMN

Quadro 7: Detalhamento do objetivo estratégico EOP-03
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Desafio da Excelência Operacional
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

EOP-04: Elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea,
consolidando a excelência da gestão com sustentabilidade

Garantir a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea e consolidar a
excelência de gestão com o desenvolvimento e implantação do Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária (MEGA),
primando pelos princípios éticos e de responsabilidade social empresarial

Cod.

EOP-04.1

EOP-04.2

EOP-04.3

Indicador

Metas
2012

2013

2014

2015

Número de
não-conformidades em
auditorias/inspeções externas
nacionais e internacionais

Reduzir em
relação a
última
auditoria

Reduzir em
relação a
última
auditoria

Reduzir em
relação a
última
auditoria

0 (zero)

Número de não-conformidades
em auditorias internas integradas

Reduzir

Reduzir

Reduzir

0 (zero)

Número de pontos obtidos na
avaliação da Fundação Nacional
da Qualidade

Alcançar 250
pontos na 2ª
avaliação

-

Alcançar 500
pontos na 3ª
avaliação

Alcançar 750
pontos na 4ª
avaliação

Gestor do
indicador

DAPG

DAPG

DAPG

Responsável pelo
resultado

Superintendente do
Aeroporto e Chefes
de GNA

Superintendente do
Aeroporto e Chefes
de GNA

Superintendentes
Sede

Abrangência
da meta

Cod.

Programa/Projetos Estratégicos

Área Gestora

EOP-04.1.a

Certificação com base na NBR ISO
9001:2008 e manutenção do certificado em
aeroportos e GNA da Rede Infraero

DAPG

EOP-04.1.b

Implantação do modelo de mapeamento de
processos nas dependências com serviços
de navegação aérea, considerando os
processos de pouso e decolagem

DAPG

EOP-04.2.a

Implantação do Programa de Qualidade
AVSEC com base no RBAC 111/2010 e a
manutenção da integração do programa ao
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade

DOSA

EOP-04.3.a

Implantação do Modelo de Excelência da
Gestão Aeroportuária – MEGA, com base
nos Critérios de Excelência da Fundação
Nacional da Qualidade, contemplando a
harmonização das certificações
estabelecidas pelos órgãos normativos
nacionais e internacionais

DAPG

EOP-04.3.b

Revisão da macroestrutura organizacional,
com base na nova configuração
empresarial/modelo de negócio e análise e
dimensionamento da Sede

DAPG

EOP-04.3.c

Reprojeto de 30 processos no âmbito da
Sede, Regional e 8 aeroportos relacionados

DAPG

EOP-04.3.e

Implantação de padronização de
equipamentos operacionais

DOGP

Por
dependência

Por
dependência

Corporativa

EOP-04.4

Número de aeroportos
adequados ao RBAC 139 Certificação operacional de
aeroportos

1

20

24

27

DOSO

Superintendente do
Aeroporto

Por
dependência

EOP-04.4.a

Regulamentação do processo de
certificação operacional na Infraero

DOSO

EOP-04.5

Percentual de requisitos de
governança corporativos
atendidos

100%

-

-

-

DFCT

DFCT

Corporativa

EOP-04.5.a

Implantação das melhores práticas
contábeis, avaliação do ativo imobilizado e
elaboração das demonstrações financeiras
em padrões internacionais

DFCT

EOP-04.6.b

Eficiência operacional em aeroportos

DAPG

EOP-04.6.c

Implantação de Centros de Gestão
Aeroportuários (CGA) nos aeroportos
jurisdicionados e de um Centro de Gestão da
Rede Aeroportuária da Infraero (CGRAI)

DOGP

EOP-04.6.d

Acordos de Nível de Serviços - SLA

DOGP

EOP-04.6

Número de aeroportos Copa
com no mínimo nível "c" de
serviço da IATA

-

-

11

-

DOGP

Superintendente do
Aeroporto e
DOGP/Sede

Por
dependência

EOP-04.6.e Melhoria de sinalização nos aeroportos Copa

EOP-04.7

Número de aeroportos Copa
adequados aos requisitos de
acessibilidade

-

-

Estágio das dimensões
"Consumidores e Clientes" ,
manter o
"Público Interno", "Comunidade" estágio de
EOP-04.8
"Valores, Transparência e
2011 e
Governança", "Meio Ambiente", avançar na
"Fornecedores", e "Governo e pontuação
Sociedade" do Instituto Ethos

avançar mais
um estágio

11

manter o
estágio de
2013 e
avançar na
pontuação

-

avançar mais
um estágio

DOGP

DAGS

Superintendente
Regional e
DOGP/Sede

Superintendentes
Sede

Por
dependência

EOP-04.7.a

Adequação dos aeroportos da Infraero aos
requisitos de acessibilidade

DOGP

EOP-04.8.a

Expansão dos indicadores Ethos para as
dependências

DAGS

EOP-04.8.b

Fortalecimento dos princípios éticos
institucionais

PRCE

EOP-04.8.c

Ampliação de práticas de Responsabilidade
Social Empresarial/ETHOS

DARH

EOP-04.8.d

Campanha de cidadania e sustentabilidade
que colabore com a formação de valores da
sociedade

PRMC

EOP-04.8.e

Controle ambiental de obras e gestão de
passivos ambientais

DTME

EOP-04.8.f

Gerenciamento dos resíduos aeroportuários

DTME

EOP-04.8.g

Fortalecimento da relação entre a Infraero e
os órgãos ambientais

DTME

EOP-04.8.h

Campanha de conscientização do trabalho
Infantil com fornecedores de serviços
continuados

DACC

Corporativa

EOP-04.8.i
EOP-04.8.k
EOP-04.8.l
EOP-04.9

Índice de maturidade em
gerenciamento de projetos

1,32

1,81

2,48

2,9

DAPG

DAPG

DOGP

Corporativa

EOP-04.9.a

Projeto de melhoria dos indicadores Ethos
relacionados à DAPG
Melhoria na dimensão “Governo e
Sociedade” – Práticas anticorrupção
Reimplantação de projetos inativos do
Programa Infraero Social
Implantação do PMO corporativo

DAPG
DAGS
DAGS
DAPG

Quadro 8: Detalhamento do objetivo estratégico EOP-04
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Painel Estratégico
Desafio do Reconhecimento
Objetivo Estratégico

Descrição Detalhada do Objetivo

REC-01: Assegurar a satisfação dos clientes e Garantir o nível de satisfação dos clientes, com foco no respeito, no conforto, na segurança, na agilidade e
o reconhecimento da sociedade
na eficiência e o reconhecimento da excelência da Empresa junto a sociedade

Metas

Cod.

Indicador

REC-01.2

Percentual de clientes e usuários
satisfeitos com os serviços

2012

2013

2014

2015

Gestor do
indicador

Responsável pelo resultado

Abrangência da
meta

De 75% a
79%

De 80% a
84%

De 85% a
89%

Manter

PRMC

Superintendente do Aeroporto,
da Regional e PRMC/Sede

Por
dependência

Quadro 9: Detalhamento do objetivo estratégico REC-01
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

PMO CORPORATIVO
Para dar suporte e organizar as ações necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos, a Empresa
deu início em 2012 à implantação do Escritório de Projetos – PMO Corporativo. Essa iniciativa foi
estabelecida por meio de uma parceria entre a Diretoria de Administração e as Diretorias de Gestão
de Empreendimentos e de Obras de Engenharia, que atuaram na adaptação da metodologia em
conformidade com os padrões estabelecidos pelo Project Management Institute – PMI.
Nesse período, o Escritório de Projetos – PMO Corporativo realizou visitas a 14 (quatorze)
Gerências Temporárias de Empreendimento – GT no 1º semestre de 2012, com o objetivo de
difundir a metodologia e iniciar o desenvolvimento dos planos de gerenciamento dos
empreendimentos.
Ainda em 2012, o Escritório de Projetos – PMO Corporativo divulgou a Metodologia para
Gerenciamento de Projetos Corporativos – MGPC, criada com o objetivo de oferecer um
instrumento de auxílio para gestores e líderes de projetos, sistematizando com praticidade uma
metodologia que verse sobre a proposição, aprovação, desenvolvimento, acompanhamento e
encerramento dos projetos corporativos, a fim de auxiliar os gestores a melhorar o desempenho dos
seus projetos.
Outro importante passo, com auxílio do Escritório de Projetos – PMO Corporativo, foi a
contratação da Falconi Consultores de Resultado, tendo como uma de suas frentes de trabalho a
reestruturação do escritório de projetos, cujo foco principal é a revisão e adaptação da metodologia
de gestão atual, visando o seu aperfeiçoamento e a inclusão das melhores práticas e técnicas de
mercado.
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1.3

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A estrutura organizacional da Infraero é do tipo funcional, a qual é agrupada de acordo com as
funções da empresa e tem sua estrutura dividida por departamentos, com 3 níveis hierárquicos.
No âmbito da Infraero, a estrutura organizacional é disciplinada pelo inciso IX do Art. 28, constante
do Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de julho de
2012, e publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 136, de 16/07/2012.
Assembleia Geral
A Assembleia Geral é o órgão soberano da Infraero, representada pela reunião dos acionistas. Sua
função é discutir, deliberar e votar a respeito de demonstrações financeiras; destinação do lucro
líquido do exercício e distribuição de dividendos; alienação das ações do seu capital ou de suas
controladas; alterações no Estatuto Social; abertura do seu capital e emissão de quaisquer títulos ou
valores mobiliários, no País ou no exterior, entre outras atribuições.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos praticados pelos
administradores, bem como pela verificação do cumprimento de seus deveres legais e estatutários.
Cabe ao Conselho Fiscal examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício, o
relatório anual da administração e os processos de prestação de contas.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Infraero é o órgão de deliberação colegiada responsável por
estabelecer as políticas da Empresa, bem como prestar orientações à sua Diretoria Executiva. Seus
membros são eleitos pela Assembleia Geral, sendo o representante dos empregados eleito pela
categoria, possuindo mandato de três anos com possibilidade de reeleição.
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da Infraero é constituída de um Presidente e sete Diretores, cujas
responsabilidades envolvem a administração geral dos negócios da Empresa, assim como a
execução das deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal.
Merece destaque, também, a existência da Superintendência de Auditoria Interna vinculada ao
Conselho de Administração.
A composição estatutária da Diretoria Executiva foi mantida em 2012. Houve apenas alteração da
nomenclatura de 03 diretorias, conforme descrito abaixo:
 Diretoria de Aeroportos – DO alterou o nome para Diretoria de Operações – DO;
 Diretoria de Engenharia – DE alterou o nome para Diretoria de Obras de Engenharia – DE; e
 Diretoria de Empreendimentos – DT alterou o nome para Diretoria de Gestão de
Empreendimentos – DT.
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As alterações das nomenclaturas citadas constam no Estatuto Social aprovado em 05/07/2012 pela
Assembleia Geral Extraordinária.
Apresenta-se a seguir a estrutura geral da Empresa:
ASSEMBLEIA -GERAL
CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
A UDITORIA INTERNA

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDÊNCIA

DA
DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

DC
DIRETORIA
COMERCIAL

DE
DIRETORIA DE OBRAS
DE ENGENHARIA

DF
DIRETORIA
FINANCEIRA

DJ
DIRETORIA
J URÍDICA

DO
DIRETORIA DE
OPERAÇÕES

DT
DIRETORIA DE GESTÃO DE
EMPREENDIMENTOS

SUPERINTENDÊNCIAS
REGIONAIS

SUPERINTENDÊNCIAS
DE A EROPORTOS

GRUPAMENTOS DE
NAVEGAÇÃO AÉREA

Figura 3: Estrutura geral da Infraero
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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1.4

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

A Cadeia de Valor da Infraero busca compreender a Empresa como um todo, demonstrando-a como
uma grande cadeia de macroprocessos inter-relacionados que buscam adicionar valor específico
para o cliente.
Os macroprocessos de negócios (macroprocessos finalísticos) da Infraero estão demonstrados na
Cadeia de Valor que segue abaixo.

Figura 4: Macroprocessos Finalístico
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Os macroprocessos finalísticos são:
a) Operação com passageiros e bagagens;
b) Operação com aeronaves;
c) Operação com carga; e
d) Varejo aeroportuário.
Tendo como base a Cadeia de Valor da Infraero, no exercício de 2012, houve alguns projetos que
contemplaram os macroprocessos de negócio, dentre eles destacam-se:
a) Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos, que contemplou o macroprocesso de
Operação com Passageiros e Bagagens;
b) Implantação do modelo de mapeamento de processos nas dependências com serviços de
navegação aérea, considerando o Macroprocesso de Operação com Aeronaves;
c) Projeto de certificação e manutenção da certificação, com base nos requisitos da NBR ISO
9001:2008, tendo como escopo os Macroprocessos de Negócio, considerando os
macroprocessos de suporte que impactam diretamente ao negócio; e
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d) Realização de Auditorias Internas Integradas que avaliam a conformidade dos
macroprocessos aos requisitos regulatórios e de gestão.

1.5

MACROPROCESSOS DE APOIO

Os macroprocessos de suporte (macroprocessos de apoio) da Infraero estão demonstrados na Cadeia
de Valor que segue abaixo.

Figura 5: Macroprocessos de Apoio
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Os macroprocessos de apoio são:
a) Gestão da TI;
b) Desenvolvimento de Infraestrutura;
c) Manutenção de Infraestrutura;
d) Segurança;
e) Relacionamento com o Cliente;
f) Gestão de Suprimentos;
g) Gestão de Recursos Humanos;
h) Gestão Financeira;
i) Gestão Empresarial;
j) Gestão Ambiental;
k) Administração Geral;
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l) Suporte Jurídico;
m) Relacionamento com a Sociedade;
n) Contratações;
o) Gestão de Riscos; e
p) Suporte Comercial.
Tendo como base a Cadeia de Valor da Infraero, no exercício de 2012, houve alguns projetos que
contemplaram os macroprocessos de apoio, dentre eles destacam-se:
a) Projeto de certificação e manutenção da certificação, com base nos requisitos da NBR
ISO 9001:2008, tendo como escopo os Macroprocessos de Negócio, considerando os
macroprocessos de suporte que impactam diretamente ao negócio; e
b) Realização de Auditorias Internas Integradas que avaliam a conformidade dos
macroprocessos aos requisitos regulatórios e de gestão.
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1.6

PRINCIPAIS PARCEIROS

Dentre os principais parceiros da Infraero destacam-se:
Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias – Conaero: é um comitê que reúne
representantes de órgãos que atuam nos aeroportos, e tem como objetivo aperfeiçoar os
procedimentos e aumentar a qualidade, a segurança e a celeridade dos processos operacionais. A
Conaero é responsável pela organização e coordenação das atividades públicas nos aeroportos e tem
por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento dos atos normativos e estabelecer parâmetros de
desempenho. Todas as ações respeitam as competências de cada uma das instituições responsáveis
pelos processos. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República.
Autoridades Aeroportuárias: As Autoridades Aeroportuárias, criadas em seis aeroportos
brasileiros, Brasília (DF), Confins (MG), Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Galeão (RJ) e SantosDumont (RJ), são um aperfeiçoamento dos Centros de Gestão Aeroportuária – CGA, salas
equipadas com ferramentas tecnológicas que propiciam comando e controle imediatos e união de
todos os envolvidos no processo de embarque e desembarque de passageiros. As Autoridades
Aeroportuárias tratam de problemas cotidianos e excepcionais em tempo hábil para garantir
qualidade e rapidez nas atividades do aeroporto. A Infraero coordena os trabalhos das autoridades
aeroportuárias.
Agência Nacional de Aviação Civil – Anac: é uma autarquia especial, vinculada à Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República, caracterizada por independência administrativa,
autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, que
atuam em regime de colegiado. Tem como atribuições, regular e fiscalizar as atividades de aviação
civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Para tal, deve observar e implementar as
orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, adotando as medidas
necessárias ao atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação.
Departamento de Controle do Espaço Aéreo – Decea: é o órgão do Comando da Aeronáutica
responsável, entre outras ações, pelo controle do tráfego aéreo brasileiro.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa: é uma autarquia sob regime especial, que tem
como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a
produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Tem como responsabilidade
garantir o controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras, bem como a proteção à saúde do
viajante, dos meios de transporte e dos serviços submetidos à vigilância sanitária. Fornece
informações aos viajantes sobre vacinação, profilaxia, saúde no mundo e exigências sanitárias. A
agência fiscaliza o cumprimento de normas sanitárias e a adoção de medidas preventivas e de
controle de surtos, epidemias e agravos à saúde pública, além de controlar a importação, exportação
e circulação de matérias primas e mercadorias sujeitas à vigilância sanitária, cumprindo, assim, a
legislação brasileira, o Regulamento Sanitário Internacional e outros atos subscritos pelo Brasil.
Vigilância Agropecuária Internacional – Vigiagro: Responsável por promover a vigilância
agropecuária internacional.
Departamento de Polícia Federal: Órgão responsável pelo controle de imigração/emigração e
segurança em áreas restritas dos aeroportos.
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Receita Federal: Responsável pela administração tributária e aduaneira nos aeroportos.
Empresas de transporte aéreo: são entidades jurídicas engajadas no serviço de transporte aéreo
público como operador aéreo regular ou como operador aéreo não regular. Atuais companhias áreas
brasileiras: Avianca, Azul, Gol/Varig, Pantanal, Passaredo, Sete Linhas Aéreas, TAM e Trip, e
internacionais: American Airlines, Aerolineas Argentinas, Alitalia, Air France, Continental Airlines
e United Airlines, Copa Airlines, Delta, Ibéria, LAN.
Concessionários: pessoas físicas ou jurídicas signatárias do instrumento contratual com a Infraero,
cujo objeto é a concessão de área aeroportuária.

50

Relatório de Gestão do exercício de 2012

2
2.1

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA

O Plano Empresarial da Infraero está alinhado às diretrizes legais estabelecidas pelo Plano
Plurianual do Governo Federal para o período 2012-2015.
A formulação estratégica da Infraero foi definida à luz dos cenários econômico, social, ambiental e
regional da aviação civil no Brasil e no mundo. Partindo-se desse contexto, foi definida sua
identidade corporativa, valores, políticas, desafios estratégicos e objetivos estratégicos.
O Plano Empresarial da Infraero está estruturado de forma simplificada conforme a figura abaixo:

Figura 6: Plano Empresarial da Infraero
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

O Plano Plurianual do Governo Federal – PPA, por sua vez, está estruturado nos seguintes
elementos: Dimensão Estratégica (visão de futuro, valores e macrodesafios), Programas, Objetivos,
Indicadores e Ações.
Tendo como base essa estrutura, destacamos a seguir os principais pontos de consonância entre o
PPA e o plano estratégico da Infraero:
 Diretriz Geral: Excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços; e
 Macrodesafios:
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o Infraestrutura: expandir a infraestrutura produtiva, urbana e social de qualidade,
garantindo a integração do território nacional e do País com a América do Sul; e
o Gestão Pública: aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, valorizando a ética
no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Dentre os vários programas temáticos definidos pelo Plano Plurianual do Governo Federal para o
período 2012-2015, destacam-se o Programa Aviação Civil e o Programa Política Nacional de
Defesa, aos quais o planejamento da Infraero está alinhado aos seguintes objetivos, metas e
indicadores:


Programa Aviação Civil:
o Objetivos:
 Objetivo 0083 PPA - Adequar a prestação de serviços aeroportuários e a
capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura; e
 Objetivo 0085 PPA - Promover a segurança da aviação civil, ampliando a
segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.
o Metas:
 Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a possibilitar
o processamento de 305 milhões de passageiros, observadas as normas
regulamentares de prestação de serviço adequado expedidas pela Anac; e
 Aumentar a capacidade de processamento de cargas dos terminais de carga
aérea para 2,4 milhões de toneladas.
o Indicadores:
 Índice de acidentes com fatalidade por milhão de decolagem;
 Índice de eficiência operacional;
 Movimentação de aeronaves nos terminais administrados pela Infraero;
 Movimentação de passageiros nos terminais administrados pela Infraero; e
 Movimentação de carga aérea nos terminais administrados pela Infraero.



Programa Política Nacional de Defesa:
o Objetivo:
 Objetivo 0461 PPA – Promover a circulação segura e eficiente do tráfego
aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da
adequação dos Sistemas de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo,
visando ampliar a capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo,
de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos internacionais.
o Metas:
 Instalar 7 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro;
 Modernizar 15 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro.
o Indicadores:
 Índice de acidentes aeronáuticos;
 Monitoramento do espaço aéreo.
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2.1.1 – DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Com base na metodologia do Balanced Scorecard – BSC, o Mapa Estratégico 2012-2015 da
Infraero, apresentado no subitem 1.2.3, possuí nove objetivos estratégicos distribuídos em três
grandes desafios: da Garantia dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional, da Excelência
Operacional e do Reconhecimento, cuja descrição apresentamos a seguir:

Desafio da Garantia dos Recursos para Suportar
a Excelência Operacional

Objetivo Estratégico

Descrição

GRS-01: Assegurar o
desenvolvimento de
competências de gestão e
técnicas necessárias às
estratégias da Infraero.

Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes da força de
trabalho, aumentar o comprometimento e a satisfação dos
empregados e mobilizá-los e alinha-los às estratégias da Empresa.

GRS-02: Disponibilizar
novas tecnologias para
apoio à estratégia.

Prover soluções tecnológicas inovadoras e eficazes, garantindo,
inclusive, métodos, sistemas, equipamentos e redes, que forneçam
suporte à estratégia e facilitem a sua execução.

GRS-03: Ter custos
competitivos.

Ter custos compatíveis com as melhores referências mundiais.

GRS-04: Assegurar
recursos financeiros
necessários para a
execução da estratégia.

Garantir recursos próprios, do governo federal e financiamentos
necessários à operação e ao desenvolvimento da infraestrutura
aeroportuária e de navegação aérea, em parâmetros compatíveis
com o crescimento da demanda, como forma de assegurar o
desenvolvimento dos negócios da Empresa.
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Desafio do
Reconhecimento

Desafio da Excelência Operacional

Objetivo Estratégico

Descrição

EOP-01: Garantir que a
capacidade de pátios, pistas,
terminais de passageiros e
terminais de logística de
carga atenda a demanda
com qualidade, segurança e
eficiência operacional.

Otimizar a infraestrutura aeroportuária, com propósito de
eliminar pontos de saturação e garantir a realização tempestiva
dos investimentos, com tecnologias eficientes, necessários para
atender a demanda de pátios, pistas, terminais de passageiros,
terminais de logística de carga, equipamentos acessórios e
sistemas de navegação aérea.

EOP-02: Garantir a
excelência na relação com o
cliente.

Garantir a excelência na relação com o cliente, primando pelo
tratamento diferenciado por segmento de negócio.

EOP-03: Manter elevado
índice de disponibilidade
dos subsistemas críticos.

Manter elevado índice de disponibilidade dos subsistemas
críticos, garantindo a efetiva operacionalidade, segurança e
qualidade da infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea
da rede Infraero.

EOP-04: Elevar os padrões
de qualidade dos serviços
aeroportuários e de
navegação aérea,
consolidando a excelência
da gestão com
sustentabilidade.

Garantir a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos
serviços aeroportuários e de navegação aérea e consolidar a
excelência de gestão com o desenvolvimento e implantação do
Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária (MEGA),
primando pelos princípios éticos e de responsabilidade social
empresarial.

Objetivo Estratégico

Descrição

REC-01: Assegurar a satisfação dos
clientes e o reconhecimento da
sociedade.

Garantir o nível de satisfação dos clientes,
com foco no respeito, no conforto, na
segurança, na agilidade e na eficiência e o
reconhecimento da excelência da Empresa
junto a sociedade.
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2.2

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O constante crescimento do tráfego aéreo no Brasil, aliado às alterações do marco regulatório do
setor de aviação civil e a decisão do Governo Federal pela participação do capital privado na gestão
dos principais aeroportos brasileiros, em especial com a concessão dos aeroportos de Brasília,
Campinas e Guarulhos, fizeram com que a Infraero redirecionasse as suas diretrizes estratégicas,
objetivando adequar a sua gestão a nova realidade, sem perder o foco na eficiência. Para tal
propósito, foi criado o Plano de Modernização da Infraero – PMI, que visa elevar a gestão da
Infraero à luz das melhores práticas adotadas por grandes operadores mundiais, com a revisão do
seu modelo empresarial, introduzindo:


Melhoria da governança corporativa própria e das participações em concessionárias de
aeroportos;



Busca de parceiro estratégico especializado em gestão de participações acionárias em
aeroportos e operação aeroportuária de grande densidade;



Revisão dos modelos de gestão de engenharia e dos principais processos operacionais,
comerciais e administrativos;



Criação de modelo de gestão de consequências, visando à entrega tempestiva e qualitativa de
resultados, atrelado a sistema de recompensas;



Revisão do marco legal para permitir maior flexibilidade na gestão dos negócios
aeroportuários.

Diante disto, ainda em 2012, com a contratação de renomadas consultorias e parcerias com
empresas e órgãos públicos, várias ações estratégicas foram iniciadas no intuito de alcançar as
práticas estabelecidas pelo o Plano de Modernização da Infraero – PMI, tais como:


Revisão da modelagem empresarial considerando o novo cenário de gestão aeroportuária
com a participação da Consultoria Falconi Consultores de Resultado;



Atualização do modelo de governança corporativa, inclusive no tocante à gestão das
participações acionárias nos aeroportos concedidos com a participação da Consultoria
McKinsey & Company;



Busca de parceria estratégica com experiência em gestão de participações acionárias em
aeroportos e operação de aeroportos de grande porte com a participação do Banco do Brasil;



Reorganização da Infraero, com remodelagem dos principais processos, implantação de
modelo de gerenciamento de projetos e programa de alavancagem de receitas e otimização
de custos com a participação da Consultoria Falconi Consultores de Resultado;



Remodelagem do processo de gestão de engenharia, com a adoção das melhores práticas de
mercado com a participação da Consultoria Fundação para o Desenvolvimento da
Tecnologia e Engenharia – FDTE;



Revisão do modelo de gestão de recursos humanos com implantação de processo de gestão
de consequências centrado na entrega tempestiva e qualitativa de resultados atrelados a
sistema de recompensas com a participação da Consultoria de Empresas e Associados Ltda.
– COMPASS;
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Revisão do marco legal para permitir maior flexibilidade na gestão dos aeroportos com a
participação da Advocacia Geral da União – AGU;



Conversão das demonstrações financeiras para padrões internacionais (International
Financial Reporting Standards – IFRS), com o apoio de consultoria que se encontra em
processo licitatório de contratação;



Sistematização de modelo de captura das melhores práticas das concessionárias privadas; e



Avaliação atuarial do Plano de Previdência Complementar do Infraprev, conforme as regras
estabelecidas pelo International Accounting Standard – IAS n.º 19, com a participação da
Consultoria Rodarte Nogueira.

Salienta-se, por oportuno, que todas as iniciativas estratégicas citadas acima pelo Plano de
Modernização da Infraero – PMI estão alinhadas com o Mapa Estratégico 2012-2015, visando
impulsionar os objetivos estratégicos para o alcance da visão estabelecida.
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2.3

EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES

A Infraero deu continuidade, em 2012, ao acompanhamento e monitoramento do Plano Empresarial
estabelecido para o período de 2012 a 2015, por meio do Comitê de Gestão Empresarial, órgão
central encarregado de monitorar a aplicação das estratégias. O referido Comitê avalia,
mensalmente, o desempenho da Empresa, propondo melhorias no Plano ou ações corretivas.
A avaliação do desempenho da Infraero no exercício de 2012 ocorreu por meio do monitoramento
dos indicadores e dos projetos estratégicos que foram estabelecidas com base nos nove objetivos
estratégicos do Mapa Estratégico 2012-2015.
Para 2012, foram estabelecidos 31 indicadores e 119 projetos, distribuídos nos desafios da Garantia
dos Recursos para Suportar a Excelência Operacional, da Excelência Operacional e do
Reconhecimento.
O quadro a seguir apresenta uma avaliação geral dos indicadores estratégicos:
Comportamento do desempenho 2012

Desafios do Mapa Estratégico

Quantidade de
Quantidade de
indicadores do indicadores com Abaixo do Dentro/próximo Acima do
fixado
da margem
fixado
Plano Empresarial metas previstas
fixada
2012-2015
para 2012

Desempenho geral Desempenho geral
do processo de
do processo de
gestão em
Não houve gestão em números
avaliação (dentro, próximo ou percentuais (dentro,
acima do fixado ) próximo ou acima do
fixado )

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G= D + E)

(H = G / B)

Garantia dos recursos para
suporatar a excelência
operacional

18

14

5

2

7

0

9

64,29%

Excelência Operacional

20

16

4

7

4

1

11

68,75%

Reconhecimento

1

1

0

1

0

0

1

100,00%

Total

39

31

9

10

11

1

21

67,74%

LEGENDA:
Abaixo do fixado: Realização abaixo de 90%.
Dentro/próximo da margem fixada: Realização igual ou maior que 90% e menor ou igual a 100%.
Acima do fixado: Realização acima de 100%.

Quadro 10: Avaliação Geral dos Indicadores Estratégicos
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Constata-se que do total de 31 indicadores, 21 alcançaram as metas estabelecidas para 2012. Deste
total, 11 apresentaram desempenho acima da meta e 10 dentro ou próximo das metas estabelecidas.
No entanto, 9 se posicionaram abaixo do estabelecido e 1 indicador não foi avaliado.
Pelo quadro de desempenho pode-se observar que o alcance das metas previstas para os indicadores
do Plano Empresarial chegou a 67,74 %.
A seguir apresenta-se a realização detalhada desses indicadores e projetos estratégicos. Destaca-se
que as fichas de critérios dos indicadores, contendo informações detalhadas relativas à fórmula de
cálculo, principais conceitos relacionados e critérios de acompanhamento, dentre outros, encontrase no Anexo I (Parte A e B).
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Objetivo Estratégico GRS-01: Assegurar o desenvolvimento de competências de
gestão e técnicas necessárias às estratégias da Infraero
Indicador GRS-01.1: Percentual de gestores com as competências gerenciais e técnicas
desenvolvidas e alinhadas às trilhas de conhecimento.
Gestor: Superintendência de Recursos Humanos – DARH.
Meta: 40%.
Resultado esperado: Gestores desenvolvidos e alinhados as estratégicas da empresa, apresentando o
domínio das competências e gerenciando a excelência do serviço aeroportuário.
Realizado até dezembro/2012
Gestores com as
Nº
total
de
Nº
de
gestores
competências
gerenciais e Realização em
Meta 2012 (%)
gestores desenvolvidos técnicas desenvolvidas e relação a meta
(Un)
(Un)
alinhadas às trilhas de
(%)
conhecimento (%)

Dependência

INFRAERO (Meta Corporativa)

40

1796

915

50,95

127,37

Tabela 1: Resultado do indicador GRS-01.1
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – DARH

Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
Em 2012, 50,95% dos gestores tiveram as competências gerenciais desenvolvidas e alinhadas às
trilhas de conhecimento.
Para contabilização desse resultado foram consideradas as participações nos curso de Educação a
Distância – EAD e dos cursos constantes na trilha do Programa Escola Infraero de Gestão.
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Indicador GRS-01.2: Percentual de empregados com as competências técnicas desenvolvidas e
alinhadas às trilhas de conhecimento.
Gestor: Superintendência de Recursos Humanos – DARH.
Meta: 30%.
Resultado esperado: Empregados capacitados nas competências técnicas alinhadas com as trilhas do
conhecimento.
Realizado até dezembro/2012
Empregados com as
Empregados com
Meta 2012
Total de
competências técnicas Realização
competências técnicas
(%)
empregados não
desenvolvidas e
em relação
alinhadas às trilhas de
gestores* (Un)
alinhadas às trilhas de a meta (%)
conhecimento (Un)
conhecimento (%)

Dependência

SEDE

Sede

1,55

1.352

647

6,71

431,33

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

2,05

573

572

5,93

288,89

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

2,20

672

566

5,87

266,98

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

3,33

992

761

7,89

237,07

SRNO

Sup. Regional do Norte

2,49

769

571

5,92

237,92

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

2,19

670

626

6,49

296,68

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

6,50

1.821

1.149

11,91

183,25

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

3,17

944

851

8,82

278,10

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

2,70

782

568

5,89

217,62

SRSU

Sup. Regional do Sul

3,81

1.074

781

8,09

212,23

30,0

9.649

7.092

73,50

245,06

INFRAERO

Tabela 2: Resultado do indicador GRS-01.2
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – DARH

Meta Cumprida. Resultado acima do fixado.
Em, 2012, 73,50% dos empregados tiveram as competências técnicas desenvolvidas e alinhadas as
trilhas do conhecimento.
Para o acompanhamento da meta foi verificado o quantitativo de empregados que realizaram pelo
menos uma ação para aquisição de conhecimentos. Esses empregados forão acompanhados
conforme suas participações nos treinamentos técnicos previstos no Plano de Treinamento 2012.
Foram computadas as ações de aprendizagem realizadas de janeiro a dezembro de 2012. De acordo
com a meta estabelecida e com os treinamentos previstos, concluí-se que o desempenho observado
na Sede e nas Regionais são satisfatórios, tendo todas as dependências alcançado a meta
estabelecida.
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Projeto GRS-01.1.a - Criação da Universidade Corporativa da Infraero
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
Objetivo Geral: Proporcionar uma estrutura de educação corporativa, utilizando a formatação de
universidade corporativa como suporte aos negócios e as estratégias da Empresa, com objetivos de:


Difundir o capital intelectual dos empregados, cliente, parceiros como diferencial para o
futuro da aviação civil;



Despertar o aprendizado dos empregados, clientes e parceiros;



Desenvolver competências críticas para os serviços de infraestrutura aeroportuária, com
bases para que a Empresa atinja valores alinhados a: Excelência, consciência ética,
transparência, comprometimento social, integração, igualdade, responsabilidade, democracia
e cidadania. As crenças e as convicções fundamentais estão alinhadas aos valores básicos:
Importância dos Recursos Humanos, responsabilidade socioambiental, geração de resultados
e economicidade à Empresa.

Justificativa: Cada vez mais a atuação das pessoas na organização se torna o valor mais importante,
notadamente sem pessoas as organizações estariam paradas no tempo, consequentemente sem
inovação, pois são os colaboradores que desenvolvem novos conhecimentos, sistemas,
equipamentos, dando a dinâmica viva para as empresas.
Descrição dos Produtos:
1) Estudar/planejar;
2) Executar/formatar projeto;
3) Aprovar projeto;
4) Implantar a universidade corporativa da Infraero.
Data Início: 26/04/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Estudos de viabilidade e reuniões internas para pesquisa de prováveis consultorias
Fase 2 - Contratação de consultores externos
Fase 3 - Escolha de Grupo de Trabalho para suporte ao Projeto e Ato de Formação
Fase 4 - Workshops e reuniões com GT para trabalhar produção COM.
Elaboração e aprovação das partes do projeto com GT
Fase 5 - Análise final do projeto
Fase 6 - Apresentação do projeto e Aprovação pela Diretoria Executiva
Fase 7 - Divulgação da Criação da Universidade Infraero
Fase 8 - Alteração da Estrutura indicada para a UC pela DAPG
Fase 9 - Contratação/ajustes de local e pessoal para a nova estrutura

Data Início Data Término
26/04/2012 04/05/2012
14/05/2012 22/06/2012
26/04/2012 30/05/2012

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

25/06/2012

06/09/2012

CONCLUÍDO

01/09/2012
30/04/2013
06/05/2013
03/06/2013
01/07/2013

07/09/2012
05/05/2013
02/06/2013
30/06/2013
31/12/2013

CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
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Andamento:
Está correndo dentro do prazo. Grupo de Trabalho – GT escolhido, escolhidos palestrantes e a
contratação para curso de formação. Já planejada a primeira ação do trabalho para 29/06- workshop.
Não necessitou de ações corretivas.
Contratado, dentro do prazo, já executado workshop e grupo de trabalho construindo projeto.
Grupo de trabalho já terminou os artefatos para primeiro documento do projeto, com levantamento
de macroprocessos, atividades, portfólio inicial. Trabalho dentro do prazo. Dados para escopo
foram todos levantados.
Entregue em 16/09/2012 os documentos e finalizado o trabalho do Grupo de Trabalho – GT.
Gerado projeto com dois documentos organizacional e institucional. Esperando análise pela
Consultoria de Empresas e Associados Ltda – CONPASS para apresentação possivelmente em
21/11 à Diretoria.
Solicitar à assessoria da Diretoria de Administração que acompanhe a pauta da reunião da Diretoria
Executiva – DIREX no sentido de manter o assunto na pauta.
Esperando entrar na pauta da reunião da Diretoria Executiva – DIREX para aprovação. Acompanhar
para que entre em pauta o mais próximo possível.
Projeto GRS-01.1.b - Reestruturação do Programa de Desenvolvimento Gerencial da Infraero
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
Objetivo
Geral:
Incentivar
uma
cultura
gerencial
focada
em
resultados;
desenvolver nos atuais gestores da Infraero, bem como grupo de empregados indicados para novos
líderes, as competências necessárias para estabelecerem e manterem padrões de excelência na
gestão, por meio do alinhamento de suas ações ao Planejamento Empresarial; indicar empregados
que poderão fazer parte do banco de novos líderes, subsidiando a área de Gestão Estratégica de
Pessoas; acompanhar o desenvolvimento dos empregados participantes do banco de líderes.
Justificativa: Diante do atual cenário no qual se encontra a Empresa, faz-se necessário preparar seus
líderes para tornar a empresa cada vez mais competitiva. Além disso, com a alteração do
Planejamento Empresarial da Infraero, cujas metas serão acompanhadas por meio da metodologia
de gerenciamento de projetos, faz-se necessário que os gestores das áreas alinhem sua atuação aos
objetivos estratégicos da Infraero. A reestruturação do Programa Gerencial da empresa sistematiza
as ações de treinamento e desenvolvimento de líderes, alinhando-as às trilhas de conhecimento e ao
desenvolvimento das competências necessárias às estratégicas da Infraero.
Descrição dos Produtos:
Novo Programa de Desenvolvimento em Gestão da Infraero - Escola Infraero de Gestão.
Data Início: 02/02/2012
Data Término: 27/04/2012
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Fases
Fase 1 - Planejamento
Fase 2 - Benchmarking - Visitas a 02 (dois) órgãos públicos para conhecer as melhores práticas
no âmbito de programas de desenvolvimento.
Fase 3 - Reunião com a equipe para apresentação e análise dos dados coletados.
Fase 4 - Reformulação do texto do Programa.
Fase 5 - Análise da minuta do Programa pela DARH
Fase 6 - Primeira fase de ajustes no texto do Programa.
Fase 7 - Análise de novo texto do Programa pela DARH
Fase 8 - Ultimos ajustes na minuta do Programa.

Data Início Data Término
Situação
CONCLUÍDO
02/02/2012 03/02/2012
07/02/2012

10/02/2012

CONCLUÍDO

15/02/2012
16/02/2012
19/03/2012
26/03/2012
16/04/2012
23/04/2012

15/02/2012
16/03/2012
23/03/2012
13/04/2012
20/04/2012
27/04/2012

CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Andamento:
Todas as fases foram realizadas.
Necessitou de uma revisão no texto do programa, mas já foi executado.
Foi revisado, aprovado e divulgado novo texto.
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Projeto GRS-01.2.a - Revisão do Sistema de Avaliação de Desempenho e Competências SIADC
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
Objetivo Geral: Revisar e desenvolver o processo de avaliação de desempenho e competências,
construindo um modelo que coloque em prática as diretrizes da gestão de pessoas e do
planejamento estratégico.
Justificativa: Unificar as avaliações de desempenho e competências, para formar uma avaliação
única, adequando as melhores práticas às necessidades da empresa.
Descrição dos Produtos:
1) Otimizar tempo, trabalho e resultado;
2) Maior efetividade nos processos de tomada de decisão.
Data Início: 01/08/2012
Data Término: 31/08/2013
Fases
Fase 1 - Planejamento do Projeto.
Fase 2 - Fase de ajustes do sistema, a ser realizado pela DATI.
Fase 3 - Gerenciamento do Projeto.
Fase 4 - Benchmarking.
Fase 5 - Revisar as Competências e Indicadores.
Fase 6 - Pesquisar junto às áreas da sede e regionais, as competências mais relevantes.
Fase 7 - Definir o novo modelo de avaliação de desempenho e competências.
Fase 8 - Aplicação do novo modelo em áreas a serem definidas para consolidação, visando
contribuições a nova metodologia.
Fase 9 - Revisar o Sistema Informatizado, a ser realizado pela DATI, com base no novo modelo.

Data Início Data Término
Situação
CONCLUÍDO
01/08/2012 31/08/2012
EM DIA
03/06/2013 30/08/2013
01/08/2012 31/08/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
CONCLUÍDO
01/08/2012 31/08/2012
ATRASADO
01/09/2012 31/12/2012
RISCO
MÉDIO ATRASO
01/12/2012 28/02/2013
EM DIA
01/03/2013 31/05/2013

Fase 10 - Fase de testes do sistema.

01/06/2013

30/06/2013

EM DIA

03/06/2013

31/07/2013

EM DIA

03/06/2013

31/08/2013

EM DIA

Andamento:
O projeto foi iniciado no dia 01/08/2012. A primeira e quarta fases, Planejamento e Benchmarking,
foram finalizadas. A fase três, Gerenciamento do Projeto, foi iniciada, porém está atrasada devido à
revisão das competências que estar sendo realizada juntamente com a consultoria contratada para a
reestruturação dos Recursos Humanos – RH, assim como a fase cinco - Revisar as competências e
indicadores.
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Projeto GRS-01.3.a - Implementação de ações para melhoria do clima organizacional
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
Objetivo Geral: O objetivo geral do projeto consiste em implementar algumas das ações
identificadas na última pesquisa de clima realizada, com vistas a manter o índice de satisfação dos
empregados medido em 2011, conforme meta estabelecida no planejamento estratégico da Infraero.
Justificativa: O clima organizacional está diretamente relacionado à satisfação dos empregados da
empresa. Se a Infraero apresentar um clima favorável, existe uma forte tendência à melhoria do
desempenho individual e coletivo, bem como do aumento do nível de satisfação. Empregados
satisfeitos e de alto desempenho se alinham mais facilmente à estratégia da empresa e contribuem
mais para o atingimento das metas definidas.
Descrição dos Produtos:
1) Diagnóstico das diversas dimensões do clima organizacional que influenciam o índice de
satisfação geral do empregado;
2) Implementação de ações corporativas com objetivo de melhoria do clima organizacional;
3) Ações a serem implementadas: a) Relacionamento com o cliente interno; b) Processo de Seleção
Interna; c) Progressão vertical; d) Divulgação maciça da remuneração indireta; e) Empregado
formador de opinião.
Data Início: 29/07/2010
Data Término: 31/12/2014
Fases
Fase 1 - Realização da pesquisa de clima organizacional 2011, com vistas a aferir o índice de
satisfação dos empregados da Infraero e realização de diagnóstico do clima da Empresa.
Fase 2 - Definição das ações de melhoria do clima organizacional e identificação de pontos
críticos, conforme resultado da pesquisa realizada.
Fase 3 - Apresentação dos resultados da pesquisa de clima organizacional e das ações
propostas pela DARH, aprovadas pela Direx, para as áreas envolvidas na execução das
respectivas ações.
Fase 4 - Definição dos pontos de atuação e de acompanhamento, dentro das ações e pontos
críticos previamente definidos na fase 2
Fase 5 - Confecção dos artefatos (1ª fase) para implementar as ações para a melhoria do clima
organizacional.
Fase 6 - Acompanhamento e implementação dos pontos de atuação definidos na fase 4.

Data Início Data Término

Situação

29/07/2010

07/06/2011

CONCLUÍDO

08/06/2011

13/07/2011

CONCLUÍDO

14/07/2011

23/09/2011

CONCLUÍDO

24/09/2011

17/05/2012

CONCLUÍDO

08/05/2012

18/05/2012

CONCLUÍDO

23/09/2011

31/12/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

Andamento:
Concluídas as fases de 1 a 5. Projeto em execução conforme planejado. Já foram iniciadas as ações
referentes ao processo de seleção interna e à divulgação maciça da remuneração indireta dos
empregados.
Continuam as tratativas para implementação das ações para melhoria do clima organizacional.

64

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Projeto GRS-01.3.b - Implantação de política de remuneração competitiva com o mercado
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
Objetivo Geral: Implantar política de remuneração competitiva com o mercado para melhor seleção,
recrutamento, retenção e desenvolvimento técnico e de competências dos recursos humanos da
Empresa.
Justificativa: O Projeto justifica-se, pois objetiva desenvolver estudos que permitam a proposição de
um novo modelo organizacional de Recursos Humanos, capaz de responder à adoção de
procedimentos necessários à transformação da Infraero em classe mundial, preparada para enfrentar
as novas exigências das organizações em termos de receita, lucratividade, agilidade e afetividade,
valorizando aspectos importantes, como a gestão por resultados, delegação de autoridade,
compartilhamento de responsabilidades e autonomia de decisão, entre outros.
Descrição dos Produtos:
1) Diagnóstico da situação total das políticas e subsistemas de Recursos Humanos – RH adotados
pela Empresa.
2) Proposta do novo modelo de arquitetura, políticas e subsistemas de Recursos Humanos – RH
(recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, afastamento, avaliação de desempenho por
competências, retenção de talentos, promoção e transferência) e de novo plano de cargos, carreiras e
salários.
3) Plano de implementação do novo modelo.
4) Gestão de acompanhamento da implementação das mudanças propostas.
5) Relatório final com resumo de todas as atividades desenvolvidas, relatório de implementação
com a identificação dos desvios em relação ao plano inicial e as ações corretivas a serem adotadas.
Data Início: 10/05/2010
Data Término: 05/08/2013
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Licitação para contratação de empresa de consultoria para revisão da arquitetura
10/05/2010 01/08/2012
organizacional de recursos humanos.
Fase 2 - Entendimento e diagnóstico da situação atual das políticas e subsitemas de RH (revisão
02/08/2012 01/11/2012
do modelo adotado).
Fase 3 - Proposição e apresentação de novo modelo.
02/11/2012 02/01/2013
Fase 4 - Apresentação do plano de implementação do novo modelo.
02/08/2012 04/02/2013
Fase 5 - Implementação do novo modelo (gestão e acompanhamento).
05/02/2013 04/07/2013
Fase 6 - Elaboração de relatório final.
05/07/2013 05/08/2013

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
RISCO ATRASO
RISCO ATRASO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
A fase 1 do projeto foi concluída em 08/08/2012, quando o contrato com a Consultoria de Empresas
e Associados Ltda – COMPASS foi assinado.
A fase 2 iniciou-se dia 20/08/2012, e a previsão para término é em 26/11/2012. Projeto dentro do
prazo.
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Projeto GRS-01.3.c - Implantação do programa corporativo de promoção à saúde do
trabalhador
Área Responsável: Gerência de Dinâmica Laboral – DAST
Objetivo Geral: Implantar, nacionalmente, o Programa de Saúde Mental no Trabalho – PSMT e o
Programa de Acompanhamento Sócio Ocupacional – PAS.
Justificativa: Alto índice de afastamento dos empregados do trabalho em função de transtornos
mentais (Classificação Internacional de Doenças – CID F e correlatos) e necessidade da
padronização do acompanhamento social dos empregados afastados do trabalho por período
superior a 15 dias por motivo de saúde.
Descrição dos Produtos:
Apoio irrestrito, envolvimento e adesão da alta administração e das chefias de todos os empregados
da Infraero;
Os responsáveis técnicos (da Sede e das Regionais) terão dedicação incondicional ao projeto;
Desenvolvimento, pela Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI, de ferramenta para
consolidação de dados (Business Intelligence);
Recursos financeiros suficientes para desenvolvimento do projeto (aquisição de teste financeiro,
viagens técnicas) dos responsáveis técnicos;
As despesas com passagens e diárias serão alocadas na Sede; as demais despesas para a realização
das etapas do projeto serão alocadas nas respectivas dependências.
Data Início: 01/01/2011
Data Término: 31/12/2015
Fases
Fase 1 - Planejamento
Fase 2 - 5ª Etapa do PAS: Monitoramento e avaliação dos dados
Fase 3 - 6ª Etapa do PAS: Avaliação
Fase 4 - 7ª Etapa: Encerramento
Fase 5 - 1ª Etapa do PSMT e PAS: Divulgação e sensibilização da Equipe de SST, gestores e
empregados
Fase 6 - 2ª Etapa do PSMT: Pesquisa diagnóstica
Fase 7 - 3ª e 4ª Etapas do PSMT: Devolutivas da aplicação dos testes psicológicos, orientação e
acompanhamento
Fase 8 - 5ª e 6ª Etapas do PSMT: Ações psicoeducativas e de promoção à saúde mental
Fase 9 - Gerenciamento do Projeto (Runiões Técnicas)
Fase 10 - 2ª Etapa do PAS: Enviar CF aos empregados afastados por período superior a 15 dias
por motivo de saúde
Fase 11 - 3ª Etapa do PAS: Acompanhamento social dos empregados
Fase 12 - 4ª Etapa do PAS: Ações coletivas/campanhas para todos os empregados

Data Início Data Término
01/01/2010 31/12/2011
10/02/2012 31/12/2012
01/11/2012 31/12/2012
01/12/2015 31/12/2015

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM DIA

01/01/2011

30/06/2013

EM DIA

01/07/2011

30/09/2014

EM DIA

01/10/2011

31/12/2014

EM DIA

01/01/2012
01/01/2011

31/12/2015
31/12/2015

EM DIA

31/03/2012

31/07/2012

CONCLUÍDO

01/04/2012
01/07/2012

31/12/2012
30/11/2012

CONCLUÍDO

EM DIA

ATRASADO
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Andamento:
Conforme cronogramas regionais estabelecidos pelas equipes psicossociais em 2011, para ser
executada em 2012, a implantação do Programa de Acompanhamento Sócio Ocupacional – PAS e
do Programa de Saúde Mental no Trabalho – PSMT está sendo cumprida de forma satisfatória.
Pontos positivos: envolvimento dos gestores na divulgação e na apresentação do programa;
desenvolvimento de ferramenta para consolidação nacional dos dados gerados pela implantação do
programa (parceria com Tecnologia da Informação – TI-Sede); comunicação eficaz entre Sede e
Superintendências Regionais.
Pontos negativos: impossibilidade de realização da Reunião Técnica Psicossocial no 2º semestre de
2012; número reduzido de psicólogos e assistentes sociais, tanto na equipe da Sede quanto nas
Superintendências Regionais e inexistência desses profissionais na maioria dos aeroportos.
Não foi identificado nenhum fato relevante que tenha impactado os resultados do Programa até o
momento. Já foram gerados os primeiros resultados parciais do Programa de Acompanhamento
Sócio Ocupacional – PAS e do Programa de Saúde Mental no Trabalho – PSMT, em parceria com a
equipe Business Intelligence – BI da Tecnologia da Informação – TI-Sede.
 Ação concluída – Manutenção: Disponibilização de uma ferramenta do Excel na máquina da
responsável técnica da Sede para unificar os dados da Sede e Superintendências Regionais.
Contratação de assistente social para compor equipe e criação de pastas compartilhadas na
rede.
 Ação em andamento: Participação dos responsáveis técnicos pelo Projeto Estratégico das
Superintendências Regionais em reuniões gerenciais para apresentar o mesmo. Observou-se
aumento do envolvimento dos gestores ao longo do ano de 2012.
 Ação concluída: Adequação, no caso do Programa de Acompanhamento Sócio Ocupacional
– PAS, da metodologia de coleta de dados. No caso do Programa de Saúde Mental no
Trabalho – PSMT, reestruturação do cronograma. Orientação às Superintendências
Regionais para inclusão orçamentária para viagens técnicas.
 Ação em andamento: Adequação dos canais de comunicação entre os profissionais da Sede e
Superintendências Regionais (telefone e e-mail). Inclusão de reuniões técnicas psicossociais
no plano de ação da Gerência de Dinâmica Laboral – DAST para 2013.
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Indicador GRS-01.4: Percentual de empregados que compreendem a estratégia da Empresa
Gestor: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
Meta: 70%.
Resultado esperado: Empregados informados e envolvidos aos objetivos estratégicos da Empresa
Realizado até dezembro/2012
Dependência

Meta 2012

(%)
Realizado (%)

Realização em
relação a meta
(%)

Infraero

70

58,88

84,11

INFRAERO

70

58,88

84,11

Tabela 3: Resultado do indicador GRS-01.4
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Em 2012, 58,88% dos colaboradores mostraram-se informados e envolvidos aos objetivos
estratégicos. Desta forma, para a realização plena da meta, que é de 70%, existe um gap de
aproximadamente 16%.
As respostas indicam que as lideranças entenderam e aprovaram o conceito da campanha e
perceberam a importância que possuem para que a estratégia seja repassada aos demais
colaboradores da Infraero.
Porém, apesar de entenderem que há um clima propenso para o envolvimento dos colaboradores,
42% dos gestores afirmam que apenas parte dos líderes conseguiu envolver suas equipes nos
projetos do Plano Empresarial e 15% dizem que isso não ocorreu.
Projeto GRS-01.4.a - Implementação de campanhas e ações de comunicação integrada junto
ao público interno para que o empregado conheça e esteja alinhado às estratégias da Empresa
Área Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
Objetivo Geral: Desenvolver ações junto aos empregados da Infraero para que compreendam e
estejam alinhados às estratégias da Empresa.
Justificativa: Para que o corpo funcional esteja comprometido com a Infraero é necessário que
compreenda e esteja alinhado às estratégias da Empresa. E para promover a compreensão, bem
como o alinhamento dos empregados, é imprescindível a implementação de campanhas e ações de
comunicação integrada junto ao público interno (Plano de Endomarketing).
Descrição dos Produtos:
1) Elaboração de material para divulgação do novo Plano Empresarial 2012-2015 durante o
Encontro Nacional de Dirigentes e Executivos da Infraero – ENADE;
2) Elaboração do Plano de Endomarketing;
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3) Execução do Plano Endomarketing;
4) Pesquisa para avaliar a eficácia das ações desenvolvidas em 2012;
5) Gerenciamento de projeto.
Data Início: 01/04/2012
Data Término: 31/01/2013
Fases
Fase 1 - Elaboração de material para divulgação do novo Plano Empresarial 2012-2015 durante o
ENADE
Fase 2 - Elaboração do Plano de Endomarketing
Fase 3 - Execução do Plano de Endomarketing
Fase 4 - Pesquisa para avaliar a eficácia das ações desenvolvidas em 2012
Fase 5 - Gerenciamento de Projeto

Data Início Data Término

Situação

01/04/2012

11/04/2012

CONCLUÍDO

30/04/2012
05/07/2012
10/12/2012
08/05/2012

22/05/2012
07/12/2012
31/01/2013
18/05/2012

CONCLUÍDO
ATRASADO
RISCO MÉDIO ATRASO
CONCLUÍDO

Andamento:
Em 22/5, o Plano de Endomarketing foi apresentado à Superintendência de Planejamento e Gestão –
DAPG. O Plano sofreu alguns ajustes e foi aprovado pelo Diretor de Administração – DA em
6/2012. No dia 5/7, durante o Encontro Nacional de Dirigentes e Executivos da Infraero – ENADE,
foi apresentada oficialmente a Campanha do Plano Empresarial 2012/2015 - Evolução para Todos.
Ações realizadas de julho a novembro:
1) Entrega da Carta do Presidente;
2) Matéria sobre a Campanha na ed. 43 da Revista Infraero Notícias;
3) Totens Lamá com a Identidade Corporativa;
4) Painel da Evolução;
5) Cartazes com a Identidade Corporativa;
6) Divulgação da Identidade Corporativa em papel de parede nos computadores dos
empregados; e
7) Camisetas para o Dia da Evolução.
Outras ações:
1) Todo o material já produzido com o escopo do Plano Empresarial 2012/2015 será utilizado.
Quando for definido o novo Plano Empresarial da Infraero, novas ações serão planejadas e
implementadas;
2) O Guia da Evolução, que já entraria em produção gráfica, foi cancelado. Em seu lugar está sendo
produzido um caderno com projetos de sucesso de 2012;
3) O Dia da Evolução foi cancelado, porém as camisetas serão distribuídas com a Carta do
Presidente;
4) A produção dos cartões postais com a Identidade Corporativa foi suspensa, até a substituição por
mensagens motivacionais;
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5) A produção de cartazes com os 3 desafios (Garantia de Recursos, Excelência Operacional e
Reconhecimento) foi cancelada;
6) A aferição do indicador, que seria realizada com todos os colaboradores da Empresa, será feita
somente com os participantes do Encontro Nacional de Dirigentes e Executivos da Infraero –
ENADE. Nesse período de transição optou-se por divulgar mensagens motivacionais nas peças
previstas para 2012.
Indicador GRS-01.5: Quantidade de Acordos de Nível de Serviços incluídos nos contratos de
serviços contínuos.
Gestor: Superintendência de Contratos e Convênios – DACC
Meta: 9.
Resultado esperado: Espera-se que a qualidade dos serviços executados seja adequada aos padrões
estabelecidos pela Infraero, impactando positivamente junto aos usuários dos aeroportos, com a
consequente reavaliação dos custos e benefícios dos serviços contratados.
Previsão 2012

Dependência

Sede

Realizado até dezembro/2012

Quantidade de acordos de nível
Meta
de serviços a incluir nos
2012 (Un) contratos de serviços contínuos

9

Quantidade de acordos de nível de serviços
incluídos nos contratos de serviços contínuos

Área de TI
(Un)

Área de
limpeza (Un)

Área de TI
(Un)

9

0

11

Área de
limpeza (Un)

Realização (%)
122,22

Tabela 4: Resultado do indicador GRS-01.5
Fonte: Superintendência de Contratos e Convênios – DACC

Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
Em 2012, 11 contratos Tecnologia da Informação – TI tiveram acordos de níveis de serviço
incluídos nos contratos de serviços contínuos.
A meta estabelecida contempla somente contratos contínuos com planilha de custos cadastrada no
Sistema de Gestão de Contratos e Orçamentos – SGCO.
Quanto ao acompanhamento da meta estabelecida para 2012, que abrange somente acordos de nível
de serviços de Tecnologia da Informação – TI, foram celebrados os seguintes contratos:
 Superintendência Regional do Centro Oeste – SRCO: TC0005-PS/2012/0156, TC0006PS/2012/0156;
 Superintendência Regional de São Paulo – SRSP: TC0129-TI/2012/0157;
 Sede: TC0026-SF/2012/0001, TC0036-ST/2012/0001, TC0041-PS/2012/0001, TC0072PS/2012/0001, TC0075-MW/2012/0001, TC0101-SF/2012/0001, TC0117-PS-2012/0001 e
TC0111-PS/2012/0001.
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Projeto GRS-01.5.a - Implantação de metodologia de contratação de Serviços contínuos com
base em Acordos de Níveis de Serviços
Área Responsável: Superintendência de Contratos e Convênios – DACC
Objetivo Geral: Obter o máximo da qualidade dos serviços executados, atingindo os novos padrões
estabelecidos pela Infraero, gerando grau positivo de satisfação dos usuários dos aeroportos, com a
consequente diminuição das reclamações negativas de clientes e redução dos custos de contratação
de serviços da modalidade.
Justificativa: No que diz respeito aos contratos de tecnologia da informação, atender ao normatizado
na Instrução Normativa Nº 04/2010, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como ao Ato Administrativo
n.º 3374/DA/2010. Quanto aos serviços de limpeza, espera-se que a contratação de tais serviços
prime pela qualidade do produto final na prestação dos serviços, ou seja, a execução do contrato
dentro dos padrões e das especificações técnicas estabelecidas, sem interferir na administração da
Contratada, porém com a busca permanente a excelência dos resultados, conforme previsto no
subitem 11.1.2.2 da NI - 6.01/E (LCT).
Descrição dos Produtos:
1) Metodologia de contratação por nível de serviço implantado nos contratos de serviços
contínuos de Tecnologia da Informação – TI na Sede;
2) Implantação da metodologia de contratação dos serviços de Tecnologia da Informação – TI
nos contratos das Regionais;
3) Iniciar a contratação por nível de serviço nos contratos de limpeza em 05 aeroportos Copa
2014;
4) Celebrar 8 contratos de limpeza por nível de serviço nos demais aeroportos sede da Copa
2014 até abril de 2014;
5) Concluir mais 21 contratações de serviços de limpeza por Acordos de Nível de Serviços,
abrangendo a Sede e Regionais, conforme tabela descritiva na ficha de critérios; e
6) Ampliar a celebração dos Acordos de Níveis de Serviços em todas as contratações de
serviços contínuos de informática e limpeza no âmbito da Infraero.
Data Início: 04/06/2012
Data Término: 20/12/2015
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Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto - definição do Termo de Abertura do Projeto, Definição do
Escopo, Estabelecimento do Cronograma e Estabelecimento do Plano de Riscos
Fase 2 - Analisar os registros de ouvidoria quanto à Limpeza e higiene dos Aeroportos Copa
2014 - efetuar uma análise antes da implantação do ANS e outra análise ao término da
implantação.
Fase 3 - Realizar 23 contratações de serviços de Limpeza por Acordos de Nível de Serviços
nas regionais: 01 na SEDE, 02 na SRCE , 01 na SRNE, 03 na SRNO, 05 na SRSU, 01 na SRRJ,
02 na SRCO, 03 na SRSP, 02 na SRSE e 03 na SRNR
Fase 4 - Realizar 11 contratações de serviços deTI por Acordos de Nível de Serviços nas
regionais, sendo: 04 na SEDE, 02 na SRCE , 02 na SRSU, 01 na SRRJ, 01 na SRSP, 01 na
SRSE
Fase 5 - Realizar 30 contratações de serviços de Limpeza por Acordos de Nível de Serviços
nas regionais, sendo: 03 na SRCE , 03 na SRNE, 04 na SRNO, 06 na SRSU, 02 na SRRJ, 03 na
SRCO, 03 na SRSP, 03 na SRSE e 03 na SRNR.
Fase 6 - Conclusão da implantação da metodologia ANS de contratação nos serviços de TI da
Empresa, com a celebração de 03 Acordos na SEDE
Fase 7 - Encerramento do projeto - Análise final dos acordos implantados e dos registros de
ouvidoria a respeito do quesito limpeza nos aeroportos administrados pela Infraero.
Fase 8 - Planejamento - Visitas a Instituições públicas e dependências aeroportuárias com vistas
a estudar qual será a metodologia ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS nos contratos de
Limpeza na Empresa, com elaboração de relatórios;
Fase 9 - Criação de Padrão de Acordo de Nível de Serviços para os Contratos de Limpeza;
Padronização dos insumos e demais itens de composição de preços dos serviços de limpeza;
Fase 10 - Padronização da metodologia de contratação - Elaboração de Termo de Referência
Padrão para contratação de serviços com base no ANS
Fase 11 - Criação de Manual de Fiscalização Operacional dos Contratos firmados com base no
ANS; Elaboração de Sistemática de Avaliação de Desempenho da Contratada com base no
ANS.
Fase 12 - Celebração de 9 Acordos de Nível de Serviços nos contratos de TI da Sede
Fase 13 - Celebrar 11 Acordos de Nível de Serviços nos contratos de TI das Regionais sendo
03 na SEDE, 01 na SRNE, 01 na SRNO, 01 na SRSU, 01 na SRRJ, 01 na SRCO, 01 NA SRSP,
01 na SRSE e 01 na SRNR.
Fase 14 - Celebrar 06 Acordos de Nível de Serviços nos contratos de Limpeza dos seguintes
Aeroportos Copa 2014: Salvador, Natal, Curitiba, Galeão, Confins e Manaus.
Fase 15 - Celebrar, até 30/04/2014, 7 contratos de Limpeza por nível de serviço nos seguintes
Aeroportos Copa 2014: Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Campo Grande, Santos Dumont,
Congonhas e Pampulha

Data Início Data Término

Situação

04/06/2012

04/06/2012

CONCLUÍDO

04/06/2012

28/09/2012

CONCLUÍDO

01/10/2012

20/12/2014

EM DIA

04/06/2012

20/12/2014

EM DIA

01/01/2015

20/12/2015

EM DIA

01/01/2015

20/12/2015

EM DIA

01/11/2015

20/12/2015

EM DIA

04/06/2012

31/07/2012

CONCLUÍDO

04/06/2012

31/08/2012

CONCLUÍDO

01/09/2012

28/09/2012

CONCLUÍDO

01/08/2012

28/09/2012

CONCLUÍDO

15/05/2012

20/12/2012

CONCLUÍDO

04/06/2012

20/12/2013

EM DIA

01/10/2012

20/12/2013

EM DIA

01/10/2012

30/04/2014

EM DIA

Andamento:
 09 a 12/07/12 - Visita técnica à Bolsa Eletrônica de Compras –BEC/SP, e ao Aeroporto
Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT;
 18/07/12 - Iniciado processo de elaboração do Termo de Referência – TR de serviços de
limpeza por Acordos de Nível de Serviços – ANS;
 27/07/2012 - Definido modelo de fiscalização dos serviços de limpeza por Acordos de Nível
de Serviços – ANS; relatório de visitas técnica ao Caderno Técnico de Serviços
Terceirizados – CADTERC e ao Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena –
SBCT.
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 22 e 23/08/2012 - Reunião na Sede com técnicos do Aeroporto Internacional de Curitiba –
Afonso Pena – SBCT, da Superintendência Regional do Sul – SRSU, da Superintendência
Regional do Nordeste – SRNE e da Sede - para fechamento do Acordo de Nível de Serviços
– ANS dos serviços de limpeza, Termo de Referência – TR de limpeza e planilha de
fiscalização do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT.
 30/08/2012 - Elaboração da nova planilha de custos de serviços de limpeza.
 28/09/2012 - Finalizado o planejamento de contratação de serviços de limpeza utilizando a
metodologia Acordos de Nível de Serviços – ANS no Aeroporto de Curitiba;
acompanhamento dos registros de ouvidoria no Informativo Radar On Line.
 Outubro de 2012 - realizações de testes com aplicativo de fiscalização por Acordos de Nível
de Serviços – ANS no Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT;
criação/aprovação de adesivos para campanha sobre conservação e limpeza dos banheiros
aeroportos Copa; aprovação da planilha de custos de serviços de limpeza por Acordos de
Nível de Serviços – ANS.
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Objetivo Estratégico GRS-02: Disponibilizar novas tecnologias para apoio à
estratégia
Indicador GRS-02.1: Percentual de conclusão do programa SIGO.
Gestor: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Meta: 65%.
Resultado esperado: Permitir visibilidade e gestão das atividades operacionais dos aeroportos, em
tempo real, através da integração das informações e dos processos aeroportuários, a fim de alcançar
a excelência na gestão dos serviços e da infraestrutura aeroportuária por meio da aplicação de novas
tecnologias.
Realizado até dezembro/2012

Dependência

INFRAERO (Meta
Corporativa)

Meta
2012 (%)

65

Marcos

Média aritmética dos
Peso do marco Conclusão do Realização em
percentuais de
para o programa programa relação a meta
conclusão obtidos para
SIGO (%)
SIGO (%)
(%)
os projetos no ano (%)

Modernizar e ampliar a integração
entre os sistemas aeroportuários

48,00

55

26,40

Modernizar e implantar sistemas para
a área de operações

85,00

21

17,85

Padronizar e modernizar os sistemas
eletrônicos

99,00

10

9,90

Melhorar a comunicação visual

78,00

14

10,92

100

65,07

65

100,11

100,11

Tabela 5: Resultado do indicador GRS-02.1
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI

Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
Em 2012, 65,07% do programa Sistema Integrado de Gestão Operacional – SIGO foi concluído de
acordo com as realizações dos marcos estabelecidos pelo projeto.
O resultado positivo foi obtido a partir do empenho e compromisso de todos os envolvidos,
realizando os ajustes de acordo com as adequações e necessidades da empresa.
Os resultados terão impacto significativo na gestão e operação dos aeroportos, fornecendo em
consequência um melhor serviço para os passageiros.
Projetos GRS-02.1.a - Solução Integrada de Gestão Aeroportuária – SIGA
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Implementar uma solução para integração das diversas bases de dados a fim de subsidiar as áreas
operacionais com informações consistentes.
Justificativa:
74

Relatório de Gestão do exercício de 2012

A Infraero não dispõe de uma solução integrada para gestão operacional dos aeroportos.
Descrição dos Produtos:
Prover facilidades para tomadas de decisão mediante o uso de informações integradas
Data Início: 14/06/2010
Data Término: 22/07/2013

Fases
Melhoria da integração entre os sistemas aeroportuários
Modernização e implantação de sistemas para área de operações
Padronização e modernização dos sistemas
Melhoria da comunicação visual

Data Início
02/04/2014
15/01/2014
28/11/2013
24/07/2013

Data Término
02/04/2014
16/01/2014
28/11/2013
25/07/2013

Situação
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado

Andamento:
Concluindo o levantamento de informações nos aeroportos da Copa 2014. Disponibilização de
informações no Centro de Gestão Aeroportuária – CGA de Confins em andamento. Realizada visita
de empresas ao Galeão para a solução de integração e solução de catracas.
Indicador GRS-02.2: Quantidade de aeroportos com sistema de radiocomunicação
implantado.
Gestor: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Meta: 9.
Resultado esperado: Disponibilização de Radiocomunicação digital nos aeroportos Sede da Copa.
Realizado até dezembro/2012
Meta 2012
(Un)

Sede

Sede

1

Quantidade de aeroportos
com sistema de
radiocomunicação
implantado (Un)
0

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

1

0

0

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

3

0

0

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

2

2

100

SRSU

Sup. Regional do Sul

2

2

100

9

4

44

Dependência

INFRAERO

Realização em
relação a meta
(%)
0

Tabela 6: Resultado do indicador GRS-02.2
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
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Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Em 2012, apenas 4 aeroportos conseguiram implantar o sistema de rádio comunicação.
A seguir destaca-se a situação da implantação nos aeroportos:
 Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho – SBPA: Aceite emitido em
06/12/2012.
 Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena – SBCT: Aceite emitido em 20/12/2012.
 Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro – SBGR:
Aceite emitido em 17/12/2012.
 Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins – SBFZ: 2ª versão do projeto em
análise pala Infraero.
 Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre – SBRF: Projeto em análise
pala Infraero.
 Aeroporto Internacional de Natal - Augusto Severo – SBNT: Ordem de Serviço – OS, aberta
em 10/12/2012 e Site Survey realizado. Projeto em análise pala Infraero.
Justificativa para o não cumprimento de metas:
Sede – A solução de monitoramento entregue pela empresa ainda não se encontra de acordo com as
exigências do edital.
Superintendência Regional do Centro-Oeste – SRCO: Cuiabá – foram identificadas algumas
dificuldades técnicas que poderiam prejudicar o cumprimento da execução do projeto e a abertura
da Ordem de Serviço – OS desse aeroporto foi reprogramada para janeiro de 2013, sendo seus
recursos devidamente remanejados para 2013.
Aeroporto de Jacarepaguá – SBJR: Por não existir infraestrutura de torre para a instalação das
antenas necessárias, houve a necessidade de solicitação de instalação de uma torre ao Comando
Aéreo – COMAR, protocolado em 24/08/2012 e tem o prazo mínimo de 3 meses para análise.
Diante do longo prazo, a Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI solicitou à
Diretoria de Administração – DA à emissão de uma Carta Formal – CF solicitando prioridade na
análise deste projeto. A CF nº 35945/DA(DATI)/2012 foi emitida em 29/11/2012. A partir do
momento da liberação do Comando Aéreo – COMAR para a instalação, o projeto no referido
aeroporto será retomado.
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL: Houve uma
reunião no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL entre
a Engenharia (Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTGL), Gerência de Tecnologia da
Informação – TIRJ e Gerência de Redes e Segurança de TI – TIRS em 26/04/2012, onde a Gerência
Temporária de Empreendimentos II – GTGL informou que aeroporto encontra-se em obras de
reforma e ampliação. Serão retiradas todas as infraestruturas existentes, como as de elétrica e
telemática, localizadas sobre os forros. Esta infraestrutura é necessária para a passagem de cabos e
adequação de antenas para a, portanto é inviável a realização da Ordem de Serviço – OS no atual
momento. Foi solicitado à Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTGL um cronograma
detalhado das obras para que seja possível identificar o melhor momento de início da Ordem de
Serviço – OS do projeto, mas não foi fornecido. A abertura foi replanejada para junho de 2013.
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No lugar das Ordens de Serviço – OS de Cuiabá e Galeão, foram abertas as Ordens de Serviço – OS
de Fortaleza (04/10/2012), Recife (25/10/2012) e Natal (10/12/2012), que eram aeroportos
programados para 2013, mas diante de uma solicitação da Secretária de Aviação Civil – SAC à
Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI de priorizar os projetos existentes para os
aeroportos da Copa das Confederações, as Ordens de Serviço – OS dos referidos aeroportos foram
replanejadas e abertas em 2012.
Projeto GRS-02.2.a - Solução de Radiocomunicação Digital Corporativo
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Padronização de tecnologia para o ambiente de radiocomunicação alinhado com os novos padrões
de mercado visando o atendimento das principais áreas de negócio da empresa
Justificativa:
Sistema de radiocomunicação da Infraero está defasado tecnologicamente, com deficiências
técnicas e operacionais.
Descrição dos Produtos:
Padronização do ambiente, alinhado com os novos padrões de mercado.
Data Início: 10/05/2010
Data Término: 15/05/2014
Fases
Preparação
LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO
Implantação no Aeroporto de Guarulhos
Implantação no Aeroporto de Campinas
Implantação na Sede
Implantação no Aeroporto de Congonhas
Implantação no Aeroporto de Campo de Marte
Implantação no Aeroporto de Brasília
Implantação no Aeroporto de Porto Alegre
Implantação no Aeroporto de Fortaleza
Implantação no Aeroporto de Curitiba
Implantação no Aeroporto de Recife
Implantação no Aeroporto de Santos Dumont
Implantação no Aeroporto de Jacarepaguá
Implantação no Aeroporto de Natal
Implantação no Aeroporto da Pampulha
Implantação no Aeroporto de Cuiabá
Implantação no Aeroporto de Confins
Implantação no Aeroporto de Salvador
Implantação no Aeroporto de Manaus
Implantação no Aeroporto do Galeão

Data Início
02/08/2010
10/05/2010
29/11/2010
17/12/2012
02/07/2012
26/04/2013
23/07/2012
02/07/2012
16/06/2012
06/12/2012
14/06/2013
24/12/2012
31/07/2013
15/04/2013
10/05/2010
09/08/2013
16/10/2013
16/09/2013
02/12/2013
18/11/2013
09/01/2014
14/02/2014

Data Término
24/12/2010
24/11/2010
07/12/2010
17/12/2012
02/07/2012
26/04/2013
23/07/2012
02/07/2012
16/06/2012
06/12/2012
14/06/2013
24/12/2012
31/07/2013
15/04/2013
10/05/2010
09/08/2013
16/10/2013
16/09/2013
02/12/2013
18/11/2013
09/01/2014
14/02/2014

Situação
Atraso
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Não Iniciado
Concluído
Concluído
Atraso
Concluído
Não Iniciado
Concluído
Não Iniciado
Não Iniciado
Atraso
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
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Andamento:
 Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro –
SBGR: Testes de comissionamento realizado. Para aceite final aguardando finalizar
treinamento e instalação nos rádios veiculares.
 Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA: Testes de
comissionamento realizado, restando algumas pendências para a empresa contratada
solucionar. Será realizado treinamento e instalação dos rádios veiculares.
 Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT: Aguardando convocação da
empresa para comissionamento.
 Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ: Autorização de instalação fornecida.
- Conforme e-mail enviado em 21/09 pela Gerência de Tecnologia da Informação da SRNE
–TINE que informa que, em reunião com a Secretaria de Aviação Civil – SAC, foi solicitado
à Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI prioridade para os aeroportos
destas cidades. Foi solicitado à gestão do projeto priorizar Fortaleza e Recife para a
instalação do sistema de rádio digital. Diante dos impedimentos de Cuiabá e Galeão, as
Ordens de Serviços – OS de Fortaleza e Recife serão abertas em outubro.
 Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ: Ordem de Serviço – OS
aberta em 04/10.
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Projetos GRS-02.3.a - Sistema de Gestão Publicitária (INFRAMIX)
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Atender a área comercial facilitando a gestão dos contratos comerciais de publicidade da Infraero.
Justificativa:
Automatizar a gestão publicitária surgiu com a apresentação do trabalho “Mídia em Aeroportos”
onde foram relatas as necessidades da área comercial quanto à divulgação, por meio da internet, dos
espaços reservados para exploração publicitária nos aeroportos da rede Infraero, a exemplo de
grandes aeroportos.
Descrição dos Produtos:
Atender a área comercial facilitando a gestão dos contratos comerciais relacionados à divulgação de
espaços publicitários existentes nos aeroportos da Infraero, dentro e fora dos terminais de
passageiros. Assim como, permitir a visualização de dados, estatística e histórico do fluxo do
contrato e a consulta das operações realizadas pelos usuários, deverá ainda possibilitar a consulta do
plano publicitário a todo e qualquer usuário de internet.
Data Início: 01/09/2010
Data Término: 09/08/2012
Fases
Termo de Abertura aprovado
Plano do projeto aprovado
Término da 3ª Iteração (Relatórios e Informações Secundárias)
Término da 2ª Iteração (Criação das Funcionalidades de Cadastro)
Término da 1ª Iteração (Criação do Plano Publicitário)
Encerramento do projeto

Data Início
03/09/2010
01/10/2010
27/07/2012
07/03/2012
11/10/2011
09/08/2012

Data Término
03/09/2010
01/10/2010
27/07/2012
07/03/2012
11/10/2011
09/08/2012

Situação
Concluído
Concluído
Atraso
Concluído
Concluído
Atraso

Andamento:
O projeto está em fase de encerramento. O sistema está disponibilizado em produção, porém faltam
atividades relacionadas ao treinamento e a formalização do termo de aceite.
Projeto GRS-02.3.b - Gestão do Consumo de Água – GCA
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Viabilizar informações históricas para gerenciamento do consumo de água dos aeroportos da
Infraero.
Justificativa:
Falta de informações históricas de consumo de água.
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Descrição dos Produtos:
Este projeto está vinculado ao indicador GRS-03.5 do planejamento estratégico e o seu
desenvolvimento será necessário para o alcance da meta estabelecida.
Data Início: 06/06/2011
Data Término: 22/02/2013
Fases
Termo de Abertura aprovado
Planejamento finalizado
Paralisação do projeto
RM para replanejamento do projeto
Planejamento realizado
Término da 4ª Iteração
Planejamento realizado
Treinamento Realizado
Homologação Realizada
Implantação do Sistema Realizada - Produção
Encerrar o projeto
Término da 2ª Iteração

Data Início
16/06/2011
10/08/2011
10/08/2011
10/08/2011
26/09/2011
06/06/2011
20/09/2012
28/01/2013
04/02/2013
14/02/2013
22/02/2013
15/02/2013

Data Término
16/06/2011
10/08/2011
10/08/2011
10/08/2011
26/09/2011
06/06/2011
20/09/2012
28/01/2013
04/02/2013
14/02/2013
22/02/2013
15/02/2013

Situação
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado
Não Iniciado

Andamento:
Por falta de disponibilidade da empresa contratada, o projeto está parado (outubro de2012) e tem
previsão de retomada em janeiro de 2013.
Projeto GRS-02.3.c: Sistema de Gestão de Estacionamentos.
Área Gestora: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
O projeto está previsto para iniciar em 2013.
Projetos GRS-02.3.d - Sistema Integrado das ferramentas utilizadas no atendimento dos
balcões de informações e implantação de novas alternativas de atendimento
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Apoiar o atingimento ao objetivo estratégico "EOP-02: Garantir a excelência na relação com o
cliente".
Justificativa:
Necessidade de criar um sistema padrão para os balcões de Informações, visando otimizar o
atendimento aos passageiros e usuários dos aeroportos.
Descrição dos Produtos:
Melhoria na agilidade do atendimento, gerar relatórios do tipo de informação fornecida nos balcões,
melhorar a gestão dos balcões com os relatórios que serão gerados, integrar todos os balcões de
informações através dos sistemas.
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Data Início: A definir
Data Término: A definir
Andamento:
Demanda nova em fase de definição de escopo para planejamento, tendo sido tratada sua
priorização com o Interlocutor da presidência. Tem previsão de início para agosto de 2012.

Projeto GRS-02.3.e - Otimização do Sistema de Ouvidoria (Sistema do Ministério da Fazenda)
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Dispor de um novo Sistema de Ouvidoria consistente e corporativo para realizar a gestão de relatos
recebidos pela Ouvidoria da Infraero.
Justificativa:
O atual sistema utilizado pela Gerência de Ouvidoria necessita de melhorias relevantes por estar
desenvolvido em uma plataforma desatualizada e o mercado oferece produtos que atendem a
necessidade da área.
Descrição dos Produtos:
Melhorias na gestão de relatos de ouvidoria.
Data Início: 11/12/2009
Data Término: 05/09/2012
Fases
Sistema instalado em homologação
Sistema homologado
Sistema implantado em produção

Data Início
01/03/2012
21/01/2013
08/02/2013

Data Término
01/03/2012
21/01/2013
08/02/2013

Situação
Concluído
Não Iniciado
Não Iniciado

Andamento:
Instalação e configuração no ambiente Infraero.
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Projeto GRS-02.3.f - Integração dos sistemas Tecaplus e Siscomex para a entrega (baixa) de
cargas importadas liberadas
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: Sincronizar os Sistemas Tecaplus e Sicomex-Mantra para a entrega (baixa)
simultânea de cargas importadas liberadas, e reduzir a mão de obra necessária para a execução dos
serviços de entrega de cargas.
Justificativa: Atendimento ao Auto de Infração SRFB nº 10/0031633-2, onde foram apontadas
inconsistências entre o Sistema Tecaplus e o Siscomex-Mantra e otimização de mão de obra.
Descrição dos Produtos:
1) Sincronismo entre os sistemas Tecaplus e Mantra;
2) Redução de mão de obra para executar a entrega das cargas no Mantra;
3) Atendimento a Intimação da SRFB.
Data Início: 10/08/2011
Data Término: 31/10/2013
Fases
Fase 1 - Adequação do Tecaplus
Fase 2 - Implantação e homologação nos Tecas VCP e GRU
Fase 3 - Implantação nos demais Tecas

Data Início Data Término
Situação
CONCLUÍDO
01/09/2011 01/03/2012
CONCLUÍDO
01/03/2012 01/07/2012
01/07/2012 01/03/2013 RISCO MÉDIO ATRASO

Andamento:
O projeto já está implantado em Campinas e Guarulhos, Os ajustes foram concluídos e já foi
implantado também em Manaus no mês 07/2012, no Galeão no mês 08/2012 e em Confins no mês
09/2012 a implantação no Teca de Salvador está agendada para o mês 10/2012.
A Superintendência de Logística de Carga – DCLC está revendo a estratégia de implantação do
projeto nas demais localidades, o que não afetará a data final estabelecida no cronograma. A
implantação foi concluída nos Tecas do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos –
Governador André Franco Montoro, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, Aeroporto
Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão –
Antonio Carlos Jobim, Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves, Aeroporto
Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek e Aeroporto Internacional de Salvador –
Dep. Luís Eduardo Magalhães.
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Projeto GRS-02.3.g - Implantação do inventário automatizado para agilizar a localização,
atualização do endereçamento e armazenamento das cargas com a utilização de coletores de
dados integrados ao Tecaplus.
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: Aperfeiçoar o processo de localização e armazenamento das cargas, minimizando a
possibilidade de falhas ou atrasos.
Justificativa: A localização, atualização do endereçamento e armazenamento das cargas carece de
integração de dados com o sistema Tecaplus, o que pode elevar o tempo de entrega de cargas aos
clientes.
Descrição dos Produtos:
1) Inventário automatizado nos Tecas da Rede
2) Armazenamento automatizado nos Tecas da Rede
Data Início: 16/02/2011
Data Término: 18/11/2013
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Diante da dificuldade na localização das cargas durante o gargalo logístico ocorrido em
01/05/2010 01/05/2010
MAO no ano de 2010
Fase 2 - Diante do sucesso da implementação do inventário em MAO, foi decidido adquirir
01/06/2010 01/09/2010
coletores de dados para implantar nos tecas maiores.
Fase 3 - Implantação nos Tecas de maior movimentação na Rede
01/09/2010 01/09/2011
Fase 4 - Solicitar à TIST a aquisição de coletores para a implantação nos demais terminais
01/09/2011 18/11/2013
Fase 5 - Automatização do inventário nos demais Tecas
01/09/2011 18/11/2013

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
RISCO ATRASO
RISCO ATRASO

Andamento:
As ações de continuidade do projeto estão sendo providenciada pela área demandante, a
implantação foi concluída nos Tecas do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos –
Governador André Franco Montoro, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, Aeroporto
Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão –
Antonio Carlos Jobim, Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves, Aeroporto
Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek e Aeroporto Internacional de Salvador –
Dep. Luís Eduardo Magalhães.
Projeto GRS-02.3.h - Padronizar a metodologia de elaboração de orçamentos de engenharia
na Infraero (Sede e Regionais)
Área Responsável: Superintendência de Estudos e Projetos de Empreendimentos – DTEP
Objetivo Geral: O objetivo geral do projeto é a uniformização da produção dos relatórios gerados na
orçamentação de obras e serviços de engenharia aeroportuária, com vistas à adoção de formatos,
dados, cadastros unificados, e demais informações de forma customizada, integrada. Estes
processos incluem o treinamento dos atores envolvidos de modo que os orçamentos tenham a
mencionada padronização, quer sejam laboradas em qualquer célula de trabalho da Infraero afeta a
orçamentos de engenharia.
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Justificativa: Justifica-se a implantação do projeto, em face de achados de divergências nos
orçamentos de engenharia produzidos nas unidades remotas da empresa (Superintendências
Regionais e Sede), com flagrantes reflexos nos achados de auditorias internos e externos.
Descrição dos Produtos:
1) Contratação de empresa com expertise técnica e know-how no provimento de programas de
informática para elaboração de orçamento de obras de engenharia de média e alta
complexidade;
2) Provimento de banco de dados uniformizado para multiusuários;
3) Provimento de recursos assecuratório de customização, migração, testes em ambiente de
produção;
4) Treinamento corporativo de orçamentistas-usuários do software;
5) Manutenção e suporte técnico;
6) Conclusão e aprovação da norma de elaboração de projetos de orçamento de obras de
engenharia; e
7) Entrega dos produtos do Índice Nacional da Construção Civil – SINAPI Aeroportuário.
Data Início: 27/03/2009
Data Término: 30/08/2012
Fases
Fase 1 - Gerenciamento das atividades de inciação do projeto, incluindo o Termo de Referência
para instauração do processo e Assinatura do Contrato
Fase 2 - Emissão da ordem de serviços para implantação do software em ambiente de
homologação, e customização.
Fase 3 - Entrega definitiva do software, após a realização de todas as customizações,
integrações, migrações, teste e treinamentos preliminares previstos no Termo de Referência.
Fase 4 - Disponibilização em ambiente de produção e iniciação dos treinamentos corporativos
para os operadores do software de orçamento
Fase 5 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término

Situação

27/03/2009

27/01/2011

CONCLUÍDO

28/01/2011

18/02/2011

CONCLUÍDO

01/07/2011

20/07/2011

CONCLUÍDO

21/07/2011

30/08/2012

CONCLUÍDO

30/08/2012

30/08/2012

CONCLUÍDO

Andamento:
O projeto segue o curso planejado. Foram agregados novos usuários do recurso Sistema de
Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia – SOE, das Regionais, Gerência Temporária de
Empreendimentos – GT, com o curso realizado em maio de 2012, para 20 treinandos seniores das
Regionais e Gerência Temporária de Empreendimentos – GT.
Conforme estabelecido no programa de treinamento, ajustado com a Gerência de Educação
Corporativa está em fase de programação o curso de Sistemas de Orçamento de Obras e Serviços –
SOE - Turma 3, módulo I - a ser realizado nos dias 27 a 31 de agosto de 2012.
O curso de Sistema de Orçamento de Obras e Serviços – SOE - Turma 3, módulo I será realizado
nos dias 27 a 31/08/2012; já foi definida a listagem de participantes das Regionais, Gerência
Temporária de Empreendimentos – GT e Aeroportos, com 25 alunos. Esta fase atingirá 100% do
projeto, concluindo-o.
84

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Projeto exitoso. Concluído nos prazos do cronograma estabelecido, quando da realização do curso
Turma III - Orçamento de Obras e Projetos de Engenharia com o Sistema – SOE - Evento
dependente, para 25 colaboradores da Infraero.
Projetos GRS-02.3.i - Gestão de Ativos de Manutenção – GAM
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
O sistema de gestão de ativos é uma ferramenta que tem por objetivo o gerenciamento de ativos,
sendo utilizado para planejar, monitorar, controlar e otimizar os recursos humanos, ferramentas e
materiais empregados na manutenção de sistemas, subsistemas e equipamentos.
Justificativa:
O sistema atual na Infraero está desatualizado e impede a atualização das ferramentas de geração de
relatórios, do sistema operacional e de outros softwares associados. Além disso, utiliza metodologia
obsoleta para customização por parte da área cliente. Assim sendo, faz-se necessário atualizar a
solução tecnológica para otimizar a performance da aplicação e do banco de dados, bem como
possibilitar as parametrizações do sistema associadas às regras de negócio da área cliente.
Descrição dos Produtos:
Controlar as manutenções
preventivamente.

de

equipamentos

nos

aeroportos,

agindo

proativamente

e

Data Início: 13/04/2012
Data Término: 26/12/2012
Fases
Análise da viabilidade da contratação concluída
Plano de sustentação concluído
Estratégia da contratação concluída
Análise de riscos concluída
Termo de Referência concluído
Processo licitatório validado
Edital publicado
Realização do pregão
Declaração do vencedor
Licitação concluída
Contrato assinado
Contrato publicado
Processo de aquisição concluído

Data Início
01/06/2012
14/06/2012
02/07/2012
09/07/2012
08/08/2012
29/08/2012
01/10/2012
16/10/2012
29/10/2012
20/11/2012
18/12/2012
18/12/2012
26/12/2012

Data Término
01/06/2012
14/06/2012
02/07/2012
09/07/2012
08/08/2012
29/08/2012
01/10/2012
16/10/2012
29/10/2012
20/11/2012
18/12/2012
18/12/2012
26/12/2012

Situação
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Atraso
Atraso
Atraso
Atraso
Atraso
Atraso
Atraso
Atraso
Atraso

Andamento:
Após o recebimento das cotações, percebeu-se que ainda existiam pontos que ainda precisavam de
um maior amadurecimento e outros de mais esclarecimentos. Para isso, foi feita uma nova pesquisa
no mercado. O resultado dessa pesquisa está sendo compilado e será discutido pela equipe de
planejamento da contratação com vistas a refinar os requisitos e os aspectos gerais da contratação e,
então, realizar nova cotação e dar sequência ao processo.
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Projetos GRS-02.3.j - Sistema ERP
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação - DATI
Objetivo Geral:
Obter um sistema empresarial e corporativo para a Infraero, com vistas à otimização de recursos,
padronização e celeridade dos processos, redução de custos, uma melhor visão gerencial e maior
controle.
Justificativa:
Os atuais sistemas corporativos da Infraero possuem diferentes e defasadas tecnologias, grande
volume de manutenções, baixo nível de integração, e informações redundantes e inconsistentes; não
atendem às necessidades da Infraero em termos de possibilitar uma gestão moderna e em
conformidade com as leis.
Descrição dos Produtos:
Eliminar interfaces manuais; reduzir custos, otimizar o fluxo e a qualidade da informação, otimizar
o processo de tomada de decisão, eliminar redundâncias de atividades e reduzir o tempo de resposta
aos interessados.
Data Início: A definir
Data Término: A definir
Andamento:
Projeto em fase de planejamento
Indicador GRS-02.4: Número de aeroportos com controle de tarifa de embarque implantado
Gestor: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI.
Meta: 02 aeroportos.
Resultado esperado: Elevar o nível de segurança nos acessos aos canais de embarque. Melhorar o
fluxo de passageiros nos limites dos canais de inspeção.
Realizado até dezembro/2012
Dependência

Meta 2012
(Un)

Quantidade de aeroportos
com controle da tarifa de
embarque implantado (Un)

Realização em
relação a meta
(%)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

1

0

0

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

1

0

0

2

0

0

INFRAERO

Tabela 7: Resultado do indicador GRS-02.4
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Em 2012, não houve a implantação do controle da tarifa de embarque.
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O termo de referência para implantação do novo sistema de controle da tarifa de embarque está em
fase de finalização. Ocorreram atrasos em função da excessiva demora dos fornecedores em
responder questionamentos técnicos e orçamentação formal. Foram excluídos itens considerados
não essenciais para operacionalização da solução. Nova orçamentação, com itens suprimidos e novo
item foi lançada no mercado. Espera-se maior agilidade dos fornecedores, tendo em vista que o
escopo de desenvolvimento específico diminuiu sensivelmente.

Projetos GRS-02.4.a - Bloqueios Automatizados para Tarifação, Operações e Segurança.
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Incorporação de novo mecanismo de controle de acesso, visando o aumento de segurança através de
controle efetivo e impessoal, geração de informações estatísticas operacionais confiáveis e
mitigação de possível perda de receitas provenientes das tarifas de embarque, em função de falha no
processo de emissão dos cartões de embarque.
Justificativa:
O processo de controle de acesso às áreas de embarque atualmente é realizado de forma manual,
sem crítica concreta às informações presentes no cartão de embarque. Outro ponto a ser lembrado é
mandatório a necessidade de realizar a aferição das receitas provenientes das taxas de embarque, em
função de determinação do Tribunal de Contas da União – TCU. A utilização de equipamentos para
controle de acesso aos canais de inspeção permite a verificação em tempo real a confirmação da
autenticidade do cartão de embarque (Selo 2D) independente da disposição ou atenção de
funcionário envolvido na atividade, a coleta de dados estatísticos e tendências de fluxo em tempo
real além de permitir a restrição de acesso em situações específicas (ex: voo cancelado, voo
decolando) nas quais o passageiro deve se dirigir-se diretamente ao balcão de atendimento da
companhia aérea.
Descrição dos Produtos:
A atividade de controle de acesso já é realizada por equipamentos automatizados em diversos
aeroportos do mundo, em alguns casos, utilizando nível sofisticado de segurança na identificação e
comprovação de dados biográficos e biométricos dos passageiros. Elimina-se assim a dependência
de mão de obra específica para a atividade de tarifação, tendo em vista que o procedimento é
realizado de forma automática e transparente ao usuário. Possibilita a impessoalidade na restrição
ao passageiro, evitando possíveis constrangimentos no processamento de passageiros VIPS e
celebridades, evitando inclusive abuso de autoridade. Proporciona racionalização nas despesas de
mão de obra, e garante-se a qualidade do processo de leitura e verificação dos cartões. Eleva-se o
grau de segurança, em função da existência da barreira física, sem comprometê-la em situações de
emergência. Aumenta a percepção de segurança do passageiro.
Data Início:
01/04/2012
Data Término: 04/03/2013
Andamento:
A segunda rodada de orçamentação já foi concluída, e aguarda posicionamento acerca da
viabilidade/continuidade junto às gerencias cientes (Superintendência de Tecnologia da Informação
– DATI/Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA/Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP) para prosseguimento do processo de aquisição.
87

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Objetivo Estratégico GRS-03: Ter custos competitivos
Indicador GRS-03.1: Despesa operacional por UCT.
Gestor: Superintendência de Controladoria – DFCT
Meta: R$ 10,92.
Resultado esperado: Limitar os gastos operacionais em relação à demanda de passageiros e carga.

Meta
2012
(R$)

Regional

Realizado até dezembro/2012
Despesas
operacionais
2012 (R$)

Unidade de Carga Despesa operacional
Trabalho (UCT *)
por UCT (R$)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

9,46

127.528.981,99

12.304.316

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

7,75

218.672.623,64

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

9,98

238.491.031,30

SRNO

Sup. Regional do Norte

16,98

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

14,90

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

SRSE
SRSP
SRSU

Sup. Regional do Sul

Variação em
relação à
meta (%)

10,36

(9,56)

22.887.100

9,55

(23,28)

19.063.309

12,51

(25,36)

145.429.228,94

7.477.951

19,45

(14,53)

128.729.906,85

6.902.177

18,65

(25,17)

17,13

512.646.720,22

27.909.697

18,37

(7,23)

Sup. Regional do Sudeste

10,86

217.425.879,23

16.417.462

13,24

(21,95)

Sup. Regional do São Paulo

9,25

671.259.652,19

59.496.140

11,28

(21,97)

INFRAERO

9,25

281.162.496,95

24.044.038

11,69

(26,42)

10,92

2.541.346.521,31

196.502.190

12,93

(18,43)

* UCT: Demanda total de passageiros (unidade) + (Tonelagem total recebida da rede Teca de Importação, Exportação e
Carga Nacional (em tonelada)
Tabela 8: Resultado do indicador GRS-03.1
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Em 2012, a despesa operacional por Unidade de Carga de Trabalho – UCT alcançou R$ 12,93, o
que provocou uma variação percentual negativa de (18,43%), em relação à meta de R$ 10,92.
Desta forma, a Unidade de Carga de Trabalho – UCT de R$ 12,93, considerando somente
aeroportos, está superior a meta estabelecida para o exercício, nenhuma regional atingiu a meta
estabelecida.
Houve crescimento de 4,0% no movimento de passageiros e redução de 15,5% no movimento de
cargas, enquanto que as despesas operacionais apresentaram crescimento de 11,6% com relação ao
mesmo período anterior.
Projeto GRS-03.1.a - Elaboração de estudo visando à racionalização dos custos dos serviços de
terceiros da Infraero
Área Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT
Descrição dos Produtos:
1) Estudo com a média de custos de terceiros por categoria aeroportuária
2) Estudo com a análise dos custos dos aeroportos concedidos para benchmark
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Data Início: 01/06/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Levantamento dos dados históricos dos custos dos serviços contratados
Fase 2 - Levantamento de dados estatísticos por Categoria Aeroportuária
Fase 3 - Visita técnica nos aeroportos com maiores distorções
Fase 4 - Levantamento e análise dos custos dos aeroportos concedidos
Fase 5 - Compilação e análise dos dados para sugestão de ajustes nos contratos levantados
Fase 6 - Elaboração de relatório técnico conclusivo

Data Início Data Término
01/06/2012 31/12/2012
01/06/2012 31/12/2012
01/01/2013 01/06/2013
01/01/2013 30/11/2013
01/06/2013 31/12/2013
01/12/2013 31/12/2013

Situação
ATRASADO
ATRASADO
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA

Projeto GRS-03.1.b - Implantação de plano de hidrométrico em todas as Superintendências
Regionais no sítio aeroportuário, possibilitando a gestão do consumo de água nos aeroportos.
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DTME
Objetivo Geral: A Superintendência de Meio Ambiente, através da Coordenação de Recursos
Hídricos objetiva:
1. Atualizar mensalmente o consumo de água em todos os aeroportos da Infraero, através dos
poucos hidrômetros hoje existentes, de modo a obtermos um mínimo de informações gerais
sobre o sistema. Aeroportos envolvidos: todos;
2. Atualizar planta com mix comercial, operacional, escritórios Infraero, com locação dos
hidrômetros nos locais previstos no documento requisitos para sistemas ambientais em
empreendimentos novos e existentes. Aeroportos envolvidos: Aeroporto Internacional de
Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV (1), Aeroporto Internacional de Cuiabá –
Marechal Rondon – SBCY (2), Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto
Freyre – SBRF (3), Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT (4),
Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE (5), Aeroporto
Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG (5), SBRJ (6), Aeroporto Internacional
de Confins – Tancredo Neves – SBCF (7), Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG –
Carlos Drummond de Andrade – SBBH (8), Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso
Pena – SBCT (9), Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA (11);
3. Desenvolver termo de referência para adquirir e instalar novos hidrômetros e pontos
estratégicos do aeroporto conforme estabelecido no documento requisitos para sistemas
ambientais em empreendimentos novos e existentes. Aeroportos envolvidos: Aeroporto
Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV (1), Aeroporto
Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY (2), Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF (3), Aeroporto Internacional de Natal – Augusto
Severo – SBNT (4), Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro –
SBBE (5), Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG (5), SBRJ (6),
Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF (7), Aeroporto de Belo
Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de Andrade – SBBH (8), Aeroporto de São
Paulo/Congonhas – SBSP (9), Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT
(10), Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA (11);
4. Desenvolver termo de referência para adquirir e instalar equipamentos que permitam a leitura
remota dos hidrômetros. Aeroportos envolvidos: Aeroporto Internacional de Salvador – Dep.
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Luís Eduardo Magalhães – SBSV (1), Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon
– SBCY (2), Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF (3),
Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT (4), Aeroporto Internacional de
Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE (5), Aeroporto Internacional de Manaus –
Eduardo Gomes – SBEG (5), – SBRJ (6), Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo
Neves – SBCF (7), Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de
Andrade – SBBH (8), Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP (9), Aeroporto
Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT (10), Aeroporto Internacional de Porto
Alegre – Salgado Filho – SBPA (11);
Justificativa:
1) Quantificação mensal do consumo de água nos aeroportos: avaliação dos consumos e
identificação de oportunidades de melhoria;
2) Atualização de mix: identificar hidrômetros; atualização de cadastro junto à concessionária;
3) Instalação de hidrômetros: melhor gerenciamento; identificação de perdas; cobrança de conta
justa da água e concessionários; identificação dos maiores consumidores. Tais ações poderão
resultar em redução do consumo de água potável e redução do custo; e
4) Equipamentos que permitam a leitura remota dos hidrômetros: viabilizará a agilidade no
controle.
Descrição dos Produtos:
1) Envio mensal do consumo de água de todos os aeroportos da Infraero à Superintendência de
Meio Ambiente – DTME, medido através dos hidrômetros hoje existentes, de modo a permitir
comparação de dados depois de concluído o projeto;
2) Atualização, pelas Regionais, de planta com mix comercial, operacional, órgãos públicos e
escritórios Infraero e croquis da distribuição dos hidrômetros novos e existentes.
3) Termo de referência para aquisição de hidrômetro;
4) Termo de referência para aquisição de equipamento(s) que permitam a leitura remota dos
novos hidrômetros instalados;
5) Aquisição e instalação dos hidrômetros pelas regionais e aeroportos. Aeroportos envolvidos:
aeroportos das cidades da Copa e o aeroporto de Belém;
6) Aquisição e instalação de equipamento(s) que permitam a leitura remota dos novos
hidrômetros instalados pelas regionais e aeroportos. Aeroportos envolvidos: aeroportos das
cidades da Copa e o aeroporto de Belém;
Data Início: 08/05/2012
Data Término: 01/04/2014
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Fases
Fase 1 - Termos de referência a serem desenvolvidos pela SEDE (DTME) para aquisição de
hidrômetros.
Fase 2 - Inserção dos dados de cadastro dos hidrômetros no sistema GCA, desenvolvido pelo
Programa GRS 02.3.b
Fase 3 - Relatório Final
Fase 4 - Termos de referência a serem desenvolvidos pela SEDE (DTME) para aquisição de
equipamento/sistema que permita a leitura remota dos hidrômetros.
Fase 5 - Envio mensal, em arquivo digital, através da Coordenação de Meio Ambiente da
Regional, do consumo medido em todos os aeroportos da Regional, juntamente com envio de
cópia da conta de água da Companhia de Água, quando existente. Até o dia 25 de cada mês.
Fase 6 - Planta com mix comercial, operacional, Infraero, com locação dos hidrômetros nos
locais previstos nos Requisitos Ambientais. Local: SBCY, SBRF, SBNT,SBBE, SBEG,SBRJ,
SBCF, SBBH, SBSP,SBCT,SBPA. Não escopo: aeroportos concedidos.
Fase 7 - Processo licitatório para aquisição de hidrômetros.SBSV(1), SBCY(2), SBRF(3),
SBNT(4), SBBE(5), SBEG(5), SBRJ(6), SBCF(7), SBBH(8) , SBSP(9), SBCT(10), SBPA(11).
Fase 8 - Processo licitatório para aquisição de equipamentos/sistema que permita a leitura remota
dos hidrômetros. SBSV(1), SBCY(2), SBRF(3), SBNT(4),
Fase 9 - Aquisição e Instalação de Hidrômetros. SBSV(1), SBCY(2), SBRF(3), SBNT(4),
SBBE(5), SBEG(5), SBRJ(6), SBCF(7), SBBH(8) , SBSP(9), SBCT(10), SBPA (11)
Fase 10 - Aquisição/Instalação de equipamento/sistema para leitura remota dos
hidrômetros.SBSV(1), SBCY(2), SBRF(3), SBNT(4), SBBE(5), SBEG(5), SBRJ(6), SBCF(7),
SBBH(8) , SBSP(9), SBCT(10), SBPA(11).
Fase 11 - Treinamento dos sistemas

Data Início Data Término

Situação

08/05/2012

15/08/2012

ATRASADO

01/01/2013

01/01/2014

EM DIA

01/01/2014

01/04/2014

EM DIA

01/06/2012

15/08/2012

ATRASADO

01/06/2012

01/04/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

01/06/2012

30/09/2012

ATRASADO

15/07/2012

31/10/2012

ATRASADO

15/07/2012

31/10/2012

ATRASADO

01/10/2012

31/10/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

01/11/2012

31/10/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

01/01/2013

01/01/2014

EM DIA

Andamento:
 Outubro de 2012: Elaborado cerca de 90% da minuta do Termo de Referência – TR
referente a hidrômetros. Em verificação as exigências em relação ao Sistema de
Gerenciamento de Utilidades e Energia – SIGUE.
 Dezembro de 2012: Elaborado cerca de 50% do Termo de Referência – TR de telemetria.
Com o desenvolvimento do Termo de Referência – TR verificou-se que será necessário
mapear criteriosamente os aeroportos para possibilitar a implantação da telemetria, o que
será reprogramado em 2013.
 Setembro de 2012: Enviados os dados de consumo em por todas as Regionais. O envio dessa
informação será constante até o final do projeto.
 Setembro de 2012: Mix Comercial: iniciado 10%. Enviado Aeroporto Internacional de
Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE.
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Indicador GRS-03.2: Percentual de aeroportos com índice de eficiência da Anac atingido.
Gestor: Superintendência de Controladoria – DFCT
Meta: 100%.
Resultado esperado: Aumentar a eficiência dos aeroportos conforme disposto na Portaria nº
174/SER 28/1/2011 visando à recomposição dos déficits das atividades aeroportuárias, tendo em
vista que a variação das tarifas aeroportuárias no momento do reajuste ocorrerá conforme alcance
das metas de eficiência.
Realizado até dezembro/2012
Quantidade de
Meta 2012 Quantidade total
Aeroportos com
Realização
aeroportos com
(%)
de aeroportos
Índice de Eficiência – em relação
Índice de Eficiência
(Un)
ANAC atingido (%) à meta (%)
atingido (Un)

Regional

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

100

5

1

20,00

20,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

100

6

3

50,00

50,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

100

9

3

33,33

33,33

SRNO

Sup. Regional do Norte

100

9

2

22,22

22,22

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

100

7

3

42,86

42,86

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

100

5

3

60,00

60,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

100

7

6

85,71

85,71

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

100

3

1

33,33

33,33

SRSU

Sup. Regional do Sul

100

12

6

50,00

50,00

INFRAERO

100

63

28

44,44

44,44

Tabela 9: Resultado do indicador GRS-03.2
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Em 2012, apenas 44,44% dos aeroportos alcançaram o Índice de Eficiência exigido pela a Agência
Nacional de Aviação Civil – Anac.
O índice de eficiência, criado por meio da resolução nº 180 de 25/01/2011, visa medir a eficiência
no uso dos recursos. Tal meta é utilizada nas revisões tarifárias para parametrização da
recomposição dos déficits das atividades aeroportuárias.
Os aeroportos que não cumpriram a meta estabelecida não farão jus aos reajustes tarifários.
Nenhuma das regionais atingiu meta, somente a Superintendência Regional do Sudeste – SRSE
apresentou resultado superior a 80% de realização.

92

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Projeto GRS-03.2.a - Programa de redução de energia elétrica nos aeroportos
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DTME
Objetivo Geral: Visa otimizar a utilização de energia elétrica de orientações, direcionamento, ações
e controles sobre os recursos humanos, materiais e econômicos, reduzindo os índices globais e
específicos da quantidade de energia elétrica necessária para a obtenção do mesmo resultado ou
serviço.
Justificativa: Na empresa a preocupação com a gestão de energia elétrica é de caráter pontual, não
tem continuidade e é delegada para escalões inferiores da organização. Não quer dizer que a gestão
da energia elétrica é negligenciada, na verdade, muito esforço nesse sentido já foi realizado e
muitos resultados relevantes foram colhidos, mas existe a consciência de que, cada vez mais, o tema
gestão energética deve merecer maior atenção da direção da empresa.
Descrição dos Produtos:
1) Diagnóstico energético (relatório técnico) dos 9 aeroportos contemplados em 2012;
2) Implantação dos Indicadores de desempenho energético em todos os aeroportos;
3) Definição das metas para os 9 aeroportos contemplados pelos diagnósticos energéticos.
Data Início: 01/01/2012
Data Término: 31/12/2012
Fases
Fase 1 - Treinamento dos Engenheiros Eletricistas de Meio Ambiente e encontro com a
participação dos coordenadores de manutenção das regionais, gerentes da MEES e MNCM.
Fase 2 - Definição dos aeroportos que serão contemplados com a elaboração de Diagnóstico
Energético (relatório técnico)
Fase 3 - Disponibilizar ferramenta computacional (relatórios) para análise dos Indicadores de
Desempenho Energético tendo como base os sistemas coorporativos já implantados: GCE,
BIOGER e TECAPLUS.
Fase 4 - Validação dos Indicadores de Desempenho Energético.
Fase 5 - Elaboração dos Diagnósticos Energéticos nos aeroportos definidos na fase 2.
Fase 6 - Definição das metas para 2013

Data Início Data Término

Situação

01/01/2012

02/02/2012

CONCLUÍDO

06/02/2012

10/02/2012

CONCLUÍDO

04/06/2012

01/09/2012

CONCLUÍDO

02/07/2012
01/03/2012
15/10/2012

30/09/2012
01/10/2012
31/12/2012

CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Andamento:
Realizado o treinamento dos engenheiros eletricistas das regionais de meio ambiente e definido os
aeroportos a serem diagnosticados.
Diagnósticos energéticos dos aeroportos determinados em andamento: realizado cerca de 20% das
análises.
Ferramenta computacional para análise de indicadores a ser desenvolvida: processo será discutido
com a área de Tecnologia da Informação – TI ainda no mês de junho de 2012.
Atualmente, a área de Tecnologia da Informação – TI não dispõe de recurso necessário à
disponibilização do relatório de Indicadores de Desempenho Energético.
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Até que a área de Tecnologia da Informação – TI conclua o desenvolvimento do relatório, em
caráter de substituição foi disponibilizado em 21/11/2012 o arquivo Access no endereço de rede:
\\10.0.17.17\Integração\Publico\DE\DEME\01.Programas Ambientais\08.Energia\Indicadores.
Serão apresentados até janeiro de 2013, estudos de potencial de intervenção nos projetos de
reforma/ampliação para o Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG e o
Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, visando à eficiência energética.
Indicador GRS-03.3: Despesa operacional da Superintendência Regional em relação à despesa
operacional total.
Gestor: Superintendência de Controladoria – DFCT
Meta: 12,43%.
Resultado esperado: Redução da participação dos custos das Superintendências Regionais
Realizado até dezembro/2012
Meta
2012 (%)

Regional

Despesa
Despesa operacional
Operacional da
somente da Regional
Infraero deduzida
(R$)
a Sede (R$)

Despesa operacional
da Regional em Variação em
relação à despesa
relação à
operacional da
meta (%)
Infraero (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

0,68

25.820.592,28

0,87

(27,30)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

1,12

30.284.193,97

1,02

9,35

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

1,64

44.779.342,15

1,50

8,46

SRNO

Sup. Regional do Norte

0,80

31.893.943,22

1,07

(33,65)

2.982.925.675,35

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

1,91

52.298.364,19

1,75

8,21

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

2,36

69.545.806,29

2,33

1,21

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

0,86

27.486.305,87

0,92

(7,15)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

1,79

75.077.430,35

2,52

(40,61)

SRSU

Sup. Regional do Sul

1,28

32.084.206,19

1,08

15,97

389.270.184,51

13,05

(4,99)

INFRAERO

12,43

2.982.925.675,35

Tabela 10: Resultado do indicador GRS-03.3
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

Meta não alcançada. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
Em 2012, a despesa operacional da Superintendência Regional em relação à despesa operacional
total alcançou R$13,05, o que provocou uma variação percentual negativa de (4,99%), em relação à
meta de R$ 12,43.
A Superintendência Regional do Centro-Oeste – SRCO, Superintendência Regional do Nordeste –
SRNE, Superintendência Regional do Noroeste – SRNR, Superintendência Regional do Rio de
Janeiro – SRRJ e Superintendência Regional do Sul – SRSU atingiram as metas estabelecidas, a
Superintendência Regional do Sudeste – SRSE não atingiu a meta, mas ficou com variação em
relação à meta menor que 10%. A Superintendência Regional do Centro-Leste – SRCE,
Superintendência Regional do Norte – SRNO e a Superintendência Regional de São Paulo – SRSP
não atingiram as metas.
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O resultado de 2012 apresentou aumentos de 18,1% nas despesas operacionais das regionais com
relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente nas contas de pessoal 15,7%, serviços
contratados 58,9%, despesas gerais 6,0%, serviços públicos 41,1% e material de consumo 17,0%.
No status geral a meta não foi atingida, entretanto apresentou uma variação menor que 5%.
Projeto GRS-03.3.a - Estudo visando à adequação dos custos das Superintendências Regionais
ao mercado
Área Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT
Descrição dos Produtos:
1) Estudo com custos administrativos de diversas empresas para Benchmark
2) Estudo de verificação dos custos administrativos das regionais
Data Início: 01/06/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Levantamento dos custos administrativos em empresas prestadoras de serviços
Fase 2 - Levantamentos dos custos administrativos dos aeroportos concedidos
Fase 3 - Compilação e análise dos dados para sugestão de ajustes nos custos administrativos

Data Início Data Término
01/06/2012 31/12/2012
01/06/2013 30/11/2013

Situação

01/01/2013

31/12/2013

EM DIA

Fase 4 - Elaboração de Relatório Técnico

01/12/2013

31/12/2013

EM DIA

ATRASADO
EM DIA

Andamento:
A iniciar.
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Objetivo Estratégico – GRS-04: Assegurar recursos financeiros necessários para
a execução da estratégia
Indicador GRS-04.1: Margem de lucro (EBITDA).
Gestor: Superintendência de Controladoria – DFCT
Meta: 19,3%.
Resultado esperado: Garantir a autossuficiência de caixa da Infraero
Meta
2012
(%)

Regional

Realizado até dezembro/2012
Receita operacional
(R$)

EBTIDA (R$)

Margem
EBTIDA
(%)

Variação em
relação à
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

25,80

192.261.917,32

36.648.880,91

19,06

(26,12)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

18,70

341.396.267,39

82.849.236,46

24,27

29,77

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

18,00

321.949.022,48

39.123.935,98

12,15

(32,49)

SRNO

Sup. Regional do Norte

(37,50)

141.903.169,27

-43.577.659,00

-30,71

18,11

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

(12,40)

203.269.464,47

14.099.117,75

6,94

155,94

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

24,40

750.932.394,75

174.341.065,50

23,22

(4,85)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

27,40

286.573.898,98

43.236.040,04

15,09

(44,94)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

52,40

1.668.703.116,76

847.029.870,82

50,76

(3,13)

SRSU

Sup. Regional do Sul

39,80

458.945.538,99

147.349.927,91

32,11

(19,33)

SEDE

-

521.764,23

-506.760.967,55

-97.124,51

INFRAERO

19,30

4.366.456.554,64

834.339.448,82

19,11

(1,00)

Tabela 11: Resultado do indicador GRS-04.1
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

Meta não alcançada. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
Em 2012, a margem de lucro (EBITIDA) alcançou 19,11%, o que provocou uma variação
percentual negativa de (1,00%), em relação à meta de 19,30.
No período houve aumento do Ebtida em 16,4% em relação ao mesmo período anterior, com
margem de 19,1%, a receita operacional cresceu 16,2%, em função do aumento de demanda
operacional, do reajuste tarifário e das receitas comerciais.
Em relação a despesa operacional, houve aumento de 10,4%, principalmente nas despesas com
pessoal, já computados os reflexos do reajuste salarial de 6,41% aprovado no Acordo Coletivo de
Trabalho – ACT 2012/2013 e promoção horizontal por antiguidade.
Os serviços contratados apresentaram crescimento de 16,9%, consequência da ampliação dos
contratos operacionais e de manutenção nos aeroportos para conformação aos normativos vigentes.
Os serviços públicos apresentaram aumento de 7,0% em função do reajuste nas tarifas públicas.
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Mesmo com o aumento das receitas em função do reajuste tarifário somente a Superintendência
Regional do Centro Oeste – SRCO, Superintendência Regional do Norte – SRNO e
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR atingiram as metas no exercício.
Projeto GRS-04.1.a - Recomposição tarifária
Área Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT
Descrição dos Produtos:
1) Recomposição das tarifas de embarque, pouso, permanência e preços específicos
2) Flexibilização tarifária por hora pico
3) Avaliação da qualidade de serviço
Data Início: 01/12/2009
Data Término: 31/12/2013
Fases
Data Início Data Término
Situação
Fase 1 - Levantamento de dados operacionais e financeiros para elaboração de Relatório
01/12/2009 31/12/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
Técnico
Fase 2 - Revisão do conteúdo do plano de contas e da metodologia de rateio e custos e receitas
ATRASADO
01/06/2012 31/12/2012
Fase 3 - Implantação da Metodologia de cálculo do Fator X de reajuste/dedução
Fase 4 - Revisão da metodologia de classificação da Categoria Aeroportuária
Fase 5 - Elaboração de Relatório Técnico
Fase 6 - Aprovação do Relatório Técnico pela Diretoria e Conselhos
Fase 7 - Encaminhamento da Proposta à ANAC
Fase 8 - Discussão da proposta junto aos técnicos da ANAC
Fase 9 - Aprovação da Proposta
Fase 10 - Estudo por aeroporto da hora/data pico/ociosidade para flexibilização de tarifa
Fase 11 - Implantação da tarifas por hora pico
Fase 12 - Implantação da metodologia de avaliação de qualidade de serviço (índice de eficiência)

01/06/2011
01/01/2013
01/03/2010
01/06/2010
02/06/2010
03/06/2010
25/01/2011
25/01/2011
01/02/2011

31/12/2013
31/12/2013
01/06/2010
01/06/2010
02/06/2010
31/12/2013
25/01/2011
30/07/2011
31/12/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

25/01/2011

31/12/2013

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO
EM DIA
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
ATRASADO

Andamento:
Discussão com os técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para dar continuidade
do processo de recomposição tarifária - 2º fase.
Aguardando definição do Governo Federal quanto à estratégia de manutenção dos aeroportos de
rede Infraero.
Projeto GRS-04.1.b - Revisão tarifária – Aeroportos Grupo II
Área Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT
Descrição dos Produtos:
1) Revisão da política tarifária para aeronaves de asa rotativa
2) Adequação do resultado econômico do transporte offshore de acordo com a infraestrutura
disponível
97

Relatório de Gestão do exercício de 2012

3) Revogação do Art. 10º, inciso II da Portaria nº 306/GC5 que garante o desconto de 50% na
tarifa de pouso nas operações offshore
Data Início: 01/06/2012
Data Término: 30/06/2013
Fases
Fase 1 - Levantamento de Dados para elaboração de Relatório Técnico
Fase 2 - Elaboração de Relatório Técnico
Fase 3 - Aprovação pela Diretoria Executiva e Conselhos
Fase 4 - Encaminhamento da Proposta à SAC e ANAC
Fase 5 - Discussão da proposta com técnicos da SAC e ANAC
Fase 6 - Aprovação da proposta pela ANAC

Data Início Data Término
01/06/2012 30/08/2012
01/09/2012 31/12/2012
01/01/2013 31/01/2013
01/02/2013 01/02/2013
15/02/2013 30/06/2013
30/06/2013 30/06/2013

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Entregue relatório técnico para avaliação dos técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC. Estão sendo discutidas com a Secretaria de Aviação Civil – SAC mudanças nas tarifas do
Grupo II para operações offshore.
Indicador GRS-04.2: Taxa de crescimento da receita de concessão de áreas e exploração de
serviços.
Gestor: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Meta: 20%.
Resultado esperado: Gerar recursos financeiros para suportar a excelência operacional.

Dependência

Meta
2012
(%)

Receitas
realizadas até
dezembro 2011
(R$)

Realizado até dezembro/2012
Receitas
realizadas 2012
(R$)

Crescimento
Variação em
receita comercial relação à
(%)
meta (%)

SEDE

Sede

20,00

337.470,52

506.699,36

50,15

150,73

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

20,00

50.432.992,69

58.965.657,84

16,92

(15,41)

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

20,00

25.898.179,66

35.523.124,59

37,16

85,82

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

20,00

76.858.497,05

89.974.423,02

17,07

(14,67)

SRNO

Sup. Regional do Norte

20,00

25.583.611,51

30.598.385,37

19,60

(1,99)

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

20,00

25.952.489,24

28.020.114,45

7,97

(60,17)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

20,00

213.647.258,89

263.816.027,30

23,48

17,41

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

20,00

72.190.974,49

81.119.679,09

12,37

(38,16)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

20,00

105.775.043,21

130.285.877,78

23,17

15,86

SRSU

Sup. Regional do Sul

20,00

114.860.450,17

149.302.268,33

29,99

49,93

20,00

711.536.967,43

868.112.257,13

22,01

10,03

INFRAERO

Tabela 12: Resultado do indicador GRS-04.2
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

Meta Cumprida. Resultado acima do fixado.
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O crescimento de receita comercial for de 22,01%. O resultado apresenta uma variação em relação à
meta de 10,03%. De forma geral e focando as ações nacionais, pode-se destacar:
1) Ações mais agressivas de divulgação das oportunidades de negócio, seja pelo calendário de
visitas, sejam por novas abordagens mercadológicas como a utilização do Facebook e do
Twitter para divulgação das licitações, como a participação em diversos eventos
corporativos, advindo das concessões dos aeroportos.
2) Ampliação e diversificação das ofertas de varejo, em implantações como os serviços de
lavanderia, sapataria e costura em Congonhas; a inauguração de loja especializada em
roupas masculinas e femininas de alto padrão, a Dudalina, em Maceió/AL; alimentação
saudável, a DNA natural, em Vitória/ES; loja de vestuário em couro, a Volutty Couros, em
São José dos Pinhais-Curitiba/PR.
3) Promoção de varejo de alimentação de preço controlado nos aeroportos das cidades sede da
Copa de 2014 e em Londrina/PR.
4) Ações de apoio ao comércio justo, como espaços da Associação Capixaba de Artesões –
Acarte em Vitória/ES e parceria junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas
Empresas – SEBRAE, que tem como estratégia a implantação de exposições de produtos
artesanais brasileiros de alto valor agregado.
5) Promoções a vendas como a comemoração do Natal, nos aeroportos da região.
6) Estreitamento na relação com os concessionários, o fortalecimento da marca Aeroshopping
com a aproximação junto a Associação Brasileira de Franchising.
7) Ações promocionais se sucedem como um elemento fundamental de incremento rápido de
receita, como a Belle Bijou, em Recife/PE, cujo destaque são acessórios a mulher executiva
e almofadas conforto em Fortaleza/CE.
8) Implementação de empreendimentos externos, como a instalação da lanchonete Subway, no
complexo logístico de cargas de Manaus e o lançamento do edital da licitação internacional
para hotel no Aeroporto Santos-Dumont, no Rio de Janeiro/RJ, em outubro de 2012.
9) Intensificação da fiscalização junto aos concessionários, com reforço de uniforme em 2012.
10) Expansão do Sistema Gestor de Estacionamento – GEST, abrangendo o Aeroporto
Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e o Aeroporto Internacional de Manaus, no
exercício de 2012.
Projeto GRS-04.2.c - Fortalecimento do relacionamento com os concessionários da Infraero
Área Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Objetivo Geral: Reformular a relação empresa e concessionários, com foco em bons
relacionamentos e manter alto nível de qualidade nos serviços ofertados, com vista a fidelizar os
clientes atuais e prospectar novos, com vistas a maximizar as oportunidades de negócios gerando
melhores resultados.
Justificativa: A inauguração de um escritório de negócios dedicado exclusivamente para
atendimento às necessidades dos clientes será o canal direto de comunicação com impacto na
percepção de melhoria no relacionamento com o concessionário, trazendo uma nova perspectiva de
lucratividade através do relacionamento integrado.
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Descrição dos Produtos:
1) Compreender as necessidades dos clientes;
2) Tratar os clientes como parceiros;
3) Assegurar que os empregados satisfaçam as necessidades desses clientes; e
4) Prover os usuários com a melhor qualidade possível em produtos e serviços.
Data Início: 16/01/2012
Data Término: 30/08/2013
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto e planejamento das etapas do projeto - definição do local
para implantação do escritório de negócios no Aeroporto de Salvador
Fase 2 - Evento de inauguração do escritório de negócios nos Aeroportos do Recife e Santos
Dumont
Fase 3 - Encerramento do projeto
Fase 4 - Elaboração do projeto executivo das obras do escritório de negócio do Aeroporto de
Salvador
Fase 5 - Aprovação do projeto executivo do escritório de negócios do Aeroporto de Salvador
Fase 6 - Execução das obras de adequação e implantação do escritório de negócios do
Aeroporto de Salvador
Fase 7 - Evento de inauguração do escritório de negócios do Aeroporto de Salvador
Fase 8 - Definição do local para implantação do escritório de negócios nos Aeroportos do
Recife e Santos Dumont
Fase 9 - Elaboração do projeto executivo das obras do escritório de negócio dos Aeroportos do
Recife e Santos Dumont
Fase 10 - Aprovação do projeto executivo do escritório de negócios dos Aeroportos do Recife
e Santos Dumont
Fase 11 - Execução das obras de adequação e implantação do escritório de negócios nos
Aeroportos do Recife e Santos Dumont

Data Início Data Término

Situação

16/01/2012

30/01/2012

CONCLUÍDO

15/10/2012

31/07/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

30/08/2013

30/08/2013

EM DIA

31/01/2012

10/02/2012

CONCLUÍDO

13/02/2012

17/02/2012

CONCLUÍDO

20/02/2012

20/03/2012

CONCLUÍDO

19/03/2012

23/03/2012

CONCLUÍDO

01/06/2012

30/11/2012

CONCLUÍDO

01/08/2012

31/01/2013

CONCLUÍDO

03/09/2012

28/02/2013

CONCLUÍDO

10/09/2012

31/05/2013

EM DIA

Andamento:
O projeto está cumprindo o cronograma estabelecido. Já foi realizada a implantação do primeiro
escritório de negócios no Aeroporto de Salvador. Estamos na fase 6 do projeto.
Os recursos financeiros necessários ao projeto foram solicitados à área financeira, no entanto,
devido aos cortes no orçamento só foi repassado até o momento o valor necessário para a
implantação de um escritório de negócio.
Está atualmente na fase 09 do projeto, com a troca do aeroporto de Recife pelo aeroporto de
Congonhas, a pedido do concessionário, onde o mesmo encontra-se em fase de análise.
Aguardando o aporte de recursos financeiros junto a Diretoria Financeira para viabilizar as demais
partes do escopo do projeto.
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Projeto GRS-04.2.h - Gestão dos Espaços Comerciais
Área Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Objetivo Geral: Desenvolver e implantar ferramentas que permitam a ampliação dos projetos de
negócios para o campo da internet, tendo o portal de negócios, ou hotsite, como referência para
extensão dos negócios em ambiente virtual.
Justificativa: A disponibilização de uma ferramenta, como uma nova opção de pesquisa para um
mix de oportunidades de negócios, facilita no aumento da arrecadação através do benefício da
disponibilização de informações aos vários perfis de consumidores.
Descrição dos Produtos:
1) Atualização dos mixes comerciais dos Aeroportos Sede da Copa de 2014, portais de negócios
atualizados do Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV,
Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ e Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF, comunicação visual do Aeroshopping adequada
à nova logomarca nos aeroportos Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo
Magalhães – SBSV, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ e Aeroporto
Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF;
2) Melhoria na oferta de produtos/serviços;
3) Satisfação do cliente com consequente aumento da receita;
4) Melhoria dos espaços, de ambiente; e
5) Identidade visual dos espaços comerciais.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 30/06/2013
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do projeto - Planejamento e elaboração do projeto do mix comercial dos
aeroportos de Salvador, Santos Dumont e Recife.
Fase 2 - Inserção dos dados referentes ao mix comercial dos aeroportos no ambiente Inframix e
Portal de Negócios de Aeroportos (Hotsite)
Fase 3 - Comunicação das oportunidades de negócios.
Fase 4 - Aplicação da Comunicação Visual Aeroshopping.
Fase 5 - Encerramento do Projeto.

Data Início Data Término

Situação

27/02/2012

30/03/2012

CONCLUÍDO

16/07/2012

31/03/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

02/01/2012
09/01/2012
10/12/2012

28/12/2012
30/06/2013
30/06/2013

CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
O projeto está cumprindo o cronograma, já tendo sido implantado nos aeroportos de Salvador e
Recife a aplicação da comunicação visual do Aeroshopping.
A atualização e elaboração do projeto dos mixes comerciais nos aeroportos de Salvador, Recife e
Santos Dumont já foram realizadas.
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O portal de negócios e o Inframix encontram-se em fase de produção, para posterior inserção dos
dados referentes ao mix comercial dos aeroportos.
O mix comercial encontra-se já implantado em 16 aeroportos.
Aguardando o aporte de recursos financeiros junto a Diretoria Financeira para viabilizar as demais
partes do escopo do projeto.
Projeto GRS-04.2.i - Máster em Publicidade
Área Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Objetivo Geral: Propor uma alternativa viável para a melhora da exploração dos espaços nos
aeroportos destinados a veiculação de publicidade.
Justificativa: Nos últimos 10 anos a receita proveniente da concessão de área para a exploração de
publicidade cresceu em média 13,89% (sem desinflacionar), enquanto tivemos atividades que
cresceram até 28,29% (estacionamento). A receita de publicidade foi a 7ª maior do ranking de
crescimento, e ficou um pouco acima da média do total das demais receitas, em torno de 12,5%. A
despeito destes números, a receita arrecadada ainda está distante do potencial que esta atividade
pode render, desta forma, é de grande relevância estudar potenciais práticas mais rentáveis para a
exploração.
Descrição dos Produtos:
1) Sistemática de concessão de áreas para publicidade mais rentável;
2) Sistemática de concessão de áreas para publicidade num formato mais atrativo ao mercado;
3) Desenvolvimento de um plano geral de publicidade.
Data Início: 01/07/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A DINÂMICA DE
COMERCIALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PUBLICITÁRIOS DO MERCADO
Fase 2 - COMPILAÇÃO DOS DADOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS DAS
CONCESSÕES PARA PUBLICIDADE DA INFRAERO
Fase 3 - ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO
DE ÁREA PARA PUBLICIDADE SOB UMA NOVA ÓTICA
Fase 4 - ELABORAÇÃO DO EDITAL DE CONCESSÃO DE ÁREA PARA EXPLORAÇÃO
DE PUBLICIDADE SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
Fase 5 - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Fase 6 - ENCERRAMENTO DO PROJETO

Data Início Data Término

Situação

01/07/2012

31/07/2012

CONCLUÍDO

01/08/2012

31/08/2012

CONCLUÍDO

01/09/2012

30/09/2012

CONCLUÍDO

01/10/2012

30/12/2012

ATRASADO

01/03/2013
20/11/2013

30/03/2013
31/12/2013

EM DIA
EM DIA

Andamento:
O projeto encontra-se em fase de aprovação do termo de referência, com informações subsidiadas
pelo aeroporto de Recife (Aeroporto Piloto).
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Indicador GRS-04.3: Percentual de crescimento da receita da atividade de logística de carga.
Gestor: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Meta: 10%.
Resultado esperado: Alcançar, ao final do exercício financeiro de 2012, um percentual de
crescimento da receita de Logística de Carga igual ou superior a 10% em relação ao exercício 2011.

Regional

Meta
2012
(%)

Receitas
realizadas até
dezembro 2011
(R$)

Realizado até dezembro/2012
Receitas
realizadas 2012
(R$)

Crescimento da Variação em
receita de logística relação à
de carga (%)
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

10,13

5.146.433,93

7.946.778,75

54,41

437,06

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

11,11

3.414.787,11

6.554.871,64

91,96

727,89

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

9,36

14.621.170,75

22.233.940,60

52,07

456,07

SRNO

Sup. Regional do Norte

9,51

1.688.034,43

2.033.659,46

20,47

115,21

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

11,43

61.183.488,54

83.590.205,69

36,62

220,53

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

9,96

75.678.932,95

139.252.337,21

84,00

743,22

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

9,65

21.161.110,74

36.189.370,39

71,02

636,21

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

14,99

294.826,22

700.780,33

137,69

818,56

SRSU

Sup. Regional do Sul

10,10

48.450.801,54

67.920.071,69

40,18

298,05

INFRAERO

10,00

231.639.586,21

366.422.015,76

58,19

481,86

Tabela 13: Resultado do indicador GRS-04.3
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

Meta Cumprida. Resultado acima do fixado.
A meta estratégica de crescimento da receita da atividade de logística de carga da Infraero, referente
ao exercício 2012 foi estabelecida em R$ 280 milhões (excluídos os aeroportos concedidos de
Brasília, Campinas e Guarulhos). Este valor foi ultrapassado em mais de R$ 86,4 milhões, atingindo
a quantia de R$ 366.422.015,76, representando uma arrecadação 58% maior que a meta
estabelecida para 2012, que foi de 10%.
Se considerada a arrecadação da tarifa Ataero, incluindo os três aeroportos concedidos (Brasília,
Campinas e Guarulhos), as receitas em 2012 atingiram a marca de R$ 1,10 bilhão, representando
aproximadamente 14% de crescimento em comparação ao ano anterior, que obteve arrecadação de
R$ 963,7 milhões.
Os melhores índices de crescimento registrados na movimentação de cargas (tonelagem) foram
obtidos pelos terminais de logística de cargas de Campo Grande-MS (229%), Foz do Iguaçu-PR
(151%) e Belém-PA (117%). Os maiores valores arrecadados pela atividade de logística de carga
foram obtidos pelos Aeroportos do Galeão-RJ, com crescimento de 84% e de Manaus-AM, que
incrementou suas receitas em 36%, em comparação ao mesmo período do exercício de 2011. Para o
notável desempenho registrado na atividade de logística de carga da Infraero, podem ser destacados:
1) O Programa de Eficiência de Logística;
2) A verticalização das áreas de armazenagem;
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3) A automação e sistematização de processos, com foco na integração dos sistemas Tecaplus e
Siscomex (da Receita Federal) para a entrega (baixa) de cargas importadas liberadas, que
atendeu a todos os terminais de logística de carga da Rede;
4) A melhoria dos processos de liberação junto a clientes, parceiros, Receita Federal, Anvisa e
demais órgãos anuentes; e
5) A revisão dos fluxos internos de trânsito/processamento das cargas dentro dos terminais.
Além destes, é importante enfatizar que em 9 de janeiro de 2012, a Portaria Anac nº 52/SER,
alterou os valores das tarifas aeroportuárias de armazenagem e capatazia sobre cargas importadas e
a serem exportadas (fixados pela Portaria nº 219, de 27 de março de 2001), proporcionando uma
média de aumento de 12,5% em relação aos percentuais anteriormente fixados. Deve ser citado
ainda, o relevante incremento de 14,66% no valor agregado das cargas processadas nos terminais de
logística da Rede (considerando a variação do Cost, Insurance, Freight – CIF ocorrida no período
2012/2011) que influenciou no total da arrecadação. A título de comparação, o crescimento do valor
Cost, Insurance, Freight – CIF do período 2011/2010 atingiu 6,5%, enquanto o crescimento do
valor Cost, Insurance, Freight – CIF do período 2012/2011 foi mais que o dobro do crescimento
ocorrido no período anterior.
Para 2013, com o objetivo de adequar, cada dez mais, a capacidade de processamento da Rede
Infraero, serão continuados os projetos executivos para reformas e construções dos complexos de
logística de carga, e aquisição de novos equipamentos e serviços de melhoria da infraestrutura, bem
como novas ferramentas computacionais para o desenvolvimento das operações realizadas nos
terminais logísticos da Rede Infraero.
Projeto GRS-04.3.a - Flexibilização tarifária de segmentos estratégicos
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: Reduzir a incidência, em toda a rede Teca, de cargas removidas para a zona
secundária, com vistas ao crescimento da receita da atividade de logística de carga e o aumento do
número de clientes fidelizados.
Justificativa: Tornar as tarifas de armazenagem e de capatazia competitivas e atraentes aos
importadores possibilitando a estes reduzirem sensivelmente seus custos logísticos com possíveis
reduções nos preços de seus produtos ofertados aos consumidores finais.
Descrição dos Produtos:
1) Fidelização de clientes;
2) Redução das remoções de cargas para as zonas secundárias;
3) Retenção nos terminais de logística da Infraero das cargas com alto valor agregado;
4) Incrementar as receitas de armazenagem e de capatazia;
5) Possibilidade de geração de novos serviços e captação de cargas oriundas de outros modais
para nacionalização nos terminais de logística da Infraero.
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Data Início: 01/03/2012
Data Término: 30/04/2013
Fases
Fase 1 - Identificar os principais segmentos de negócios, cuja operação tenha alto índice de
remoção de carga para zona secundária.
Fase 2 - Elaboração de estudo de flexibilização.
Fase 3 - Reunião com representantes do segmento.
Fase 4 - Elaboração da Nota Técnica e Termo de Acordo

Data Início Data Término

Situação

01/03/2012

30/06/2012

CONCLUÍDO

01/07/2012
17/09/2012
17/09/2012

31/08/2012
30/04/2013
30/04/2013

CONCLUÍDO
RISCO MÉDIO ATRASO
EM DIA

Andamento:
Cancelamento, por meio da Nota Técnica – NT nº 268/DCLC, de 27/11/2012, da flexibilização
tarifária concedida às lojas Francas.
Flexibilização implantada no Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO
para empresas que migrarem suas cargas marítimas para nacionalização no Teca de Maceió.
Instituída pela Nota Técnica – NT nº 282/DCLC(LCNM)/2012 de 14/12/2012. Sem previsão de
arrecadação.
Emissão da Nota Técnica – NT nº 281/DCLC(LCNM)/2012, em substituição da Nota Técnica – NT
nº 237/DCLC(LCNM)/2012. A flexibilização passa a ser concedida por segmento, não havendo
mais a necessidade de vínculo ao Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e
Similares do Vale da Eletrônica – Sindvel.
Emissão da Nota Técnica – NT nº 274/DCLC(LCNM)/2012, de 07/12/2012. Inclusão da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 32.50-7-05 na flexibilização tarifária do
segmento químico/farmacêutico a vigorar no terminal de logística de carga de Goiânia.
Projeto GRS-04.3.b - Captação de cargas processadas por outros modais
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: Captar cargas processadas por outros modais (terrestre e marítimo), permitindo
incremento de novas receitas, além de afirmar a Infraero como player estratégico no mercado de
infraestrutura logística para o comércio exterior.
Justificativa: Considerando que a Infraero é detentora da quase totalidade do mercado de
processamento de cargas aéreas, e considerando que este modal possui um marketshare pequeno em
comparação a outros modais, a captação de cargas oriundas destes outros modais (terrestre e
marítimo) permitirá a Infraero incrementar receitas, buscando novos mercados, onde existe a
predominância de portos e pontos de fronteira com suas capacidades de processamento extrapoladas
e deficitárias. Assim, a Infraero surge como alternativa de nacionalização, com expertise e marca
reconhecida no mercado. Como projeto focado, será implementada a captação de cargas marítimas
no terminal de logística de carga do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ.
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Descrição dos Produtos:
1) Elevação da captação de cargas oriundas de outros modais no Teca Aeroporto Internacional
de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ;
2) Elevação da receita na atividade de logística;
3) Geração de novos serviços e procedimentos.
Data Início: 21/05/2012
Data Término: 30/04/2013
Fases
Fase 1 - Análise de potenciais clientes;
Fase 2 - Levantamento da infraestrutura necessária (física, equipamentos e pessoal)
Fase 3 - Adequações do Terminal;
Fase 4 - Divulgação dos Serviços. (visitas e marketing)
Fase 5 - Apresentação dos resultados

Data Início Data Término
21/05/2012 31/07/2012
10/07/2012 15/07/2012
16/07/2012 31/12/2012
01/01/2013 31/01/2013
01/04/2013 30/04/2013

Situação
CONCLUÍDO
ATRASADO
ATRASADO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Início de estudos para captação de cargas oriundas de outros modais para o Aeroporto Internacional
de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ. Encaminhado caderno técnico à Superintendência Regional
do Nordeste – SRNE por meio da Carta Formal – CF nº 25864/DCLC (LCNM)/29.09.11.
Levantamento de Potenciais clientes que operam com carga marítima, no raio de influência do
Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ e Levantamento de infraestrutura
necessária para captação de cargas processadas em outros modais.
Encaminhada Carta Formal – CF nº 21494/DCLC (LCNM)/2012 à Superintendência Regional do
Nordeste – SRNE, solicitando apresentar a flexibilização de carga marítima do Teca-JP a cliente
interessado em transferir cargas do porto para desembaraço no Teca/JP.
Reiterado, via e-mail, em 09/10/2012, informações sobre o estágio atual do projeto.
Cobrança via Carta Formal – CF, de posicionamento de equipe do Aeroporto Internacional de
Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ e Superintendência Regional do Nordeste – SRNE para início de
operações de captação de cargas de outros modais.
Cobrança via Carta Formal – CF nº 24759/DCLC (LCNM)/2012, de 23/08/2012, das ações tomadas
pela equipe do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ.
Cobrança via e-mail, do estágio atual das ações relacionadas ao projeto.
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Projeto GRS-04.3.c - Redução da incidência de remoção de cargas para zona secundária
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: Reduzir a incidência, em toda a Rede Teca, de cargas removidas para a zona
secundária, com vistas ao crescimento da receita da atividade de logística de carga e o aumento do
número de clientes fidelizados.
Justificativa: Necessidade de identificar os reais motivos das remoções de carga, que possibilitem
ações corretivas para a melhoria da eficiência operacional e consequentemente incremento da
receita da atividade de logística de carga.
Descrição dos Produtos:
1) Redução das cargas removidas para a zona secundária;
2) Aumento do número de clientes fidelizados; e
3) Elevação da receita da atividade de logística de carga.
Data Início: 09/04/2012
Data Término: 09/04/2013
Fases
Fase 1 - Análise operacional para identificação de empresas com remoção de cargas para a zona
secundária.
Fase 2 - Encaminhar às Superintendências Regionais, Relatório de empresas com remoção de
cargas, para subsidiar a elaboração de cronograma de visitas/reuniões.
Fase 3 - Receber cronogramas de vistas/reuniões das Superintendências Regionais.
Fase 4 - Iniciar a execução do cronograma de visitas/reuniões.
Fase 5 - Controlar e acompanhar as visitas/reuniões previstas e realizadas aos clientes com
remoção de cargas.
Fase 6 - Implementar ações e processos previstos nos relatórios de visitas/reuniões.
Fase 7 - Apresentação dos resultados obtidos

Data Início Data Término

Situação

09/04/2012

18/04/2012

CONCLUÍDO

19/04/2012

19/04/2012

CONCLUÍDO

15/05/2012
15/05/2012

31/05/2012
31/12/2012

CONCLUÍDO

15/05/2012

31/01/2013

EM DIA

01/06/2012
01/03/2013

31/01/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
EM DIA
09/04/2013

ATRASADO

Andamento:
Continuidade das fases 4 e 5 com várias reiterações às Superintendências Regionais para envio dos
relatórios de visita e a necessidade do cumprimento do cronograma. Cartas formais diversas
arquivadas na Pasta de Encaminhamento de Correspondências – PEC nº 25080/01.
Continuidade da fase 6 com solicitação às Superintendências Regionais para envio do status das
ações propostas/pendências ou manifestação de interesse por parte do cliente, quando da realização
das reuniões com representantes das empresas. Cartas formais diversas arquivadas na Pasta de
Encaminhamento de Correspondências – PEC nº 25080/01.
Realizadas 111 vistas de um total de 247 visitas previstas, chegando a 45% de realização.
Reiterar, por meio de carta formal, e-mail, telefone, da necessidade do cumprimento do cronograma
para a plena realização do projeto.
Fazer a previsão orçamentária para o cumprimento do cronograma de visitas.
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Projeto GRS-04.3.d - Desenvolvimento das operações da carga nacional
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: Ampliar o negócio para outros aeroportos da Rede Infraero.
Justificativa: Atendimento ao indicador estratégico de crescimento da receita da atividade de
logística de carga.
Descrição dos Produtos:
1) Ampliação dos Tecas de carga nacional; e
2) Elevação da receita da atividade de logística de carga.
Data Início: 01/03/2012
Data Término: 21/05/2015
Fases
Fase 1 - Aprovação pela Diretoria Comercial da Nova Política da Carga Nacional
Fase 2 - Avaliação dos aeroportos passíveis de implantação
Fase 3 - Elaboração de estudo de viabilidade nos aeroportos selecionados
Fase 4 - Encaminhamento dos cadernos técnicos às Superintendências Regionais para
conhecimento e levantamento das necessidades de engenharia e cronograma físico-financeiro
estimado.
Fase 5 - Reunião com a LCIF para definição do cronograma de implantação, com base nos
dados enviados pelas Regionais.
Fase 6 - Encaminhamento dos cadernos técnicos, requisitos de engenharia, necessidades de
investimentos, cronograma de implantação e efetivo para DCLC.
Fase 7 - Acompanhamento junto à LCPL da alocação de recursos financeiros para os projetos

Data Início Data Término
01/03/2012 29/06/2012
02/07/2012 31/07/2012
01/08/2012 31/10/2012

Fase 8 - Acompanhmento junto às Regionais do andamento dos projetos de implantação

Situação
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO

01/11/2012

30/11/2012

ATRASADO

02/12/2012

14/12/2012

ATRASADO

17/12/2012

21/12/2012

ATRASADO

24/12/2012

31/12/2012

ATRASADO

01/01/2013

21/05/2015

EM DIA

Andamento:
Foram criadas 02 pastas Pasta de Encaminhamento de Correspondências – PEC para controle
documental dos estudos relacionados ao custo operacional da atividade de carga nacional e aos
contratos de concessão de uso de área vinculados à atividade. Pasta de Encaminhamento de
Correspondências – PEC nº 25588/01 e 25589/01, respectivamente.
Estamos apurando os custos operacionais da atividade em trabalho conjunto com a Coordenação de
Custos – CTCC-4, para posterior proposição de revisão tarifária.
Reiterada CF nº 26285/DFCT(CTCC)/2012, que trata de levantamento corretivo dos lançamentos
contábeis no centro de custos da carga nacional, visando apuração dos custos operacionais.
Realizada apresentação do projeto a Superintendência de Logística de Carga – DCLC. Aguardando
novas orientações para encaminhamento ao Diretor Comercial – DC.
Deve-se priorizar o trabalho a ser desenvolvido em parceria com a Coordenação de Custos –
CTCC-4.
Aguardando análise do custo da carga nacional, conforme Carta Formal – CF Circ. nº
26903/DCLC(LCNM)/2012, de 12/09/2012. Esse trabalho está em desenvolvimento na
Superintendência de Controladoria – DFCT.
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Indicador GRS-04.4: Índice de inadimplência.
Gestor: Superintendência de Finanças – DFFI
Meta: 0,90%
Resultado esperado: Garantir a realização das receitas faturadas.
Meta
2012
(%)

Regional

Realizado até dezembro/2012
Valor
considerado (R$)

Valor em
débito (R$)
2.254.854,32

Valor
encaminhado a
Jurídica (R$)
1.810.940,80

Percentual de Variação em
inadimplência
relação à
(%)
meta (%)
0,75
16,28

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

0,90

58.914.970,02

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

0,90

35.360.534,04

828.624,54

635.330,98

0,55

39,26

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

0,90

74.627.093,77

2.515.848,17

2.106.361,94

0,55

39,03

SRNO

Sup. Regional do Norte

0,90

30.754.466,85

1.908.530,81

1.707.464,03

0,65

27,36

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

0,90

82.181.781,57

1.452.156,85

980.621,59

0,57

36,25

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

0,90

284.148.931,13

10.533.162,44

7.974.485,77

0,90

0,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

0,90

65.518.879,70

610.549,26

511.092,61

0,15

83,13

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

0,90

124.981.853,33

5.186.726,69

4.416.597,66

0,62

31,53

SRSU

Sup. Regional do Sul

0,90

129.140.140,08

5.074.679,07

4.436.762,26

0,49

45,11

INFRAERO

0,90

885.628.650,49

30.365.132,15

24.579.657,64

0,65

27,42

Tabela 14: Resultado do indicador GRS-04.4
Fonte: Superintendência de Finanças – DFFI

Meta Cumprida. Resultado acima do fixado.
Com relação ao indicador de desempenho relativo ao percentual de inadimplência, o índice
acumulado no período de janeiro a dezembro foi de 0,65%, apresentando uma variação em relação a
meta de 27,42%.
Considerando a meta estabelecida para o exercício de 2012 de 0,90%, o resultado final foi
alcançado, onde, dos 63 aeroportos avaliados, apenas 6 não atingiram a meta do exercício, não
comprometendo, assim, o resultado por Superintendência Regional.
Projeto GRS-04.4.a - Programa para redução da inadimplência da Infraero
Área Responsável: Superintendência de Finanças – DFFI
Objetivo Geral: Reduzir o índice de inadimplência comercial, eventual e de carga aérea por meio da
revisão de procedimentos de cobrança.
Justificativa: Melhorar o desempenho dos recebimentos das receitas faturadas.
Descrição dos Produtos:
1) Redução de 0,05 percentuais do índice de inadimplência por ano;
2) Ajustar o processo de encaminhamento para a área jurídica ao alcançar 60 dias de cobrança;
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3) Estabelecer uma meta para central de cobrança e atendimento financeiro ao cliente;
4) Implementar análise mensal de inibição temporária de cobrança;
5) Revisar processo para a cobrança dos órgãos públicos (visitas aos órgãos, assinaturas de
convênios) uma vez que não são enviados para cobrança judicial;
6) Revisar processo para a cobrança dos maiores devedores;
7) Reorganizar o histórico das contas a receber;
8) Padronizar as datas de vencimento;
9) Incluir cláusulas nos contratos comerciais para que seja mais rigorosa em relação à
inadimplência.
Data Início: 01/11/2011
Data Término: 15/03/2015
Fases
Fase 1 - Fase de iniciação: serão identificados os gaps estratégicos e os respectivos projetos
capazes de solucioná-los.
Fase 2 - Planejamento
Fase 3 - Execução
Fase 4 - Encerramento

Data Início Data Término

Situação

01/11/2011

18/05/2012

CONCLUÍDO

14/05/2012
15/03/2012
20/02/2015

18/05/2012
15/02/2015
15/03/2015

CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Esforços adicionais no sentido da redução da inadimplência têm sido adotados tais como: Inclusão
no Serasa e no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – Cadin,
celeridade no processo de encaminhamento para a área jurídica dos débitos com mais de 60 dias de
vencido e formalização de acordos.
Dentre os fatos ocorridos no mês de outubro destacam-se a formalização de mais um acordo de
dívida com a empresa Via Mais e com a empresa CODEMP. Retomada de negociações com a
Receita Federal para pagamento dos débitos do exercício 2012.
Ações mais efetivas na central de atendimento financeiro ao cliente, bem como nas Regionais,
visando o recebimento dos débitos vencidos.
Projeto GRS-04.5.a - Reestruturação dos procedimentos relacionados aos processos judiciais
de cobrança
Área Responsável: Superintendência de Procuradoria – DJPC
Objetivo Geral: Reestruturar os procedimentos de cobrança referentes a contratos de concessão de
uso de área comercial dos aeroportos com o objetivo de reduzir o número de concessionários
inadimplentes com ações de cobrança em juízo.
Justificativa: Em maio de 2011 ocorreu a reestruturação estatuária da Infraero, que passou a contar
com uma Diretoria Jurídica, a qual é composta pelo órgão jurídico da Sede e por 9 (nove) gerências
Jurídicas Regionais. Com a aprovação do Planejamento Estratégico 2012-2015, a Diretoria Jurídica
passou a ser uma das áreas de escopo, passando a ser objetivo de implementação de práticas de
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planejamento e gestão no que se refere à uniformização dos procedimentos de cobrança em
conjunto com as áreas financeira e comercial da Empresa.
Descrição dos Produtos:
Planejamento estratégico no âmbito da Diretoria Jurídica e práticas de gestão estratégicas
divulgados;
Procedimentos internos e prioridades da Gerência de Procuratório Geral referentes aos processos
judiciais de cobrança reestruturados e implementados;
Normatização interna da Diretoria Jurídica;
Contribuir com a melhoria dos procedimentos de cobrança extrajudicial adotados pela Diretoria
Financeira, a serem definidos por aquela área;
Contribuir com a melhora dos procedimentos de contratação de forma a identificar cláusulas
contratuais que favoreçam a inadimplência, bem como dispositivos que sirvam para reprimi-la, a
serem definidos por aquela área;
Contribuir com a reformulação das normas internas da Diretoria Financeira e Comercial, a serem
definidos por essas, de forma a implementar procedimentos a serem adotados em conjunto pela
Diretoria Jurídica – DJ/ Diretoria Financeira – DF/ Diretoria Comercia – DC; e
Índice estratégico construído e sendo mensurado de 2013 em diante.
Data Início: 10/05/2012
Data Término: 10/05/2014
Fases
Fase 1 - Levantamento de informações, adequação do sistema SAJUR e implantação da
sistemática de monitoramento do banco de dados.
Fase 2 - Definição dos parâmetros do índice necessário para o acompanhamento do indicador
estratégico
Fase 3 - Difusão da sistemática de planejamento estratégico no âmbito da Diretoria Jurídica e
realização de visitas técnicas às Gerências Jurídicas Regionais
Fase 4 - Normatização interna da Diretoria Jurídica
Fase 5 - Mapeamento dos processos de cobrança pela área jurídica
Fase 6 - Saneamento dos processos e adoção de medidas pró-ativas para os processos
irregulares
Fase 7 - Encerramento do Projeto

Data Início Data Término

Situação

09/01/2012

07/12/2012

ATRASADO

01/06/2012

21/12/2012

ATRASADO

29/03/2012

28/02/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

03/09/2012
10/05/2012

28/12/2012
07/12/2012

ATRASADO

07/01/2013

20/12/2013

EM DIA

06/01/2014

09/05/2014

EM DIA

ATRASADO

Andamento:
 08/2012: Adequação do sistema de Serviço de Assistência Jurídica – SAJUR pela Sede e
Regionais. Divulgação da sistemática de planejamento estratégico no âmbito da Diretoria
Jurídica, durante o XII Simpósio Nacional dos Advogados da Infraero – INFRAJUR, nos
dias 29,30 e 31/08/2012.
 09/2012: Conclusão da adequação do sistema de Serviço de Assistência Jurídica – SAJUR,
uma vez que os processos pendentes do Aeroporto de Guarulhos foram atualizados naquele
sistema, pela Regional São Paulo.
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 10/2012: Houve mudança na estrutura da Diretoria Jurídica – DJ, onde se fez necessária a
alteração do líder do projeto. Revisão do formulário de acompanhamento das ações judiciais
do projeto.
 11/2012: Não houve avanço no andamento do projeto durante o mês de novembro. Cabe
destacar que neste mês houve familiarização e adaptação por parte dos recém-designados
para os cargos de Procurador-Geral e Gerente de Planejamento.
A Gerência de Planejamento, Controle e Sistemas Jurídicos – DJPS, em conjunto com o líder do
projeto, está buscando alternativas para a sistemática eficaz do levantamento dos dados necessários
ao desenvolvimento do projeto.
Projeto GRS-04.6.a - Reestruturação dos procedimentos relacionados às ações de reintegração
de posse das áreas comerciais.
Área Responsável: Superintendência de Procuradoria – DJPC
Objetivo Geral: Reestruturar os procedimentos de reintegração de posse das áreas comerciais com o
objetivo de reduzir o tempo de indisponibilidade da área por parte dos concessionários.
Justificativa: Em maio de 2011 ocorreu a reestruturação estatuária da Infraero, que passou a contar
com uma Diretoria Jurídica, a qual é composta pelo órgão jurídico da Sede e por 9 (nove) gerências
Jurídicas Regionais. Com a aprovação do Planejamento Estratégico 2012-2015, a Diretoria Jurídica
passou a ser uma das áreas de escopo, passando a ser objetivo de implementação de práticas de
planejamento e gestão no que se refere ao procedimento de reintegração de posse das áreas
comerciais. Nesse bojo, verificou-se necessária a normatização dos procedimentos internos de
reintegração de posse das áreas comerciais, de forma a trazer maior agilidade e eficiência quanto à
retomada das áreas.
Descrição dos Produtos:
Procedimentos internos e prioridades da Gerência de Procuratório Geral referentes aos processos de
reintegração de posse das áreas comerciais reestruturados e implementados;
Normatização interna da Diretoria Jurídica;
Contribuir com a melhoria dos processos de contratação revistos de forma a incrementar
dispositivos contratuais que inibam a permanência dos concessionários irregulares nas áreas
comerciais, a serem definidos por aquela área;
Contribuição no processo de reformulação das normas internas da Diretoria Comercial, a serem
definidos por aquela área, de forma a implementar procedimentos a serem adotados em conjunto
pela Diretoria Jurídica – DJ/ Diretoria Comercial – DC;
Índice estratégico construído e mensurado em 2013 em diante.
Data Início: 10/05/2012
Data Término: 10/05/2014
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Fases
Fase 1 - Levantamento de informações, adequação do sistema SAJUR e implantação da
sistemática de monitoramento do banco de dados.
Fase 2 - Definição dos parâmetros do índice necessário para o acompanhamento do indicador
estratégico
Fase 3 - Difusão da sistemática de planejamento estratégico no âmbito da Diretoria Jurídica e
realização de visitas técnicas às Gerências Jurídicas Regionais
Fase 4 - Normatização interna da Diretoria Jurídica
Fase 5 - Mapeamento dos processos de reintegração de posse das áreas comerciais pela área
jurídica
Fase 6 - Saneamento dos processos e adoção de medidas pró-ativas para os processos
irregulares
Fase 7 - Encerramento do Projeto

Data Início Data Término

Situação

09/01/2012

07/12/2012

ATRASADO

01/06/2012

21/12/2012

ATRASADO

29/03/2012

28/02/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

03/09/2012

28/12/2012

ATRASADO

10/05/2012

07/12/2012

ATRASADO

07/01/2013

20/12/2013

EM DIA

06/01/2014

09/05/2014

EM DIA

Andamento:
 08/2012: Adequação do sistema de Serviço de Assistência Jurídica – SAJUR pela Sede e
Regionais. Divulgação da sistemática de planejamento estratégico no âmbito da Diretoria
Jurídica, durante o XII Simpósio Nacional dos Advogados da Infraero – INFRAJUR, nos
dias 29,30 e 31/08/2012.
 09/2012: Conclusão da adequação do sistema de Serviço de Assistência Jurídica – SAJUR,
uma vez que os processos pendentes do Aeroporto de Guarulhos foram atualizados naquele
sistema, pela Regional São Paulo.
 10/2012: Houve mudança na estrutura da Diretoria Jurídica – DJ, onde se fez necessária a
alteração do líder do projeto. Revisão do formulário de acompanhamento das ações judiciais
do projeto.
 11/2012: Não houve avanço no andamento do projeto durante o mês de novembro. Cabe
destacar que neste mês houve familiarização e adaptação por parte dos recém-designados
para os cargos de Procurador-Geral e Gerente de Planejamento.
A Gerência de Planejamento, Controle e Sistemas Jurídicos – DJPS, em conjunto com o líder do
projeto, está buscando alternativas para a sistemática eficaz do levantamento dos dados necessários
ao desenvolvimento do projeto.
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Objetivo Estratégico – EOP-01: Garantir que a capacidade de pátios, pistas,
terminais de passageiros e terminais de logística de carga atenda a demanda
com qualidade, segurança e eficiência operacional.
Indicador EOP-01.1: Percentual de aeroportos Copa cuja capacidade atende à demanda
anual dentro dos limites definidos pela Empresa.
Gestor: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL
Meta: 90%
Resultado esperado: Aeroportos operando de acordo com as normas, oferecendo segurança e
conforto aos usuários.
Realizado até dezembro/2012
Regional

Meta 2012
(%)

Aeroportos operando
Aeroportos
abaixo da capacidade
considerados (Un)
limite (Un)

Realização em
relação a meta
(%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

1

1

100,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

1

-

-

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

3

3

100,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

1

1

100,00

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

1

-

0,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

2

1

50,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

2

2

100,00

90

INFRAERO
90
11
8
72,73
Obs: Na quantidade de aeroportos considerados está inserido o Aeroporto de Cuiabá, porém, o mesmo tem meta apenas
para 2013.
Tabela 15: Resultado do indicador EOP-01.1
Fonte: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações – DOPL

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
A medição do indicador é anual, sendo calculado pela demanda nos terminais de passageiros. O
percentual utilizado por cada aeroporto de sua capacidade no Terminal de Passageiros – TPS,
segundo a estimativa para 2012, é o seguinte: Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos
Drummond de Andrade – SBBH (35,02%); Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves –
SBCF (103,63%); Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena – SBCT (87,58%); Aeroporto
Internacional de Manaus - Eduardo Gomes – SBEG (48,83%); Aeroporto Internacional de Fortaleza
- Pinto Martins – SBFZ (95,68%); Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio
Carlos Jobim – SBGL (102,50%); Aeroporto Internacional de Natal - Augusto Severo – SBNT
(63,23%); Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho – SBPA (69,55%); Aeroporto
Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre – SBRF (38,87%); Aeroporto Internacional de
Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV (65,96%). Contribui para esta situação a situação
atual das obras nos terminais de passageiros de Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves
– SBCF e Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, e
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para 2013 esta situação pode atingir também o Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins
– SBFZ e o Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena – SBCT.
Com relação à sistemática de gestão de capacidade, as interfaces de busca e relatórios dos
movimentos horários serão implementadas pela Gerência de Tecnologia da Informação – TIRJ em
janeiro de 2013.
Projeto EOP -01.1.a - Construção do terminal de passageiros 3, estacionamento de veículos e
adequação do sistema viário do SBCF
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTCF
Objetivo Geral: Implantar uma solução emergencial para melhorar o provimento da capacidade
operacional para o processamento de passageiros no Aeroporto.
Justificativa: Ampliação
Aeroporto.

da capacidade operacional para o processamento de passageiros no

Produto: Projeto executivo, obra de reforma do Terminal de Aviação Geral – TAG e implantação de
Módulos Operacionais Provisórios – MOP de embarque, desembarque e de saguão. Ampliação do
estacionamento de veículos e adequação do acesso viário.
Início da obra: 03/06/2013
Final da obra: 28/02/2014
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Em licitação
Projeto EOP-01.1.b - Reforma e ampliação da pista de pouso e do sistema de pátios do
Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTCF
Objetivo Geral: Atender ao Plano Diretor e Acordo de Cooperação para aumento da vida útil dos
pavimentos e ganho de capacidade frente ao estudo de demanda operacional.
Justificativa: Aumento da vida útil do sistema de pistas e pátios e ampliação da capacidade
operacional;
Produto: Projetos básico, executivo de engenharia e obra de reforma e ampliação da Pista de Pouso
e Decolagem – PPD e pátios de aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves
– SBCF
Início da obra: 26/02/2013
Final da obra: 30/12/2013
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Em processo de contratação (obra)
Andamento:
Projeto básico concluído em 27/07/2012. Projeto executivo, conclusão prevista até 30/01/2013.
Obra com publicação do edital até 31/10/2012.
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Projeto EOP-01.1.c - Reforma e ampliação do terminal de passageiros 1 do SBCF
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTCF
Objetivo Geral: Promover a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros e da Nova Central de
Utilidades – CUT para operacionalidade do Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves –
SBCF para adequá-lo à demanda no horizonte de projeto.
Justificativa: Ampliação da capacidade de passageiros do aeroporto e modernização dos sistemas
aeroportuários.
Produto: Projeto executivo de engenharia e obra de reforma e ampliação do Terminas de
Passageiros – TPS 1 do Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF.
Início da obra: 15/09/2011
Final da obra: 31/12/2013
Percentual da obra: 19,58%
Situação do Projeto: Em Execução
Andamento:
Projeto Executivo (56,56% executado) até 31/12/2012, conclusão prevista até 29/03/2013.
Projeto EOP-01.1.d - Reforma e ampliação do terminal de passageiros do SBCY
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTCY
Objetivo Geral: Atender ao Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, promover a retomada das
obras do Setor B e a ampliação do atual terminal de passageiros e demais edificações
complementares necessárias para a operacionalidade do Aeroporto, visando atender a demanda de
passageiros e sua perspectiva de crescimento para os próximos anos e, em especial, ao horizonte do
ano de 2014, considerando que Cuiabá é uma das cidades sede da Copa do Mundo.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade operacional de 2,5 milhões pax/ano para 5,7
milhões passageiros/ano.
Produto: Obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros – TPS de Aeroporto
Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY
Início da obra: Obra 2º Fase 13/12/2012
Final da obra: Obra 2º Fase 30/12/2013
Percentual da obra: 1º fase - 100% / 2º fase - 0,00%
Situação do Projeto: Obra 1º fase – concluído. Obra 2º fase - em execução.
Andamento:
Projeto básico 1ª fase - concluído em 21/12/2011 e 2ª fase em 21/06/2012;
Projeto executivo 1ª fase - concluído em 06/07/2012 e 2ª fase concluído em 28/12/2012;
Obra 1ª fase concluída em 30/11/2012.
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Projeto EOP-01.1.e - Reforma e ampliação do terminal de passageiros do SBCT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTCT
Objetivo Geral: Capacitar as instalações operacionais, administrativas e comerciais do Aeroporto
para atendimento ao aumento da demanda dos últimos anos.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa.
Produto: Projeto básico e executivo de engenharia e obra de reforma e ampliação do Terminal de
Passageiros – TPS do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT
Início da obra: 13/05/2013
Final da obra: 30/12/2013
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Em licitação
Andamento:
Projeto básico/Priojeto executivo/Obra: publicação do edital até 09/11/2012.
Projeto EOP-01.1.f - Ampliação de pátio do SBCT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTCT
Objetivo Geral: Garantir ganho de capacidade frente ao estudo de demanda operacional.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa.
Produto: Obra de ampliação do pátio
Início da obra: 05/07/2011
Final da obra: 26/04/2013
Percentual da obra: 84,04%
Situação do Projeto: Em Execução
Andamento:
Obra conclusão prevista até 26/04/2013.
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Projeto EOP – 01.1.g - Recapeamento de pista SBCT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTCT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade da pista 15/33 do aeroporto atenda a demanda com
qualidade, segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Aumento da vida útil da pista 15/33 e ampliação da segurança operacional
Produto: Recuperação da pista de pouso e decolagem 15/33
Final da obra: 17/06/2012
Percentual da obra: 100%
Situação do Projeto: Concluída
Projeto EOP-01.1.h - Reforma e ampliação do terminal de passageiros do SBFZ
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTFZ
Objetivo Geral: Capacitar as instalações operacionais, administrativas e comerciais do Aeroporto
Internacional Pinto Martins – Fortaleza para atendimento ao expressivo aumento da demanda dos
últimos anos.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade operacional de 6,2 milhões pax/ano para 8,6
milhões passageiros/ano - Fase 1/2014
Descrição dos produtos gerados

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da obra
Dez/12

Projeto executivo de engenharia e obra de reforma e ampliação do TPS de
SBFZ

Em Execução

04/06/2012

30/12/2013

11,34%

Projeto Executivo de engenharia e obra de construção de SE e LT para TPS
de SBFZ

Ação Preparatória

-

-

0,00%

Andamento:
Reforma do Terminal de Passageiros – TPS, ampliação do Terminal de Passageiros – TPS oeste,
pátios (remoto, ampliação leste e equipamentos rampa) e vias de acesso;
Equipamentos eletromecânicos;
Subestação de 69kV (item com edital ou termo de referência pronto);
Linha de transmissão da SE 69kV (item com edital ou termo de referência pronto);
CEMAN – Centro de Manutenção - item com edital ou termo de referência pronto.
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Projeto EOP-01.1.i - Recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios (3ª fase) do
SBGL
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTGL
Objetivo Geral: Restabelecer a integridade e funcionalidade dos pavimentos nos sistemas de pistas e
pátios do Aeroporto dotando-o de condições plenas de operacionalidade.
Justificativa: Manter os sistemas de pistas e pátios do aeroporto plenamente funcionais
resguardando a segurança operacional.
Produto: Obra de recuperação e revitalização do sistemas de pátios e pistas do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL
Início da obra: 29/10/2011
Final da obra: 17/10/2013
Percentual da obra: 54,57%
Situação do Projeto: Em execução
Andamento:
Obra conclusão prevista até 17/10/2013.

Projeto EOP-01.1.j - Reforma do terminal de passageiros 1 do SBGL
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTGL
Objetivo Geral: Capacitar as instalações administrativas e comerciais do aeroporto para atendimento
do expressivo aumento da demanda dos últimos anos, assim como à demanda projetada em médio
prazo.
Justificativa: Capacitar as instalações administrativas e comerciais do aeroporto para atendimento
do expressivo aumento da demanda dos últimos anos, assim como à demanda projetada em médio
prazo.
Descrição dos produtos gerados

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da
obra
Dez/12

Obras de revitalização e modernização do TPS 1

Em Execução

20/08/2012

20/12/2013

8,14%

Substituição dos elevadores

Em execução

13/04/2009

28/06/2013

91,36%

Contratação dos serviços de desmontagem e transporte de 46 escadas
rolantes existentes e fornecimento, transporte e instalação de 58 escadas
rolantes no tps 1 e 2 do sbgl, incluindo o fornecimento de peças
sobrassalentes e manutenção durante o período de garantia

Em execução

12/09/2011
início da
fabricação

01/09/2013

30,34%

Elaboração dos projetos executivos para reforma e modernização do TPS
1

Em execução

02/05/2012

26/04/2013

18,00%

Execução de obras civis para instalação dos novos elevadores no TPS1 do
SBGL

Concluído

07/10/2010

28/07/2012

100,00%

Execução do sistema de transporte de bagagens TPS1

Concluído

01/09/2010

28/03/2011

100,00%
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Projeto EOP-01.1.k - Reforma do terminal de passageiros 2 do SBGL
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTGL
Objetivo Geral: Adequar à capacidade e demanda do terminal de passageiros-2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL gerando maior conforto,
qualidade da prestação de serviços e segurança aos usuários dos sistemas aeroportuários da Infraero,
em consonância com a visão e missão estratégica da empresa e atendendo aos compromissos
públicos do Governo Federal com o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC e aos eventos
esportivos de grande porte que ocorrerão nos próximos anos Copa do Mundo de Futebol e
Olimpíadas de 2016.
Justificativa: Qualificação operacional e estrutural do aeroporto refletindo na melhoria dos níveis de
serviço e conforto, proporcionando a atualização dos equipamentos e sistemas e o atendimento aos
requisitos operacionais de segurança e manutenção para à Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Andamento:
Obra 1ª etapa - concluída em 15/09/2012;
Revisão dos projetos básico e executivo - concluída em 30/11/2011;
2ª etapa (A) - ar condicionado - iniciado em 17/08/2012;
2ª etapa (B) - instalções elétricas - homologação em 03/10/2012;
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Descrição dos produtos gerados

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da
obra
Dez/12

4ª ETAPA: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
SISTEMA DE TRANSPORTE DE BAGAGENS DO TPS 2

Em execução

19/07/2012

10/07/2014

18,00%

Ação Preparatória

01/07/2013

28/12/2013

0,00%

6ª ETAPA: CONTRATAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VISUAL DO TPS 2

Em processo de
contratação

01/03/2013

27/08/2013

0,00%

COMPLEMENTAÇÃO DE ELEVADORES PARA O TPS 2

Ação Preparatória

30/07/2013

28/03/2015

0,00%

EXECUÇÃO DE FORRO METÁLICO COM ILUMINAÇÃO NO TPS 2

Ação Preparatória

18/04/2013

13/04/2014

0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO,
LUMINÁRIAS, GRAVATAS E DEFENSAS DOS PILARES E
ESQUADRIAS DA CALÇADA NA ÁREA DE CALÇADA,
TRATAMENTO DE TETO DE CONCRETO APARENTE, PINTURA
DAS TUBULAÇÕES, VEDAÇÃO SUPERIOR DAS ESQUADRIAS E
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREA DA CALÇADA DE
DESEMBARQUE

Ação Preparatória

24/06/2013

21/12/2013

0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO
SISTEMA ELÉTRICO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2

Em execução

29/11/2012

25/09/2013

10,31%

1º ETAPA: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO NAS
ÁREAS DESPROVIDAS DE ACABAMENTO NO TPS 2 DO SBGL

Concluído

03/11/2008

15/09/2012

100,00%

COMPLEMENTAÇÃO DS OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NAS
ÁREAS DESPROVIDAS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS E
EM PARTE DA ÁREA DE OPERAÇÃO DO TPS 2

Ação Preparatória

24/06/2013

20/04/2014

0,00%

2º ETAPA: CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA
COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E VENTILAÇÃO
MECÂNICA DO TPS 2 DO SBGL

Em execução

17/08/2012

25/09/2013

6,70%

3ª ETAPA: COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TI E O
FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DE OPERAÇÃO AEROPORTUÁRIA E
AUTOMAÇÃO PREDIAL

Aguardando O.S

02/01/2013

28/10/2013

0,00%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BALCÕES
OPERACIONAIS DOS SETORES A,B,C E D DO TERMINAL DE
PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE
JANEIRO/GALEÃO - ANTONIO CARLOS JOBIM

Em execução

28/03/2012

22/11/2012

100,00%

REFORMA GERAL EM EDIFICAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE
ELEVADORES NO TPS 2, UAC, TWR E ECM

Em execução

01/11/2011

28/06/2013

68,36%

5ª ETAPA: REFORMA DAS DEMAIS ÁREAS DO TPS
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Projeto EOP-01.1.l - Reforma e ampliação do terminal de passageiros I do SBEG
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTEG
Objetivo Geral: Modernização de sistemas, melhoria no nível de conforto e atendimento ao
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Justificativa: Ampliação da capacidade de passageiros do aeroporto e modernização dos sistemas
aeroportuários.
Produto: Projeto executivo de engenharia e obra de reforma e ampliação do Terminal de
Passageiros – TPS do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG.
Início da obra: 16/11/2011
Final da obra: 05/12/2013
Percentual da obra: 46,32%
Situação do Projeto: Em execução
Andamento:
Projeto executivo - concluído - obra, conclusão prevista até 05/12/2013.
Projeto EOP-01.1.m - Reforma e ampliação do terminal de passageiros 1 e do pátio de
aeronaves do SBPA
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTPA
Objetivo Geral: Atender a demanda estimada de passageiros no horizonte de projeto e garantir as
condições de conforto e segurança da edificação em conformidade com o Manual de Requisitos
Operacionais – MRO, às normatizações relacionadas à acessibilidade e para o emprego de novas
tecnologias.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade operacional de 15,4milhões de px/ano para 18,9
milhões de passageiros/ano.
Descrição dos produtos gerados

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da obra
Dez/12

Projeto Executivo + Obra do TPS1

Ação Preparatória

23/09/2013

1º fase
15/05/2014

0,00%

Projeto Executivo + Obra do Pátio de Aeronaves

Em processo de
contratação

25/02/2013

31/12/2013

0,00%

Situação do Projeto: Ação Preparatória
Andamento:
Ampliação de 30% do Terminal de Passageiros – TPS 1. Demais obras que complementam a
ampliação do Terminal de Passageiros – TPS 1.
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Obra do sistema de pátios e pista de taxi. Projeto executivo - iniciado em 26/06/2012, conclusão
prevista até 30/01/2013; obra - abertura da licitação em 30/10/2012, homologada em 26/12/2012.
Projeto EOP-01.1.n - Ampliação da pista de pouso e decolagem do SBPA
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTPA
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade de pistas do aeroporto atenda a demanda com qualidade,
segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com os
requisitos operacionais.
Produto:
Regularização da área patrimonial para Pista de Pouso e Decolagem – PPD
Projetos de engenharia para Pista de Pouso e Decolagem – PPD
Projeto executivo/Obras da Pista de Pouso e Decolagem – PPD
Início da obra: 31/12/2013
Final da obra: 31/07/2015
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Adequação do projeto executivo + obras da Pista de Pouso e Decolagem – PPD - publicar edital até
31/07/2013.
Projeto EOP - 01.1.o - Construção da torre de controle do SBRF
Área Responsável: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo – CISCEA
Objetivo Geral: Proporcionar um controle de espaço aéreo seguro e eficiente.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional da Torre de Controle – TWR de Recife para
permitir um melhor atendimento dos tráfegos operados no aeroporto.
Produto: Obra de construção da nova Torre de Controle – TWR do Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
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Projeto EOP-01.1.p - Reforma do terminal de passageiros do SBSV
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTSV
Objetivo Geral: Promover melhorias que proporcionem condições satísfatórias para as operações
aeronáutica e de atendimento aos passageiros, usuários e funcionários do aeroporto, assegurando
confianção e satisfação, dentro dos padões preconizados pelos órgão técnicos nacionais e
internacionais.
Justificativa: Ampliação do conforto e segurança aos usuários no terminal de passageiros com a
reforma e substituição de sistemas e acabamentos, criação de novo conector de desembarque
internacional, reforma e ampliação de sanitários públicos, ampliação da praça de alimentação
existente e novas instalações no terraço, ampliação do número de canais de inspeção nos embarques
domésticos e internacional, construção de passarela de interligação entre o Terminal de Passageiros
– TPS e o edifício garagem.
Produto: Projeto Executivo de engenharia e obra de reforma do Terminal de Passageiros – TPS de
Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV.
Início da obra: 21/01/2013
Final da obra: 15/01/2014
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Em processo de contratação
Andamento:
Projeto Executivo conclusão prevista até 15/03/2013;
Obra com previsão de término até 15/01/2014.
Projeto EOP-01.1.q - Ampliação do pátio de aeronaves do SBSV
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTSV
Objetivo Geral: Promover melhorias que proporcionem condições satísfatórias para as operações
aeronáutica e de atendimento aos passageiros, usuários e funcionários do aeroporto, assegurando
confianção e satisfação, dentro dos padões preconizados pelos órgão técnicos nacionais e
internacionais.
Justificativa: Ampliação da segurança e melhoria nos procedimentos operacionais de manobras de
aeronaves.
Produto: Obra de ampliação do pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Salvador – Dep.
Luís Eduardo Magalhães – SBSV.
Início da obra: 25/09/2012
Final da obra: 30/09/2013
Percentual da obra: 25,94%
Situação do Projeto: Em Execução
Andamento:
Obra iniciada em 25/09/2012 com previsão de término até 30/09/2013.
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Projeto EOP-01.1.r - Construção da torre de controle do SBSV
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTSV
Objetivo Geral: Promover melhorias que proporcionem condições satísfatórias para as operações
aeronáutica e de atendimento aos passageiros, usuários e funcionários do aeroporto, assegurando
confianção e satisfação, dentro dos padões preconizados pelos órgão técnicos nacionais e
internacionais.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional e fluxo de tráfego aéreo do aeródromo com a
instalação de novos equipamentos e abertura de novas posições operacionais que serão construídas
nos pátios de estacionamento de aeronaves.
Produto: Obra de construção da nova Torre de Controle – TWR de Aeroporto Internacional de
Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV
Início da obra: 18/06/2012
Final da obra: 09/12/2013
Percentual da obra: 35,14%
Situação do Projeto: Em Execução
Andamento:
Obra com conclusão prevista até 09/12/2013.
Projeto EOP-01.2.a - Ampliação da metodologia de cálculo de capacidade para os demais
aeroportos
Área Responsável: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e Operações – DOPL
Objetivo Geral: Gerenciar a infraestrutura.
Justificativa: Possibilitar a gestão da infraestrutura instalada a identificação da necessidade de
reforma, ampliação ou mudança de procedimentos.
Descrição dos Produtos:
1) Determinação da capacidade dos pátios de aeronaves;
2) Identificação das margens disponíveis para aprovação de novos voos;
3) Identificação da necessidade de ampliação ou reforma do terminal de passageiros e quais os
componentes envolvidos;
4 Programa de treinamento para gestão operacional.
Data Início: 17/05/2012
Data Término: 17/05/2013
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Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Atualização da capacidade dos componentes do Terminal de Passageiros, incluindo
pesquisa operacional
Fase 3 - Desenvolvimento de sistema de consulta aos dados dos voos (volumes horários totais e
detalhamento dos voos em hora específica)
Fase 4 - Programa de treinamento
Fase 5 - Gerenciamento da capacidade
Fase 6 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término
17/05/2012 15/09/2012

ATRASADO

Situação

17/05/2011

16/12/2012

ATRASADO

17/05/2012

17/11/2012

ATRASADO

01/11/2012
01/02/2013
15/04/2013

01/02/2013
01/04/2013
17/05/2013

RISCO ATRASO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Processo de contratação pela Superintendência de Gestão Operacional – DOGP da pesquisa
operacional em fase de conclusão.
Foi solicitado à área de Tecnologia da Informação – TI (especificamente equipe que trabalha com o
Sistema de Soluções Operacionais – SISO) que preparasse interfaces de acesso aos dados do
sistema para que o pessoal dos aeroportos pudesse comparar a demanda com a capacidade.
Foi solicitado à área de Tecnologia da Informação – TI disponibilizar uma série de relatórios
contendo dados para avaliação da saturação de pistas, pátios e terminais de passageiros.
As empresas contratadas para realização da pesquisa operacional não cumpriram os prazos iniciais
do contrato e os gestores operacionais do contrato decidiram cancelar esta contratação e reiniciar o
processo.
Estimativa de disponibilização por parte da Gerência de Tecnologia da Informação da SRRJ – TIRJ
de interface de consulta aos dados do Sistema de Soluções Operacionais – SISO (movimento
operacional de passageiros e aeronaves) para final de janeiro de 2013.
Projeto EOP-01.2.b - Definição de metodologia de cálculo de capacidade instalada e
comparação com a demanda de aeronaves nos pátio de aeronaves.
Área Responsável: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e Operações – DOPL
Objetivo Geral: Gerenciar a infraestrutura.
Justificativa: Possibilitar a gestão da infraestrutura instalada a identificação da necessidade de
reforma, ampliação ou mudança de procedimentos.
Descrição dos Produtos:
1) Determinação da capacidade dos pátios de aeronaves;
2) Identificação das margens disponíveis para aprovação de novos voos;
3) Identificação da necessidade de ampliação ou reforma dos pátios de aeronaves; e
4) Programa de treinamento para gestão operacional.
Data Início: 18/05/2012
Data Término: 18/05/2013
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Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Desenvolvimento de sistema de consulta aos dados dos voos (volumes horários totais e
detalhamento dos voos em hora específica)
Fase 3 - Programa de treinamento
Fase 4 - Gerenciamento da capacidade
Fase 5 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término
18/05/2012 17/09/2012

ATRASADO

Situação

18/05/2012

17/11/2012

ATRASADO

01/11/2012
01/02/2013
15/04/2013

01/02/2013
01/04/2013
18/05/2013

RISCO ATRASO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Ainda dentro do prazo de execução. Definição de dados de consulta e espelho de relatórios.
Foi solicitado à área de Tecnologia da Informação – TI (especificamente equipe que trabalha com o
Sistema de Soluções Operacionais – SISO) que preparasse interfaces de acesso aos dados do
sistema para que o pessoal dos aeroportos pudesse comparar a demanda com a capacidade.
Foi solicitado à área de Tecnologia da Informação – TI disponibilizar uma série de relatórios
contendo dados para avaliação da saturação de pistas, pátios e terminais de passageiros.
Estimativa de disponibilização por parte da Gerência de Tecnologia da Informação da SRRJ – TIRJ
de interface de consulta aos dados do Sistema de Soluções Operacionais – SISO (movimento
operacional de passageiros e aeronaves) para final de janeiro de 2013.
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Projeto EOP-01.2.c - Definição de metodologia de cálculo de capacidade instalada e
comparação com a demanda de aeronaves nos sistemas implantados de pistas (pistas de pouso
e decolagem, acessos às pistas e pistas de táxi
Área Responsável: Superintendência de Planejamento Aeroportuário e Operações – DOPL
Objetivo Geral: Gerenciar a infraestrutura.
Justificativa: Possibilitar a gestão da infraestrutura instalada a identificação da necessidade de
reforma, ampliação ou mudança de procedimentos.
Descrição dos Produtos:
1) Determinação da capacidade dos pátios de aeronaves;
2) Identificação das margens disponíveis para aprovação de novos voos;
3) Identificação da necessidade de ampliação ou reforma dos sistemas de pistas; e
4) Programa de treinamento para gestão operacional.
Data Início: 17/05/2012
Data Término: 17/05/2013
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Desenvolvimento de sistema de consulta aos dados dos voos (volumes horários totais e
detalhamento dos voos em hora específica)
Fase 3 - Programa de treinamento
Fase 4 - Gerenciamento da capacidade
Fase 5 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término
17/05/2012 17/09/2012

ATRASADO

Situação

17/05/2012

17/11/2012

ATRASADO

17/05/2012
01/11/2012
15/04/2013

17/11/2012
01/02/2013
17/05/2013

RISCO ATRASO

ATRASADO
EM DIA

Andamento:
Ainda dentro do prazo de execução. Definição de dados de consulta e espelho de relatórios.
Foi solicitado à área de Tecnologia da Informação – TI (especificamente equipe que trabalha com o
Sistema de Soluções Operacionais – SISO) que preparasse interfaces de acesso aos dados do
sistema para que o pessoal dos aeroportos pudesse comparar a demanda com a capacidade.
Foi solicitado à área de Tecnologia da Informação – TI disponibilizar uma série de relatórios
contendo dados para avaliação da saturação de pistas, pátios e terminais de passageiros.
Estimativa de disponibilização por parte da Gerência de Tecnologia da Informação da SRRJ – TIRJ
de interface de consulta aos dados do Sistema de Soluções Operacionais – SISO (movimento
operacional de passageiros e aeronaves) para final de janeiro de 2013.
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Projeto EOP-01.2.d - Desenvolvimento de ferramenta de medição das capacidades de
atendimento à demanda dos terminais de logística de carga
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Objetivo Geral: O projeto visa prever a necessidade de ampliação e/ou construção de infraestrutura
da rede teca em tempo hábil para a realização das ações necessárias à implantação do
empreendimento de acordo com a demanda, otimizando recursos humanos e financeiros e evitando
gargalos de infraestrutura.
Justificativa: Para um adequado planejamento de disponibilização de infraestrutura, com base em
dados de projeção de demanda, faz-se necessário o uso de ferramenta que possibilite o
dimensionamento e avaliação da capacidade. O projeto prevê a criação de metodologia para atender
esta carência na rede Teca da empresa. Desta forma estaremos evitando futuros gargalos de
infraestrutura, na busca pela excelência no processamento da carga.
Descrição dos Produtos:
1) Planilha consolidada com as áreas dos Tecas da rede Infraero;
2) Levantamento consolidado dos requisitos operacionais dos órgãos anuentes (Receita Federal,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA) e demais intervenientes do processo;
3) Planilha de dimensionamento e avaliação da capacidade dos Tecas da rede Infraero; e
4) Manual de dimensionamento e avaliação da capacidade dos Tecas da rede Infraero.
Data Início: 01/02/2011
Data Término: 01/05/2013
Fases
Fase 1 - Levantamento cadastral
Fase 2 - Consolidação dos dados cadastrais
Fase 3 - Conferência e ajuste de dados
Fase 4 - Elaboração da ferramenta
Fase 5 - Manualização da ferramenta
Fase 6 - Disponibilização da ferramenta

Data Início Data Término
01/02/2011 31/07/2012
01/08/2012 22/02/2013
25/02/2013 14/04/2013
16/04/2013 01/07/2013
02/07/2013 09/09/2013
19/08/2013 23/08/2013

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
O projeto é composto de seis etapas. Na primeira etapa, a medição foi presencial e contou com o
apoio de profissional da Gerência de Infraestrutura e Logística Operacional – LCIF e das equipes
dos aeroportos. O levantamento das áreas foi concluído em toda a rede em julho de 2012. Em
agosto de 2012, foi iniciada a segunda etapa, que abrange a consolidação dos dados coletados
visando à elaboração da ferramenta de avaliação. O término previsto da etapa atual é fevereiro de
2013.
A conclusão das etapas e entrega da ferramenta está prevista para setembro de 2013
Em dezembro de 2012, após reavaliação, a equipe do projeto identificou a necessidade de
adequação das macro fases, a qual foi solicitada junto à Superintendência de Planejamento e Gestão
– DAPG.
Foi identificado e solicitado apoio de mão de obra, que domine o Autocad, em outras áreas.
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Projeto EOP-01.2.e - Construção da 3ª pista de pouso do SBCT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTCT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade de pistas do aeroporto atenda a demanda com qualidade,
segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional do aeroporto com horizonte de projeto para o
ano de 2029 em conformidade com termo de cooperação técnica celebrado entre a Infraero e o
governo do Paraná e ao Programa de Aceleração do Crescimento - Fase 2 – PAC 2 do Governo
Federal.
Produto: Estudos preliminares e projeto ambiental para construção da nova pista do Aeroporto
Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT
Início: Estudos preliminares: 28/04/2013
Final: Estudos preliminares: 28/11/2013
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Estudos preliminares, publicação do edital até 24/01/2013.
Projeto EOP-01.2.f - Reforma e ampliação do terminal de cargas do SBCT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTCT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade do terminal de logística de cargas atenda a demanda com
qualidade, segurança e eficiência operacional em consonância com a visão e missão estratégica da
empresa e atendendo aos compromissos públicos do Governo Federal com o Plano de Aceleração
do Crescimento – PAC e aos eventos esportivos de grande porte que ocorrerão nos próximos quatro
anos com destaque a Copa do Mundo de futebol.
Justificativa: Ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária para atender à demanda dos
próximos anos e em conformidade com os objetivos estratégicos da empresa.
Produto: Obra de reforma e ampliação do Terminal de Carga – Teca
Início da obra: 01/12/2010
Final da obra: 23/01/2013
Percentual da obra: 95%
Situação do Projeto: Em execução
Andamento:
Obra conclusão prevista até 23/12/2013.
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Projeto EOP-01.2.g - Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros de SBFI
Área Responsável: Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Sul – EGSU
Objetivo Geral: Promover melhorias que proporcionem condições satisfatórias para as operações da
aeronáutica e de atendimento aos passageiros, usuários e funcionários do aeroporto, assegurando
confiança e satisfação, dentro dos padrões preconizados pelos órgãos técnicos nacionais e
internacionais.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com os
objetivos estratégicos da empresa.
Produto: Obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de
Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI
Início da obra: 13/03/2012
Final da obra: 03/09/2013
Percentual da obra: 45,19%
Situação do Projeto: Em execução
Andamento:
Previsão de término até 03/09/2013.
Projeto EOP-01.2.h - Construção de novo Complexo - Terminal de Florianopolis
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTFL
Objetivo Geral: Promover melhorias que proporcionem condições satísfatórias para as operações
aeronáutica e de atendimento aos passageiros, usuários e funcionários do aeroporto, assegurando
confianção e satisfação, dentro dos padões preconizados pelos órgão técnicos nacionais e
internacionais.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
diretrizes do plano Diretor do aeroporto e com os objetivos estratégicos da empresa, aumentando a
capacidade operacional de 2,7 milhões de passageiros/ano para 6,7 milhões de passageiros/ano até
2014.
Descrição dos produtos gerados

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da
obra
Dez/12

Obra de infraestrutura do novo complexo aeroportuário de SBFL

Em Execução

11/06/2012

21/05/2014

12,87%

Obra de construção do novo TPS de SBFL

Em Execução

27/12/2012

17/12/2014

0,00%

Andamento:
Obra de infraestrutura (terraplenagem, drenagem e pavimentação do novo complexo aeroportuário),
conclusão prevista até 21/05/2014.
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Novo Terminal de Passageiros –TPS - obra ontratada em 27/12/2012.
Projeto EOP-01.2.i - Ampliação da pista de pouso do SBJV
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – EGSU
Objetivo Geral: Necessidade de adequar a infraestrutura doa Aeroporto ao crescimento das
demamdas por transporte aéreo.
Justificativa: Desenvolvimento do Aeroporto.
Produto: Projetos de engenharia para ampliação da pista e sistema de taxi e pátio de aeronaves,
retificação do rio Cubatão e desapropriação dos limites do sítio aeroportuário.
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória. Em análise pela diretoria.
Andamento:
Empreendimento está sob análise da Diretoria.
Projeto EOP-01.2.j - Construção do Novo Terminal de Passageiros do SBGO
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTGO
Objetivo Geral: Esgotamento da capacidade operacional do aeroporto.
Justificativa: Ampliação da capacidade de passageiros do aeroporto e melhoria do conforto para os
usuários.
Produto: Projeto executivo de engenharia e obra do novo Terminal de Passageiros – TPS do
Aeroporto de Goiânia – SBGO
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Condicionada a negociação de retomada com o Consórcio. O juiz da 5ª vara Federal de Brasília
aguarda manifestação das partes em relação ao último pronunciamento do perito judicial.
Assinatura de termo aditivo, viabilizando a retomada do contrato referente ao projeto executivo e
orçamento do Terminal de Passageiros – TPS pelo Consórcio em 15/08/2012 - inicio em
06/09/2012 e conclusão prevista para 11/03/2012.
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Projeto EOP-01.2.k - Reforma e adequação do Terminal de Cargas de Exportação do SBGL
Área Responsável: Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do RJ – EGRJ
Objetivo Geral: Promover melhorias que proporcionem condições satisfatórias para as operações de
carga de exportação do aeroporto para que o mesmo passe a operar de forma plena, bem como
atender ao Plano de Aceleração do Crescimento – PAC.
Justificativa: Ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária para atender à demanda dos
próximos anos e em conformidade com os objetivos estratégicos da Empresa.
Produto: Reforma e adequação do terminal de cargas de exportação
Início da obra: 18/01/2010
Final da obra: Percentual da obra: 31,32%
Situação do Projeto: Obra paralisada
Andamento:
Contrato sob ação judicial. Possíveis Cenários: (01) Consulta às empresas remanescentes ou (02)
Nova licitação.
Projeto EOP-01.2.l - Construção do novo terminal de passageiros e obras complementares do
SBMQ
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTMQ
Objetivo Geral: Dotar a capital do Amapá de infraestrutura aeroportuária, com conforto, segurança
e funcionalidada, observando os requisitos operacionais e comerciais, tendo em conta a realidade
atual e as perspectivas futuras locais e regionais. Consolidando o aeroporto como importante meio
de transporte de passageiros e também para o escoamento da produção local de insumos e cargas.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com os
objetivos estratégicos da Empresa, aumentando a capacidade de operação de aeronaves comerciais e
aviação geral, de grande e pequeno porte.
Descrição dos produtos gerados

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da obra
Dez/12

Estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia do novo TPS
de SBMQ

Em Execução

27/04/2012

28/10/2013

15,71%

Obra de construção do novo TPS de SBMQ

Ação Preparatória

21/10/2013

21/04/2015

0,00%

Obra de ampliação das pistas de táxi e pátio de aeronaves de SBMQ

Em Execução

04/08/2011

02/05/2013

0,81%

Andamento:
Projeto básico do Terminal de Passageiros – TPS - conclusão prevista até 27/05/2013.
Sem edital publicado (Vinculado aos estudos preliminares).
Obra publicar edital até 24/06/2013, iniciar 21/10/2013 e concluir ate 21/04/2015.
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Projeto EOP-01.2.m - Construção do novo terminal de cargas do SBPA
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos II – GTPA
Objetivo Geral: Adequar à capacidade e demanda do terminal de carga gerando maior conforto,
qualidade da prestação de serviços e segurança em consonância com a visão e missão estratégica da
empresa e atendendo aos compromissos públicos do Governo Federal com o Plano de Aceleração
do Crescimento – PAC e aos eventos esportivos de grande porte que ocorrerão nos próximos quatro
anos com destaque a Copa do Mundo de futebol.
Justificativa: Ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária para atender à demanda dos
próximos anos e em conformidade com os objetivos estratégicos da empresa.
Produto: Construção do novo Terminal de Cargas – Teca
Início da obra: 01/11/2010
Final da obra: 31/10/2012
Percentual da obra: 27%
Situação do Projeto: Obra Paralisada - outubro de 2012- rescisão contratual
Andamento:
Adequação do projeto básico+ projeto executivo e obra do Terminal de Cargas – Teca.
Projeto EOP-01.2.n - Construção do novo Pátio de aeronaves do SBPB
Área Responsável: Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Nordeste – EGNE
Objetivo Geral: Garantir ganho de capacidade frente ao estudo de demanda operacional.
Justificativa: Aumento da vida útil do sistema de pátio e ampliação da capacidade operacional.
Produto: Construção do novo pátio de aeronaves
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 43,85%
Situação do Projeto: Sob ação judicial
Andamento:
Contrato sob ação judicial. Em 24/07/2012 a Infraero peticionou ao juiz da causa. A jurídica da
Sede recomendou a contratação de outra empresa.
Projeto EOP-01.2.o - Construção do novo Terminal de passageiros do SBSN
Área Responsável: Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Norte – EGNO
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade do pátio, pista, terminal de passageiros atenda a demanda
com qualidade, segurança e eficiência operacional.
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Justificativa: Construção do novo terminal de passageiros e obras complementares do Aeroporto, de
acordo com a atualização da Projeção de Demanda por Transporte Aéreo – PDTA/2011, para
atender a demanda estimada de movimentação de passageiros e aeronaves no horizonte 2017.
Produto: Projeto executivo do novo terminal de passageiros e edificações complementares.
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Aguardando aprovação da Diretoria Executiva – DIREX.
Projeto EOP-01.2.p - Construção do novo Terminal de passageiros do SBTE
Área Responsável: Gerência de Projetos e Edificações – EPPD
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade do pátio, terminal de passageiro atenda a demanda com
qualidade, segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Construção do novo terminal de passageiros e obras complementares do Aeroporto de
Teresina – Senador Petrônio Portella – SBTE, de acordo com a atualização da Projeção de
Demanda por Transporte Aéreo – PDTA/2011, para atender a demanda estimada de movimentação
de passageiros e aeronaves no horizonte 2022.
Produto: Projetos de engenharia do novo Terminal de Passageiros –TPS de Aeroporto de Teresina –
Senador Petrônio Portella – SBTE
Início da obra: 30/08/2013
Final da obra: 30/08/2014
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Encerramento do contrato sem conclusão em 17/04/2012. Providências: Termo de Referência – TR
e orçamento com prazo de conclusão até 18/03/2013.
Projeto EOP-01.2.q - Construção do novo terminal de passageiros (1ª fase) do SBVT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTVT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade dos pátio, pista, terminal de passageiro e logística de
cargas atenda a demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade de atendimento de passageiros de 3,3milhõe de
passageiros/ano para 5,5 milhões de passageiros/ano (1ª etapa-2014) e 7,5milhões de
passageiros/ano (2ª etapa-2020).
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Produto: Projetos (estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo)/obra de construção do
novo Terminal de Passageiros – TPS.
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação prepraratória
Andamento:
Complementação dos projetos do novo Terminal de Passageiros – TPS. Adjudicatária homologada,
entretando a licitação foi "congelada" devido a negociação de retomada com o atual consórcio.
Projeto EOP-01.2.r - Construção do novo terminal de cargas do SBVT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTVT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade dos pátio, pista, terminal de passageiro e logística de
cargas atenda a demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade de atendimento de passageiros de 3,3 milhões de
pax/ano para 5,5 milhões de passageiros/ano (1ª etapa-2014) e 7,5 milhões de passageiros/ano (2ª
etapa-2020).
Produto: EP/PB/PE/Obra de Construção no novo Terminal de Carga –Teca
Início da obra: 01/02/2014
Final da obra: 06/02/2016
Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Em estudo de geotecnica para ratificação ou retificação dos parâmetros utilizados no projeto básico
necessitando-se, assim, a revisão destes itens no projeto executivo para iniciar a licitação das obras.
Estudo de geotecnia, concluído em 27/11/2012.
Projeto executivo edital publicado em 27/06/2102, iniciar até 09/04/2013 e concluir até 04/01/2014
(Atraso na contratação do projeto devido a erro nas propostas de preços das licitantes).
Projeto EOP-01.2.s - Construção da pista de pouso e decolagem e pátio de aeronaves do SBVT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTVT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade dos pátio, pista, terminal de passageiro e logística de
cargas atenda a demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional.
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Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade de atendimento de passageiros de 3,3 milhões de
passageiros/ano para 5,5 milhões de passageiros/ano (1ª etapa-2014) e 7,5 milhões de
passageiros/ano (2ª etapa-2020).
Produto: PE/Obra de Construção da Pista de Pouso e Decolagem – PPD
Início da obra: Final da obra: Percentual da obra: 0%
Situação do Projeto: Ação preparatória
Andamento:
Assinatura de termo de acordo preliminar com o consórcio, visando a retomada do contrato em
29/06/2012.
Cenário 1: Retomada da obra com o Consórcio. Submeter projeto executivo e orçamento elaborados
pelo Departamento de Engenharia e Construção – DEC para análise do Tribunal de Contas da
União – TCU até 22/07/2013.
Cenário 2: Nova licitação.
Projeto EOP-01.2.t - Construção da Nova Torre de Controle (TWR) e Grupamento de
Navegação Aéreo (GNA) do SBVT
Área Responsável: Gerência Temporária de Empreendimentos I – GTVT
Objetivo Geral: Garantir que a capacidade dos pátio, pista, terminal de passageiro e logística de
cargas atenda a demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional.
Justificativa: Ampliação da capacidade operacional, conforto e segurança em conformidade com as
obrigações assumidas pelo Governo Federal para a Copa do Mundo de 2014 e com os objetivos
estratégicos da empresa, aumentando a capacidade de atendimento de passageiros de 3,3 milhões de
passageiros/ano para 5,5 milhões de passageiros/ano (1ª etapa-2014) e 7,5 milhões de
passageiros/ano (2ª etapa-2020).
Descrição dos produtos gerados

Obra de Construção da Nova TWR

Obra de Construção do Novo Edifício do Corpo de Bombeiros (SCI)

Situação da obra
Dez/12

Início da
obra

Fim da obra

Percentual da obra
Dez/12

Em execução

Obra civil:
17/10/2011
Sistemas:
05/03/2013

Obra civil:
22/05/2013
Sistemas:
03/07/2013

64,60%

Em execução

Obra civil:
09/04/2012
Sistemas:
29/09/2013

Obra civil:
26/0/42013
Sistemas:
28/03/2014

55,29%

Andamento:
Obra da Torre de Controle – TWR - conclusão prevista até 22/05/2013.
Obra Secção Contra Incêndio – SCI - conclusão prevista até 26/04/2013.
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Projeto EOP-01.2.u - Adequação de aeroportos classe "E" (aeronaves com envergadura até 65
metros) para atendimento de aeronaves classe "F" (aeronaves com envergadura até 80
metros) nos aeroportos da Rede
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: Otimização da capacidade da infraestrutura instalada sem necessidade de
desembolso.
Justificativa: Atendimento de solicitação de empresas aéreas e da Indústria (Airbus e Boeing) para
operação das aeronaves B747-800 e A 380, respectivamente.
Descrição dos Produtos:
1) Indicação dos aeroportos a serem certificados e adequados com a finalidade de atendimento às
aeronaves de código letra "F";
2) Diagnóstico das características físicas dos aeroportos; e
3) Operação de B-747-800 e A 380.
Data Início: 13/02/2012
Data Término: 30/06/2014
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Análise das características físicas da área de movimento dos aeroportos escolhidos
para a 1ª fase de certificação (SBBR, SBKP, SBGL, SBSV, SBEG, SBFZ, SBGR)
Fase 3 - Certificação dos aeroportos categoria "E".
Fase 4 - Pedido à ANAC de operação especial para aeronaves classe letra de código "F" em
aeroportos código "E".
Fase 5 - Atualização cadastral dos aeroportos conforme Resolução 158 e Portaria 1227 da
ANAC.
Fase 6 - Processo de certificação de aeroportos (análise dos perigos e riscos existentes na área
de movimento dos aeroportos).
Fase 7 - Inicio da fase revisora do planejamento da certificação.
Fase 8 - Fase de encerramento do projeto

Data Início Data Término
13/02/2012
31/08/2012

ATRASADO

Situação

12/03/2012

30/05/2012

CONCLUÍDO

06/06/2012

06/07/2012

ATRASADO

06/07/2012

06/08/2012

ATRASADO

07/08/2012

07/01/2013

CONCLUÍDO

08/01/2013

11/07/2013

EM DIA

15/07/2013
02/06/2014

30/05/2014
30/06/2014

EM DIA
EM DIA

Andamento:
O projeto teve início com a definição dos aeroportos a serem adequados para recebimento de
aeronaves classe "F" e encontra-se em fase final de atualização cadastral junto à Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC e elaboração dos planos de ação para correção das não conformidades de
infraestrutura, de acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC 154.
As atualizações cadastrais dos aeroportos foram concluídas. Aguardamos a entrega dos planos de
ação com as não conformidades encontradas em relação ao Regulamento Brasileiro da Aviação
Civil – RBAC 154, para encaminhamento a Diretoria Executiva.
Se aprovada deve constar no Planejamento Estratégico. Tal ação visa à solução em médio prazo e
possibilidade de aprovação pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC dos estudos e
solicitação de operação de aeronaves código "F" nos aeroportos.
No dia 05/09/2012, foi realizada reunião com Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
(Gerência de Operações Aeronáuticas e Aeroportuárias – GOPS), na qual foi apresentado estudo de
viabilidade de operação de aeronaves classe E nos aeroportos Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto
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Martins – SBFZ e Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG. Sendo
apresentadas as soluções das não conformidades e análises de risco.
Projeto EOP-01.2.v - Implantação de metodologia para controle de autorização de voos
negados por falta de infraestrutura de pátio em relação à capacidade declarada de pista, face
à disponibilidade de infraestrutura aeroportuária existente
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: A contribuição do presente projeto está relacionada diretamente à necessidade
indicada através do Planejamento Empresarial 2012-2015 de criação de indicador de percentual de
pedidos de autorização de voos negados por falta de capacidade com o objetivo de garantir que a
capacidade de pátios, pistas, terminais de passageiros e terminais de logística de carga atenda a
demanda com qualidade, segurança e eficiência operacional.
Justificativa: A identificação dos momentos de alta demanda pela infraestrutura aeroportuária a sua
subsequente alocação irá contribuir para a adoção de critérios quanto à aplicação de
investimentos/adequação da infraestrutura existente. A transparência e publicidade da informação
(publicação na internet), junto à indústria de aviação civil, dos espaços disponíveis à operação
aeroportuária em momentos ociosos (ocupação nos pátios e pistas) facilitará a tomada de decisão
por parte das empresas aéreas na alocação de novas operações nos aeroportos, facilitando o
processo decisório dos envolvidos, bem como, diminuindo o número de negativas às solicitações de
voos pela Infraero.
Descrição dos Produtos:
1) Indicador de necessidade de ampliação/adequação da infraestrutura existente;
2) Estabelecimento de premissas que possibilitem a definição de ferramentas para alocação
otimizada da infraestrutura existente.
Data Início: 01/02/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Recebimento de dados dos aeroportos: SBGL, SBRJ , SBSP, SBCF, SBBH, SBPA,
SBCT, SBFZ, SBSV, SBRF, SBNT, SBCY e SBEG
Fase 2 - 1ª Avaliação dos dados recebidos e tratamento estatístico
Fase 3 - Definição das premissas p/ definição da ferramenta a ser adquirida/desenvolvida
Fase 4 - Aquisição/desenvolvimento da ferramenta
Fase 5 - Implantação da ferramenta adquirida e treinamento
Fase 6 - Monitoramento de Resultados e Retro-Alimentação (possiveis adaptações à ferramenta
utilizada)

Data Início Data Término

Situação

01/02/2012

31/12/2012

CONCLUÍDO

30/09/2012
01/09/2012
01/12/2012
01/03/2013

30/10/2012
01/12/2012
01/03/2013
01/04/2013

CONCLUÍDO

01/05/2013

31/12/2013

CONCLUÍDO
RISCO MÉDIO ATRASO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Foram recebidas todas as restrições de capacidade dos aeroportos que estão no escopo do projeto e
os dados compilados. Assim, as informações estão na fase de geração de dados estatísticos para
posterior divulgação aos aeroportos. Estão sendo registradas as solicitações de voos de 01/01/2012 à
30/06/2012 para comparação aos voos negados.
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 Foi concluída a fase 1 (planilha dos aeroportos com restrições).
 Fase 2: A avaliação foi feita de forma amostral a partir das análises das informações
enviadas pelos aeroportos. O tratamento estatístico foi feito de forma amostral para o
Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA possibilitando a geração
de gráficos em Excel. Fase 100% concluída.
 Fase 3: Feita a definição de escopo e premissas pela Superintendência de Tecnologia da
Informação – DATI. Para desenvolvimento do Sindicato Interestadual da Indústria
Audiovisual – SICAV. Fase concluída.
 Fase 4: A ferramenta está em desenvolvimento pela Superintendência de Tecnologia da
Informação – DATI em seus módulos iniciais.
Projeto EOP-01.2.w - Gestão da fauna nos aeroportos prioritários para gerenciamento do
risco aviário
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DTME
Objetivo Geral: Definição de procedimentos adequados à nova legislação, e que visam à redução da
produção dos resíduos sólidos nos aeroportos além de redução de resíduos para destinação em
aterros sanitários.
Justificativa: A padronização de procedimentos que a Norma Interna – NI e o termo de referência
proporcionam para a contratação de empresas especializadas, visa uma melhor forma de gestão dos
resíduos nos aeroportos, com mensuração de produção de resíduos e consequentemente sua
redução, proporcionando menores custos com transporte e destino final, além do cumprimento
socioambiental, mediante a disponibilização dos recicláveis para as cooperativas de catadores de
lixo.
Descrição dos Produtos:
1) Termo de referência para contratação de empresas especializadas nos Processos de Gestão de
Resíduos Sólidos – PGRS para os aeroportos da rede Infraero. A elaboração deste Termo de
Referência – TR visa atualizar os requisitos e procedimentos de gestão para a contratação das
empresas especializadas no recolhimento, separação, armazenamento, tratamento,
acondicionamento e destino final. Em conformidade com a Política do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos – PNRS.
2) Termo de Referência para compra de balanças; e
3) Revisão da NI 14.06 - Revisão da norma Interna de gerenciamento de resíduos sólidos em
conformidade com a Política do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Termo de
referência para compra de balanças.
Data Início: 01/02/2012
Data Término: 30/06/2015
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Fases
Fase 1 - 1 - Manutenção das autorizações para manejo de fauna de 14 aeroportos prioritários da
LAPGRA, sendo 10 por meio de convenio e 4 por meio de
contratos
Fase 2 - Elaboração e obtenção de autorização de planos de manejo para 8 aeroportos
prioritários da LAPGRA
Fase 3 - Elaboração e obtenção de autorização de planos de manejo para 10 aeroportos
prioritários da LAPGRA
Fase 4 - Implementação dos 32 planos de manejo

Data Início Data Término

Situação

01/02/2012

22/05/2014

CONCLUÍDO

02/01/2013

30/12/2014

EM DIA

01/07/2013

30/06/2015

EM DIA

22/05/2012

30/06/2015

EM DIA

Andamento:
Tendo em vista que as autorizações tem validade de 1 (um) ano, os procedimentos necessários para
renovação estão em andamento. Providenciados os relatórios necessários para a renovação das
autorizações dos Planos de Manejo de Fauna – PMF a serem encaminhados ao Ibama sede.
06/12/2012 - 2 dos 14 aeroportos que estavam incluídos para cumprimento da meta foram
concedidos para a iniciativa privada - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos –
Governador André Franco Montoro – SBGR e Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente
Juscelino Kubitschek – SBBR. Aeroporto de Juazeiro do Norte – Orlando Bezerra de Menezes –
SBJU ainda não obteve autorização expedida pelo Ibama, solicitada há um ano.
Alguns aeroportos realizarão Planos de Manejo de Fauna – PMF organicamente. Joinville realizou
Planos de Manejo de Fauna – PMF organicamente e já possui autorização. Aeroporto de São
Paulo/Congonhas – SBSP também possui autorização. Sob a coordenação da Coordenação de
Programas Fauna, Resíduos e Riscos Ambientais – MELR-2, realização de força-tarefa entre os
biólogos das respectivas regionais e da sede para desenvolvimento dos Planos de Manejo de Fauna
– PMF dos aeroportos.
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Projeto EOP-01.2.x - Melhoria dos serviços prestados nas Salas AIS da Infraero na Terminal
São Paulo
Área Responsável: Superintendência de Navegação Aérea – DONA
Objetivo Geral: O projeto visa proporcionar um equilíbrio entre os serviços de Informação da
aeronáutica oferecidos nas Salas de Serviços de Informação Aeronáutica – AIS da Infraero,
localizadas no terminal São Paulo, e a demanda existente para atendimento às expectativas dos
pilotos - aeronavegantes - e dos profissionais de navegação aérea, tendo como foco a segurança
operacional e a qualidade dos serviços ali prestados.
Justificativa: A sobrecarga dos profissionais de navegação aérea que prestam serviços nas Salas de
Serviços de Informação Aeronáutica – AIS do terminal São Paulo e a insatisfação dos pilotos
quanto à infraestrutura disponível para prestação desses serviços na região foram identificados pela
Superintendência de Navegação Aérea como gaps, que impactam no atendimento à demanda
existente. Nesta perspectiva, o projeto impactará em vários aspectos: motivação e satisfação dos
profissionais de navegação aérea, decorrente de carga de trabalho adequada; nível de satisfação dos
pilotos quanto aos serviços prestados; fortalecimento da imagem da empresa e atendimento
eficiente a seguro à demanda atual e futura.
Descrição dos Produtos:
1) Relatório de identificação de gaps relacionados ao recebimento de mensagens do Serviço de
Tráfego Aéreo – ATS pelas Salas de Serviços de Informação Aeronáutica – AIS do terminal
São Paulo;
2) Documento com proposta de solução para os gaps identificados;
3) Diagnóstico definido;
4) Documento de divulgação de boas práticas resultantes do projeto, no âmbito da Infraero e do
Comando da Aeronáutica;
5) Plano de treinamento adequado ao resultado do projeto;
6) Manuais e normas da Infraero adequados; e
7) Nova metodologia para especificação de critério de medição da carga de trabalho do serviço
de informação aeronáutica;
Data Início: 10/05/2012
Data Término: 10/05/2014
Fases
Fase 1 - Identificação de gaps relacionados ao recebimento de mensagens ATS pelas Salas AIS
da Terminal São Paulo
Fase 2 - Elaboração de proposta de solução para os gaps identificados
Fase 3 - Análise da viabilidade das propostas de solução
Fase 4 - Implementação da proposta
Fase 5 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término

Situação

10/05/2012

10/06/2012

CONCLUÍDO

11/06/2012
11/08/2012
11/11/2012
21/04/2014

10/08/2012
10/11/2012
20/04/2014
10/05/2014

ATRASADO
ATRASADO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
A fase inicial consiste no mapeamento do problema, dos motivos geradores e diagnóstico do
cenário que levou à necessidade de realização do projeto. Esta fase está dentro do cronograma de
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execução proposto. Não há licitação prevista para esta fase nem houve impedimento algum à sua
execução. Projeto dentro do previsto, lembrando que a fase 1 possui previsão de encerramento para
10/06/2012.
O projeto encontra-se na fase 3, pois ainda está sendo definida junto à Gerência de Informação
Aeronáutica – NAIA uma proposta de solução dentre as indicadas na fase anterior. O atraso deve-se
ao risco de duplicidade de comando a que estruturas matriciais estão sujeitas, o que acaba por
dividir a equipe do projeto entre atividades emanadas pela gerência funcional e atividades ligadas
ao projeto. A despeito disso, a possibilidade de atrasos foi considerada no planejamento do projeto,
portanto, o prazo de conclusão não será prejudicado.
Indicador EOP-01.3: Índice de realização dos investimentos previstos no orçamento interno.
Gestor: Gerentes de Programa
Meta: 1
Resultado esperado: Melhoria da gestão dos investimentos constantes no orçamento interno.

Programas (Plano de Investimentos)

Valor anual
Meta
previsto no
2012 (%) orçamento interno
(R$)

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Realização dos
investimentos
Variação
Valor realizado
previstos no
em relação
(R$)
orçamento interno a meta (%)
(%)

Desenv. de Aeroportos - 0120

1

1.612.716.131,00

1.620.527.567,00

790.709.797,22

0,49

(51,21)

Desenv. da Navegação Aérea - 0121

1

130.454.215,00

130.505.754,00

48.840.660,28

0,37

(62,58)

Desenv. da Segurança Aeroportuária - 0122

1

105.722.185,00

99.239.007,00

45.055.548,00

0,45

(54,60)

Desenv. da Operação Aeroportuária - 0123

1

407.274.670,00

367.095.596,00

229.567.479,61

0,63

(37,46)

Desenv. da Logística de Carga - 0124

1

41.702.033,00

60.277.784,00

37.304.185,00

0,62

(38,11)

Desenv. Comercial e Industrial - 0125

1

6.941.023,00

7.863.201,00

5.174.654,00

0,66

(34,19)

Gestão de Pessoas - 0127

1

770.583,00

750.641,00

689.354,46

0,92

(8,16)

Desenv.da Tecnologia,Sist. Aeron. e Adm.- 0128

1

71.999.632,00

74.697.220,00

58.934.211,23

0,79

(21,10)

Desenv. da Manutenção - 0129

1

64.612.665,00

81.479.798,02

68.743.565,12

0,84

(15,63)

Gestão Ambiental - 0130

1

31.623.233,00

29.999.001,00

14.870.011,64

0,50

(50,43)

Apoio Administrativo - 0200

1

31.402.093,00

32.782.895,00

15.283.317,00

0,47

(53,38)

299.409.354,00

378.867.471,00

54.161.500,00

0,14

Aporte de capital SPE
INFRAERO

1

2.804.627.817,00

2.884.085.935,02 1.369.334.283,56

0,47

(52,52)

Tabela 16: Resultado do indicador EOP-01.3
Fonte: Gerentes de Programa

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Em 2012, a realização dos investimentos previstos no orçamento interno alcançou 0,47%, o que
provocou uma variação percentual negativa de (52,52%), em relação à meta de 1%.
Apresenta-se a seguir o resultado detalhado de cada Programa que compõe o Plano de Investimento,
bem como as justificativas.
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Programa de Desenvolvimento de aeroportos - 0120
Gestor: Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos – DTPE

Meta
2012
(Índice)

Valor anual
previsto no
orçamento
interno (R$)

Construção de Aeroportos - 2001

1

84.653.702,00

Programa de Aceleração do Crescimento - 2005

1

Elaboração e Revisão de Planos Diretores - 2006

1

Ações

1

Previsto até
dezembro/2012
Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
investimentos
previstos no
orçamento interno
(Índice)

Variação
em relação
a meta (%)

82.499.278,00

64.769.875,62

0,79

(21,49)

718.449.686,26

0,47

(52,94)

7.490.235,34

0,65

(34,83)

790.709.797,22

0,49

(51,21)

1.517.844.472,00 1.526.534.923,00
10.217.957,00

Realizado até dezembro/2012

11.493.366,00

1.612.716.131,00 1.620.527.567,00

Tabela 17: Resultado do Programa de Desenvolvimento de aeroportos - 0120
Fonte: Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos – DTPE

O desempenho abaixo do previsto para as Ações 2001/2005 deve-se a retardo na conclusão de
projetos de engenharia, descontos de licitação, planejamento inicial diferente da previsão real dos
serviços agora já contratados, falhas de projeto, termos aditivos em andamento, dificuldades no
processo de pagamento a outras entidades conveniadas, demora na contratação, reajustamentos
contratuais, ineficiência na execução de obras com baixo ritmo de execução de contratos de obras e
projetos, serviços não iniciados, condições climáticas, contratos paralisados ou em processo de
rescisão, impedimentos administrativos e judiciais, e outras questões de gestão contratual.
O desempenho abaixo do previsto para a Ação 2006 ocorreu porque, apesar de empresas
contratadas para elaboração de Planos Diretores terem entregado todas as etapas previstas, nem
todos os pagamentos foram liberados, uma vez que não atenderam, na íntegra, as especificações
técnicas constantes do processo licitatório. Ocorreram igualmente retenções de desembolso por
questões administrativas (cobrança de multas), por falta de documentação fiscal - nota fiscal referente à etapa e pagamentos aguardando análise da agência reguladora para serem liberados.
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Programa de Desenvolvimento da Navegação Aérea - 0121
Gestor: Superintendência de Navegação Aérea – DONA

Valor anual
Meta
previsto no
2012
orçamento interno
(Índice)
(R$)

Ações

Construção de módulos de navegação aérea - 2101
Reforma, ampliação, adequação de módulos de
navegação aérea - 2102
Reconfiguração da rede de unidades de navegação
aérea - 2105
Modernização de equipamentos de navegação aérea 2106

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
investimentos
previstos no
orçamento interno
(Índice)

Variação
em relação
a meta (%)

1

27.553.507,00

26.654.745,00

16.077.603,34

0,61

(39,49)

1

26.264.829,00

28.422.593,00

14.841.220,65

0,52

(47,78)

1

0,00

0,00

0,00

1

76.635.879,00

75.428.416,00

17.921.836,29

0,24

(76,27)

1

130.454.215,00

130.505.754,00

48.840.660,28

0,37

(62,58)

Tabela 18: Resultado do Programa da Navegação Aérea - 0121
Fonte: Superintendência de Navegação Aérea – DONA

Apesar do não cumprimento da meta, vários empreendimentos que tiveram seus contratos iniciados
em 2012 terão repercussão em 2013, alavancando a realização já no início do próximo exercício.
Alguns óbices inviabilizaram o cumprimento das metas em 2012, a saber: lentidão das ações na
condução dos processos licitatórios pelas áreas executoras; licitações desertas e fracassadas;
estimativa de prazos necessários para a conclusão dos empreendimentos, sem a previsão de riscos
de atraso, decorrentes dos processos licitatórios; incapacidade técnica de empresas contratadas; falta
de um alinhamento/gerenciamento das áreas envolvidas nos processos licitatórios; falta de
integração dos sistemas internos, o que, por vezes, dificulta a obtenção de informações gerenciais
básicas, como status dos itens, valores realizados etc.; constantes alterações no orçamento
disponível no Plano de Investimentos etc.
Apesar de muitos desses óbices fugirem a alçada da área, devido ao cumprimento dos requisitos
previstos na lei 8.666/93, algumas ações podem contribuir para a melhoria dos processos, tais
como: aprimoramento dos sistemas informatizados para gerenciamento de dados; controle mais
criterioso de cada fase dos processos licitatórios; desenvolvimento de estudos junto à Gerência de
Projetos Corporativos – PGPC, quanto à utilização da metodologia de Gerenciamento de Projetos,
com o intuito de gerenciar os empreendimentos de forma mais efetiva.
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Programa de Desenvolvimento da Segurança Aeroportuária – 0122
Gestor: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA

Ações

Valor anual
Meta
previsto no
2012
orçamento
(Índice)
interno (R$)

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Realização dos
investimentos
Valor previsto Valor realizado
previstos no
(R$)
(R$)
orçamento interno
(%)

Variação
em relação
a meta (%)

Construção e implementação de módulos de
segurança aeroportuária - 2201

1

27.941.445,00

25.760.902,00

14.696.805,00

0,57

(42,95)

Reforma, ampliação, adequação e modernização de
módulos de segurança aeroportuária - 2202

1

11.946.814,00

7.601.940,00

3.497.133,00

0,46

(54,00)

Aquisição, reforma e modernização de equipamentos
de segurança aeroportuária - 2203

1

23.284.510,00

29.143.351,00

26.509.043,00

0,91

(9,04)

Aquisição de veículos de emergência, salvamento e
combate a incêndio - 2205

1

42.549.416,00

36.732.814,00

352.567,00

0,01

(99,04)

1

105.722.185,00 99.239.007,00

45.055.548,00

0,45

(54,60)

Tabela 19: Resultado do Programa de Desenvolvimento da Segurança Aeroportuária - 0122
Fonte: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA

Principais óbices encontrados em 2012 para a realização dos investimentos do programa 0122:
descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte de empresas contratadas (caso de
rescisão do contrato da Rosenbauer para aquisição de Carros Contra Incêndio – CCI, com demanda
de R$ 36.740.817,00 não realizada); alteração do cronograma para ajustes ou aditivos; vencimento
de documentos fiscais ou garantias que impossibilitam pagamentos; licitações desertas e/ou
fracassadas; demandas urgentes não contempladas no planejamento inicial; revisão/ajuste dos
cronogramas de desembolso (caso do item 57882 - construção da Secção Contra Incêndio – SCI de
Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira – SBPV no valor de R$
6.307.198,00 não realizado, tendo em vista que a obra iniciou em 12.11.2012).
A Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA adotou as seguintes práticas para atingir a
meta estabelecida: controle mensal do andamento dos itens por meio de planilha, visando monitorar
a execução dos investimentos; implantação do Relatório Mensal das Atividades da Área de
Segurança dos Aeroportos – RELSEG para monitorar a execução dos investimentos por meio da
apresentação da evolução dos itens e justificativas informadas; Células de Aceleração de Processos
– CAP’s para aceleração dos processos; ajustes processuais para aumentar a capacidade de
execução das áreas envolvidas; adoção do sistema de registro de preços, quando aplicável.
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Programa de Desenvolvimento da Operação Aeroportuária – 0123
Gestor: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

Valor anual
Meta
previsto no
2012
orçamento interno
(Índice)
(R$)

Ações

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
Variação
investimentos
em relação
previstos no
orçamento interno a meta (%)
(Índice)

Gerenciamento da segurança operacional - 2301

1

18.795.930,00

15.598.667,00

10.090.020,79

0,65

(35,31)

Cartografia aeroportuária - 2302

1

2.747.124,00

3.776.332,00

2.326.609,57

0,62

(38,39)

Aquisição de veículos operacionais - 2303

1

1.311.544,00

151.512,00

149.519,36

0,99

(1,32)

1

64.366.589,00

85.420.295,00

70.778.707,79

0,83

(17,14)

Implantação dos centros de gestão de aeroportos
(CGA) - 2307

1

22.000,00

37.516,00

37.212,00

0,99

(0,81)

Reforma, ampliação e adequação de terminais de
passageiros - 2311

1

118.127.419,00

116.076.158,00

54.436.553,10

0,47

(53,10)

Reforma, ampliação, manutenção e recuperação de
pistas e pátios - 2312

1

201.904.064,00

146.035.116,00

91.748.857,00

0,63

(37,17)

1

407.274.670,00

367.095.596,00

229.567.479,61

0,63

(37,46)

Aquisição de equipamentos
aeroportuárias -2304

de

operações

Tabela 20: Resultado do Programa de Desenvolvimento da Operação Aeroportuária - 0123
Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

A realização do programa 0123 em 2012 foi de 63%, com os seguintes óbices apresentados pelas
Superintendências Regionais: descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte de
algumas empresas contratadas; alteração do cronograma em decorrência de ajustes ou aditivos;
vencimento de documentos fiscais ou garantias que impossibilitaram alguns pagamentos;
necessidade de paralisação de obras tendo em vista o período chuvoso e consequentemente sem
medição; licitações desertas ou fracassadas; demandas urgentes que não foram contempladas no
planejamento inicial e tiveram que ser atendidas devido a sua natureza.
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Programa de Desenvolvimento da Logística de Carga – 0124
Gestor: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Meta
2012
(Índice)

Valor anual
previsto no
orçamento
interno (R$)

Construção de complexo logístico - 2401

1

4.639.143,00

6.699.825,00

1.556.582,00

0,23

(76,77)

Reforma, ampliação, adequação e modernização de
complexos logísticos - 2402

1

9.397.159,00

3.651.936,00

2.835.475,00

0,78

(22,36)

Aquisição de equipamentos de logística de carga 2403

1

25.147.881,00

46.264.870,00

29.310.330,00

0,63

(36,65)

1

2.517.850,00

2.771.153,00

2.713.166,00

0,98

(2,09)

1

0,00

890.000,00

888.632,00

1,00

(0,15)

1

41.702.033,00

60.277.784,00

37.304.185,00

0,62

(38,11)

Ações

Reforma,
adequação
e
modernização
equipamentos de logística de carga - 2406

de

Investimento para segurança do complexo logístico de
cargas - 2407

Realização dos
investimentos Variação em
Valor previsto Valor realizado
previstos no
relação a
(R$)
(R$)
orçamento interno meta (%)
(Índice)

Tabela 21: Resultado do Programa de Desenvolvimento da Logística de Carga – 0124
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

Em 2012, a garantia da execução total dos investimentos previstos no Plano Plurianual de
Investimentos – PPI 2012/2016 foi um dos principais objetivos da logística de carga da Infraero.
Foram utilizadas rotinas de acompanhamento, orientações e controles específicos das realizações e
projetos desenvolvidos. O programa 0124 - Desenvolvimento de Logística de Carga - investiu R$
37,3 milhões, em construção, reforma/ampliação, incrementos em segurança e aquisição de
equipamentos para os terminais de logística de carga da Rede, representando 62% do valor orçado.
Com isso, apesar dos esforços empreendidos para a execução dos investimentos, o resultado do
indicador EOP 03 - Realização dos Investimentos previstos no orçamento interno - ficou abaixo das
expectativas, comprometendo o cumprimento da meta estabelecida. Tal fato pode ser explicado,
sobretudo, pela necessidade de alocação de recursos visando à divulgação/licitação/contratação de
investimentos ainda em 2012, embora parte ou o todo de seus desembolsos previstos venha ocorrer
apenas em 2013. Esse óbice foi comum a diversos itens, dentre eles:
1) Item 60048 - Transelevador para o terminal de cargas - Linha Azul de Manaus: contratado;
valor previsto R$ 26.750.000; realização em 2012 de R$ 5.820.843,44, ou 30,40%.
2) Item 56842 – Construção do novo estacionamento para carretas do TECA de Goiânia:
contratado; valor previsto R$ 1.973.990,00; realização em 2012 de R$ 573.688,04, ou
29,06%.
3) Item 58943 – Aquisição de empilhadeiras - Rede TECA: contratado; valor previsto
R$ 6.532.000,00; realização em 2012 de R$ 1.783.321,33, ou 27,30%.
4) Item 59702 - Niveladoras (Doca e Rampa) - Rede TECA: contratado; valor previsto
R$ 2.065.380,00; realização em 2012 de R$ 729.100,00, ou 35,30%.
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Os valores orçados dos quatro itens acima representam juntos cerca de 50% do valor total previsto
em 2012 para o programa 0124. Dos 47 itens constantes do plano de investimentos, 43 foram
contratados, encontrando-se em execução ou já concluídos. Ao analisar a realização do plano de
investimentos da logística de carga, excluindo as informações sobre os quatro itens citados, concluise que foram realizados pelos demais itens do Programa 0124 o montante de R$ 28.397.232,22 o
que representaria aproximadamente 92,9% da meta para 2012.
Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial – 0125
Gestor: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

Ações

Valor anual
Meta
previsto no
2012
orçamento interno
(Índice)
(R$)

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
investimentos
Variação em
previstos no
relação a
orçamento interno
meta (%)
(Índice)

Comercialização de áreas - 2501

1

640.799,00

1.217.574,00

422.294,00

0,35

(65,32)

Estacionamento de veículos - 2502

1

6.300.224,00

6.645.627,00

4.752.360,00

0,72

(28,49)

1

6.941.023,00

7.863.201,00

5.174.654,00

0,66

(34,19)

Tabela 22: Resultado do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial – 0125
Fonte: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC

O programa 0125 apresentava a revisão de valor até dezembro de 2012 de R$ 7.863.201,00, tendo
realizado neste mesmo período R$ 5.174.654,00; cuja representatividade maior pauta-se em
estacionamento de veículos (72%), em virtude desta rubrica ser a segunda maior receita comercial
da Infraero.
Impactaram negativamente para a não realização plena de investimentos comerciais:
1) Item 59.662 - Impedimento de instalar os sombreadores no estacionamento de Campo
Grande/MS, em função das etapas de reforma daquele estacionamento;
2) Item 60718 - Adequações de áreas no terminal de passageiros para adequação ao Módulos
Operacionais Provisórios – MOP de Imperatriz/MA, em função da fase interna não estar
conclusa;
3) Item 59799 - Construção do segundo e terceiro nível do estacionamento do terminal de cargas
3 de Manaus/AM, em função do termo de referência não estar concluso;
4) Item 50589 - Serviços topográficos para delimitação de área civil e militar no Aeroporto de
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ, em função da fase interna não estar conclusa; e
5) Item 52597 - Implantação do Sistema Gest de Estacionamento no Aeroporto do Galeão nos
terminais de passageiros 1 e 2 e Unidade de Administração Central – UAC, em função do TC
Nº 0026-EG/2010/0061 ter sido rescindido com Ultrack Tecnologia de Segurança e o novo
contrato com MPE – Montagem e Projetos Especiais S/A estar em processo de litígio judicial.
Pela dinâmica ocorrida ao longo do ano, tornaram-se desnecessários os recursos alocados em
51844 (Aeroporto Internacional de Petrolina – Senador Nilo Coelho – SBPL - obra de
adequação do estacionamento do aeroporto) e em 58853 (Aeroporto Internacional de João
Pessoa – Presidente Castro Pinto – SBJP - pavimentação do estacionamento).
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Programa de Gestão de Pessoas – 0127
Gestor: Gerência de Dinâmica Laboral – DAST
Meta Valor anual previsto
2012 no orçamento interno
(Índice)
(R$)

Ações

Investimentos para segurança e saúde no trabalho - 2711

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
investimentos
previstos no
orçamento interno
(Índice)

Variação em
relação a meta
(%)

1

770.583,00

750.641,00

689.354,46

0,92

(8,16)

1

770.583,00

750.641,00

689.354,46

0,92

(8,16)

Tabela 23: Resultado do Programa de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas – 0127
Fonte: Gerência de Dinâmica Laboral – DAST

A realização dos investimentos do Programa de Gestão de Pessoas foi de R$ 689.354,46. Atingiu-se
o percentual de execução de 92% do montante aprovado.
Parte da diferença para atingir 100% da meta, se trata de valores diferenciais entre o orçado e o
licitado efetivamente.
Assim, de acordo com a tabela de "status/resultado do indicador", a meta atingida pela Gerência de
Dinâmica Laboral – DAST fica dentro das expectativas ou acima (verde).
Programa de Desenvolvimento da Tecnologia, Sistemas Aeronáuticos e Administrativos - 0128
Gestor: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Previsto até
dezembro/2012
Valor anual
Meta
previsto no
2012
orçamento interno
(Índice)
(R$)

Ações

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
investimentos
Variação
previstos no
em relação
orçamento interno a meta (%)
(Índice)

Desenvolvimento de tecnologia e sistemas
aeronáuticos - 2801

1

14.945.386,00

10.067.185,00

9.473.644,09

0,94

(5,90)

Desenvolvimento de tecnologia e sistemas
administrativos - 2802

1

16.563.911,00

19.754.703,00

12.324.292,46

0,62

(37,61)

Aquisição de equipamentos para sistemas
aeronáuticos - 2804

1

5.785.326,00

5.072.016,00

1.399.395,58

0,28

(72,41)

1

34.705.009,00

39.803.316,00

35.736.879,10

0,90

(10,22)

1

71.999.632,00

74.697.220,00

58.934.211,23

0,79

(21,10)

Aquisição de equipamentos
administrativos - 2805

para

sistemas

Tabela 24: Resultado do Programa de Desenvolvimento da Tecnologia, Sistemas Aeronáuticos
e Administrativos – 0128
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI

Considera-se satisfatória a realização dos investimentos das ações do programa 128. Em vista de
revisão do orçamento ter se desenrolado durante todos os 05 (cinco) meses do início do ano, por
razão das definições de ajustes empresariais da Infraero frente às concessões, a maior parte do
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planejamento de investimentos de Tecnologia da Informação – TI está programado para ser
realizado no segundo semestre de 2012.
Destaca-se que nos projetos de aquisição, o Tribunal de Contas da União – TCU bloqueou a
utilização de registro de preços por meio do acórdão 1233/2012, atrasando os processos.
Posteriormente revogou o mesmo acórdão liberando os processos de adesão até 31/12/2012.
Informa-se também a dificuldade de absorção de novos procedimentos para planejamento de
licitações por razão da adoção do guia de boas práticas de contratações de soluções de Tecnologia
da Informação – TI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Destaca-se que
houve redução de uso de investimentos, pois em análise para pagamento, foram transferidas as
previsões de contas de investimento para contas de custeio devido à natureza e descrição nas notas
fiscais.
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Programa de Desenvolvimento da Manutenção – 0129
Gestor: Superintendência de Manutenção – DOMN

Ações

Valor anual
Meta
previsto no
2012
orçamento interno
(Índice)
(R$)

Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Valor previsto
(R$)

Valor realizado
(R$)

Realização dos
investimentos
Variação
previstos no
em relação
orçamento interno a meta (%)
(Índice)

Manutenção de sistemas operacionais - 2901

1

36.028.345,00

43.736.952,00

38.468.406,00

0,88

(12,05)

Manutenção de sistemas de navegação aérea - 2902

1

8.225.323,00

10.784.789,00

10.208.768,00

0,95

(5,34)

Manutenção de sistemas comerciais - 2903

1

12.804.123,00

13.339.343,00

9.347.504,00

0,70

(29,93)

Manutenção de segurança aeroportuária - 2904

1

4.654.987,00

5.244.043,00

3.794.307,00

0,72

(27,65)

Apoio à manutenção - 2905

1

2.899.887,00

8.374.671,00

6.884.621,00

0,82

(17,79)

1

64.612.665,00

81.479.798,00

68.703.606,00

0,84

(15,68)

Tabela 25: Resultado do Programa de Desenvolvimento da Manutenção – 0129
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN

O índice de realização para o mês de dezembro foi estimado em 71,77%, entretanto, houve a
realização de 84,32% até a presente apuração, e a expectativa de fechar o ano de 2012 com uma
realização de 85,10%, não atingindo a meta estabelecida para este indicador que é de 100%. Este
resultado foi consequência de fatores conforme o histórico abaixo.
Em 27/07/2012 foi formalizado para a Superintendência de Manutenção – DOMN, por meio da CF
Nº 21553/DFCT(CTPI)/2012, a criação do Programa 0129 - Desenvolvimento da Manutenção, onde
após análise por parte desta Superintendência de Manutenção – DOMN apurou-se no mês de agosto
o valor orçado de R$ 64.612.665,00 de investimentos nesse programa, com um índice de realização
de 45,46% tendo a diferença de 54,54% para a realização da meta de 100%.
Desta forma, considerando o valor inicial aprovado no orçamento interno, houve uma realização de
106,33% em relação aos R$ 64.612.665,00 aprovados em abril de 2012.
Entretanto, a partir do segundo semestre de 2012, verificou-se a disponibilidade de recursos
financeiros em outros programas em função de itens de investimentos sem possibilidade de
realização em 2012, levando a repriorização dos recursos de investimentos da Infraero, onde foram
suplementados R$ 16.867.133,00 ao programa 0129.
Considerando que a meta de realização no ano de 2012 é de 100%, após a suplementação acima
apurada no programa 0129, houve a realização de 84,32% até a presente apuração, e a expectativa
de fechar o ano de 2012 com uma realização de 85,10%, distanciando-se da meta em 14,09%, tendo
as seguintes justificativas:
 Atraso na aprovação do plano de investimentos 2012 impossibilitando a comprovação de
recursos em processos licitatórios de forma a surgir a necessidade de realizar novas
orçamentações resultando no atraso do processo licitatório;
 Dificuldade em realizar as cotações para compor a orçamentação de itens do plano de
investimentos, atrasando o processo licitatório;
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 Licitações fracassadas, com a impossibilidade de realização de nova licitação dentro do
exercício 2012;
 Economia financeira resultante de saldos orçamentários do processo licitatório;
 A concessão do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek –
SBBR, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro –
SBGR e Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos – SBKP, que gerou a orientação
governamental para manter somente a execução dos investimentos voltados a manutenção
operacional desses aeroportos.
A criação do programa 0129 sob a gerência direta da área de manutenção permitiu o
acompanhamento e a gestão quanto a realização de todos os itens deste programa, viabilizando um
crescimento mês a mês, possibilitando o fechamento no ano de 85,10%, houve um crescimento de
39,94% em relação ao mês de agosto, quando a Superintendência de Manutenção – DOMN iniciou
a gestão direta sob o programa 129, verificando ainda, o acréscimo de 26,10% no valor de
R$ 64.612.665,00 inicialmente orçado para a gestão das áreas de manutenção.
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Programa de Gestão Ambiental – 0130
Gestor: Superintendência de Meio Ambiente – DTME
Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Meta
2012
(Índice)

Valor anual
previsto no
orçamento
interno (R$)

Licenciamento ambiental - 3001

1

13.297.206,00

11.831.485,00

5.499.716,10

0,46

(53,52)

Gerenciamento de resíduos sólidos - 3002

1

2.090.163,00

1.726.767,00

535.155,96

0,31

(69,01)

Gerenciamento de recursos hídricos - 3003

1

2.155.864,00

2.525.523,00

937.250,42

0,37

(62,89)

Conservação do solo e flora - 3004

1

2.894.177,00

2.994.428,00

1.865.655,43

0,62

(37,70)

Gestão de riscos ambientais - 3005

1

2.720.371,00

1.996.515,00

544.582,64

0,27

(72,72)

Monitoramento de ruído - 3006

1

452.384,00

552.652,00

122.667,42

0,22

(77,80)

Perigo de fauna - 3007

1

7.110.808,00

7.366.730,00

4.815.699,89

0,65

(34,63)

Eficientização de energia - 3008

1

881.260,00

1.004.901,00

549.283,78

0,55

(45,34)

Gerenciamento de emissões atmosféricas - 3009

1

21.000,00

0,00

0,00

1

31.623.233,00

29.999.001,00

14.870.011,64

0,50

(50,43)

Ações

Realização dos
investimentos
Variação em
Valor previsto Valor realizado
previstos no
relação a
(R$)
(R$)
orçamento interno meta (%)
(Índice)

Tabela 26: Resultado do Programa de Gestão Ambiental – 0130
Fonte: Superintendência de Meio Ambiente – DTME

Fatores externos e internos contribuíram para uma realização financeira abaixo da meta prevista
para o exercício, quais sejam:
a) A necessidade de estabelecimento de prazos factíveis para os trâmites junto aos órgãos
ambientais, tanto para a conclusão da análise dos processos de licenciamento e emissão das
licenças ou autorizações, quanto à indefinição por parte destes, do exato escopo dos estudos
solicitados nas licenças ambientais. Ainda, a emissão dos licenciamentos após a inserção dos
empreendimentos no Plano Plurianual de Investimentos – PPI, causando dificuldades do
planejamento/execução dos serviços necessários;
b) A execução de alguns serviços prevista para o exercício foi transferida para o Estado ou para
a concessionária. Outros processos iniciados foram paralisados e encontram-se aguardando
definições quanto à continuidade do empreendimento por parte da Infraero e, ainda, contratos
foram suspensos devido à necessidade de confirmação da operacionalidade da alternativa
locacional indicada pelo Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
c) A morosidade na conclusão dos termos de referência, documentação necessária para início
dos processos licitatórios, influencia nas respectivas contratações e na execução dos serviços.
A previsão orçamentária de algumas regionais, muitas vezes, é acima da capacidade de
realização pelas equipes técnicas;
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d) Atrasos na conclusão dos processos licitatórios, pela ausência de comprovação orçamentária,
em virtude dos ajustes no orçamento de Investimento de 2013, e ainda, indefinições da área
financeira, quanto à utilização de recursos do plano de ação para projetos ambientais,
resultaram na não contratação no exercício atual, influenciando, assim, a realização;
e) Alguns serviços foram contratados, porém, não foram totalmente realizados no exercício, em
virtude de apresentação de problemas de ordem administrativa, culminando na paralisação
motivada por descumprimento, pela contratada, dos termos contratuais;
f) Foram planejados recursos para a execução de alguns serviços, porém, não foram realizados
visando à economicidade, decidiu-se pela elaboração do projeto pela engenharia da Infraero
em 2013, outros, ficaram pendentes neste exercício, pois a engenharia não pôde elaborar os
elementos técnicos para contratação, em razão da priorização dos projetos do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC/PAC COPA;
g) Alguns itens tiveram execução física total, porém, execução financeira parcial, ficando os
recursos para pagamento no exercício seguinte, devido aos trâmites de análise e aprovação
dos Estudos e Projetos por parte da Infraero e dos órgãos ambientais. Como ação corretiva
para os problemas apresentados e visando atingir uma execução financeira mais próxima do
planejado, a gerência do programa 0130 – Gestão Ambiental solicitará a alocação dos
recursos para o exercício de 2013, somente após a aprovação do edital pelas áreas afins.

Programa de Apoio Administrativo - 0200
Gestor: Superintendência de Administração Geral – DAAG
Previsto até
dezembro/2012

Realizado até dezembro/2012

Ações

Meta
2012
(Índice)

Valor anual
previsto no
orçamento
interno (R$)

Administração da dependência - investimentos administrativos 0001

1

4.460.648,00

11.397.912,00

8.483.611,00

0,74

(25,57)

Administração da dependência - investimentos em obras e
serviços de engenharia - 0005

1

26.941.445,00

21.384.983,00

6.799.706,00

0,32

(68,20)

1

31.402.093,00

32.782.895,00

15.283.317,00

0,47

(53,38)

Realização dos
investimentos
Variação em
Valor previsto Valor realizado
previstos no
relação a
(R$)
(R$)
orçamento interno meta (%)
(Índice)

Tabela 27: Resultado do Programa de Apoio Administrativo – 0200
Fonte: Superintendência de Administração Geral – DAAG

Foram envidados esforços objetivando a máxima realização dos investimentos, atuando juntamente
com as Superintendências Regionais.
Entretanto, no tocante a Ação 0001, alguns fornecedores não realizaram as entregas dentro do
exercício, importando na realização abaixo da meta.
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Em relação à Ação 0005, que representou cerca de 85% do programa 0200, o atraso ocorrido no
início das obras das novas sedes da Superintendência Regional do Sudeste – SRSE e
Superintendência Regional do Norte – SRNO impactou significativamente a realização de 2012.
Projeto EOP-01.3.a - Implantação do PMO setorial da engenharia
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos – DTPE
Justificativa: A Infraero tem buscado reafirmar seu lugar de grande empreendedora, contribuindo
para o crescimento/desenvolvimento do país. Nos últimos anos, a organização enfrentou problemas
para compatibilizar o planejamento e os cronogramas físico-financeiros dos empreendimentos que
contratou, muito em face de não possuir pessoal com a expertise necessária, bem como de não
dispor de um sistema auxiliar para uma gestão efetiva, iniciando-se na concepção do projeto e
avançando nas demais fases executórias até a entrada em operação dos empreendimentos. O sistema
de gestão pretendido visa uniformizar e otimizar a utilização dos recursos disponíveis, bem como
minimizar os desvios relativos ao cumprimento de prazos nas etapas previstas para cada um dos
empreendimentos.
Descrição dos Produtos:
 Etapa 1 - Contratação de serviços de pesquisa e diagnóstico do sistema de engenharia com
implantação de processo de desenvolvimento institucional de engenharia suportado por
técnica de gestão de projetos.
 1.1 Diagnóstico da situação atual do sistema de engenharia e de cada aeroporto contemplado
(Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL,
Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto Internacional de
Curitiba – Afonso Pena – SBCT, Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho –
SBPA, Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV,
SBFZ, Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG, Aeroporto
Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY, Aeroporto Internacional de Brasília –
Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
– Governador André Franco Montoro – SBGR, Aeroporto Internacional de
Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre –
SBMQ, Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz – SBFL, Aeroporto de
Goiânia – SBGO e Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salle – SBVT).
 1.2 Implantação do sistema de gerenciamento e relatórios periódicos.
 1.3 Acompanhamento gerencial e relatórios periódicos de acompanhamento dos
empreendimentos
 1.4 Manual de desenvolvimento de empreendimentos. Etapa 2 - Implantação da metodologia
de gerenciamento de projetos nas demais localidades (regionais e Gerência Temporária de
Empreendimentos – GT)
Data Início: 24/01/2012
Data Término: 25/02/2014
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Fases
Fase 1 - Contratação de serviços de pesquisa e diagnóstico do sistema de engenharia com
implantação de processo de desenvolvimento institucional de engenharia suportado por técnica
de gestão de projetos.
Fase 2 - Implantação da metodologia de gerenciamento de projetos nas demais localidades
(regionais e GTE)

Data Início Data Término

Situação

24/01/2012

25/02/2014

EM DIA

27/08/2012

25/02/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

Andamento:
Etapa (1)- Produto 1.1: Diagnóstico do sistema de engenharia. (1.1.1) Diagnósticos da Diretoria de
Empreendimentos – DT, Diretoria de Engenharia – DE e Gerência Temporária de
Empreendimentos – GT. (1.1.2) Diagnóstico dos Empreendimentos. (1.1.3) Diagnóstico Geral.
Produto 1.2: Implantação do escritório de suporte. (1.2.1) Implantação do Manual de
Gerenciamento de Projetos – MGP nas Gerências Temporárias de Empreendimentos – GT. (1.2.2)
Treinamento do Manual de Gerenciamento de Projetos – MGP nas Gerências Temporária de
Empreendimentos – GT. (1.2.3) Implantação do Manual de Gerenciamento de Projetos – MGP na
Diretoria de Empreendimentos – DT. (1.2.4) Treinamento do Manual de Gerenciamento de Projetos
– MGP na Diretoria de Empreendimentos – DT. (1.2.5) Implantação do Manual de Gerenciamento
de Projetos – MGP na Diretoria de Engenharia – DE. (1.2.6) Treinamento Manual de
Gerenciamento de Projetos – MGP na Diretoria de Engenharia – DE. Produto 1.3:
Acompanhamento operacional do escritório de suporte. (1.3.1) Acompanhamento do Manual de
Gerenciamento de Projetos – MGP na Gerência Temporária de Empreendimentos – GT. (1.3.2)
Acompanhamento do Manual de Gerenciamento de Projetos – MGP na Diretoria de
Empreendimentos – DT. (1.3.3) Acompanhamento do Manual de Gerenciamento de Projetos –
MGP na Diretoria de Engenharia – DE. Produto 1.4: Implantação do escritório de projetos. (1.4.1)
Implantação do MGE. (1.4.2) Treinamento no Manual de Gerenciamento de Empreendimentos MGE. Produto 1.5: Manual de práticas de engenharia. (1.5.1) Implantação do Manual de
Procedimentos de Engenharia – MPE. Produto 1.6: Portal da engenharia. (1.6.1) Desenvolvimento
do portal.
Etapa (2)-Produto 2.1: Implantação da metodologia, nas unidades não contempladas na etapa (1).
(2.1.1) planejamento inicial.
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Projeto EOP-01.3.b - Implantação do PMO setorial das Regionais
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: A instituição do Escritório de Projetos – PMO setorial no âmbito de cada
Superintendência Regional tem como objetivo desenvolver ações, principalmente no que diz
respeito ao alcance da sinergia das ações locais com a estratégia da empresa, visando possibilitar a
maximização de recursos, incluindo financeiros e humanos, através da uniformização de processos
e métodos de gerenciamento de projetos. O Escritório de Projetos – PMO setorial dará suporte no
desenvolvimento e controle do desempenho dos projetos geridos no âmbito de cada Regional
visando à melhoria contínua de suas ações.
Justificativa: Necessidade de consolidação do modelo de governança com foco no alinhamento dos
projetos das regionais e aeroportos aos objetivos estratégicos da organização.
Descrição dos Produtos:
1) Adaptação da metodologia de projetos corporativos e portfólio para as Superintendências
Regionais, com modelo de governança;
2) Revisão de metodologia de gerenciamento de empreendimentos para aplicação nas regionais;
3) Desenvolvimento da metodologia de gestão de projetos e portfólio nas Regionais;
4) Treinamento para os gerentes de planejamento e gestão das Regionais;
5) Formação das equipes de líderes nas regionais que deverão ser treinadas na metodologia;
6) Treinamento para os gestores das regionais;
7) Definição do padrão de gerenciamento de portfólio para das regionais;
8) Plano de auditoria; e
9) Termo de encerramento do projeto.
Data Início: 12/04/2012
Data Término: 31/01/2014
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto.
Fase 2 - Desenvolvimento da metodologia para as Superintendências Regionais.
Fase 3 - Desenvolvimento de solução informatizada.
Fase 4 - Capacitação
Fase 5 - Gestão de Portfólio da Regional.
Fase 6 - Implantação de auditoria de portfólio regional e avaliação da maturidade.

Data Início Data Término
Situação
ATRASADO
07/05/2012 01/10/2012
ATRASADO
01/07/2012 31/10/2012
ATRASADO
28/05/2012 30/09/2012
RISCO
MÉDIO ATRASO
01/10/2012 31/03/2013
RISCO ATRASO
01/10/2012 28/03/2013
EM DIA
01/07/2013 31/12/2013

Andamento:
O plano do projeto foi desenvolvido até o nível de estrutura analítica do projeto e os gerentes
regionais de planejamento e gestão foram sensibilizados quanto à participação como integrantes da
equipe do projeto, colaborando com a indicação de fatores críticos de sucesso e identificação de
projetos em suas respectivas regionais. Entretanto, o plano do projeto foi suspenso, tendo em vista o
início do projeto "Reorganização da Infraero", iniciado em outubro deste exercício, com a
contratação da consultoria Falconi Consultores de Resultado, o qual possui uma frente específica
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para gerenciamento de projetos. Desta maneira, o projeto de implantação do Escritório de Projetos –
PMO nas Superintendências Regionais será absorvido por este novo projeto, que vislumbra a
estruturação do Escritório de Projetos – PMO Corporativo, implementação de modelo de gestão de
projetos e portfólio, avaliação de maturidade (em nível corporativo), bem como a definição da
estrutura de governança que envolva o Escritório de Projetos – PMO Corporativo, os escritórios
setoriais (Tecnologia da Informação – TI e Empreendimento) e os escritórios de projetos nas
regionais.
Parceria com a consultoria, a qual definirá uma estrutura de governança que compreenda os
escritórios de projetos das regionais.

Objetivo Estratégico – EOP-02: Garantir a excelência na relação com o cliente
Indicador EOP-02.1: Número de dependências com o serviço de pós atendimento de ouvidoria
implantado.
Gestor: Gerência de Ouvidoria – PROU
Meta: 7
Resultado esperado: Garantia da eficácia no tratamento dos relatos de atendimento de Ouvidoria,
melhoria da relação com o cliente, elevação do nível de satisfação dos passageiros e usuários com
os serviços prestados pela Empresa e melhoria da imagem da Infraero.
Realizado até dezembro/2012
Meta 2012
(Un)

Número de dependências
com o serviço de pós
atendimento de ouvidoria
implantado (Un)

Realização em
relação a meta
(%)

SRCE Sup. Regional do Centro-Leste

1

1

100

SRNE Sup. Regional do Nordeste

1

1

100

SRNO Sup. Regional do Norte

1

1

100

SRNR Sup. Regional do Noroeste

1

1

100

SRRJ Sup. Regional do Rio de Janeiro

1

1

100

SRSE Sup. Regional do Sudeste

1

1

100

SRSU Sup. Regional do Sul

1

1

100

INFRAERO

7

7

100

Regional

Tabela 28: Resultado do indicador EOP-02.1
Fonte: Gerência de Ouvidoria – PROU

Meta cumprida. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
Conforme cronograma do Projeto EOP-02.1.a, o serviço de Pós Atendimento em Ouvidoria foi
implantado nos sete aeroportos constantes da meta para 2012 sem imprevistos ou óbices. O objetivo
claro e metodologia simplificada, assim como a ausência de custos adicionais para a Empresa,
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foram os principais fatores que contribuíram para a realização da meta neste ano. Cabe ressaltar,
também, que o compromisso dos empregados envolvidos no processo e dos gestores da Infraero,
atentos ao papel estratégico da Ouvidoria, foram fatores decisivos para o alcance da meta.
A proposta deste trabalho teve, dentre outras iniciativas, buscar o aprimoramento e
acompanhamento relativo ao tratamento das manifestações, mais especificamente, das ações
pendentes nos aeroportos, tendo em vista que a demanda só será eficazmente concluída após a
solução do problema ou implantação da melhoria, origem das demandas. Esse projeto prevê, ainda,
indicar as manifestações consideradas relevantes e/ou reincidentes, para definir ações a serem
tomadas em consonância com as áreas envolvidas, gerando possíveis oportunidades de incremento
nos serviços e infraestrutura oferecida aos nossos clientes. As atividades de monitoramento tiveram
início em 01/07/2012 e os resultados e análises das atividades farão parte dos relatórios de
Ouvidoria encaminhados à Diretoria Executiva periodicamente. Nesse primeiro período de
acompanhamento do referido Projeto, de julho a setembro de 2012, foram encaminhadas 370
correspondências aos clientes, referentes a 37 melhorias implementadas nos aeroportos.
Destaca-se, ainda, que várias ações de monitoramento já estão sendo realizadas proativamente em
vários aeroportos da Rede, além daqueles constantes da meta empresarial para 2012.
Projeto EOP-02.1.a - Serviço de pós-atendimento de ouvidoria
Área Responsável: Gerência de Ouvidoria – PROU
Objetivo Geral: O presente projeto tem por finalidade estabelecer a metodologia para o
desenvolvimento, padronização e implantação do serviço de pós-atendimento da Ouvidoria, como
forma de garantia da eficácia no tratamento dos relatos de atendimento de Ouvidoria, melhoria da
relação com o cliente, elevação do nível de satisfação dos passageiros e usuários com os serviços
prestados pela Empresa e melhoria da imagem da Infraero.
Justificativa: O serviço de Ouvidoria é o canal de comunicação direto com os empregados,
passageiros e usuários dos aeroportos administrados pela Empresa, oferecendo à população para
receber críticas e sugestões sobre o desempenho da instituição. Atua no fortalecimento da cidadania
por meio do recebimento e da análise de reclamações e sugestões dos usuários, encaminhando-as
aos setores competentes para tratamento e resposta, atuando como termômetro para medir o grau de
satisfação dos serviços oferecidos aos clientes, traduzidas em ações de melhorias em todos os
aeroportos da Rede. Nesse sentido, a participação dos clientes da Infraero nesse processo se faz
importante e o estreitamento na interação com o cliente torna-se natural, necessário e estratégico,
como forma de garantir a transparência e excelência nesse relacionamento. Nos últimos anos, a
Ouvidoria vem melhorando o seu nível de eficiência, garantindo mais celeridade no entendimento
às demandas. Contudo, além de assegurar que as demandas sejam respondidas em tempo hábil, é
necessário garantir também a eficácia dessas respostas, mediante o controle das ações pendentes e
retroalimentação junto aos clientes.
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Descrição dos Produtos:
1) Garantia da eficácia no tratamento dos relatos de atendimento de Ouvidoria;
2) Melhoria da relação com o cliente;
3) Elevação do nível de satisfação dos passageiros e usuários com os serviços prestados pela
Empresa; e
4) Melhoria da imagem da Infraero junto ao público externo e interno.
Data Início: 01/01/2012
Data de Término: 31/12/2012
Fases
Fase 1 - levantamento de dados
Fase 2 - Estudo e desenvolvimento da metodologia
Fase 3 - Divulgação para as Dependências e empregados envolvidos no processo
Fase 4 - Implantação do Serviço de Pós Atendimento

Data Início
01/01/2012
01/03/2012
01/04/2012
01/05/2012

Data Término
29/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
30/06/2012

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Andamento:
Conforme previsto no cronograma do projeto, o serviço de pós atendimento em Ouvidoria foi
implantado nos sete aeroportos constates da meta para 2012 sem imprevistos ou óbices.
As atividades de monitoramento tiveram início em 01/07/2012 e os resultados e análises das
atividades irão compor os relatórios de Ouvidoria encaminhados à Diretoria Executiva
periodicamente.
Projeto EOP-02.2.a - Projeto de adequação do subsistema de marketing da Empresa
Área Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
Objetivo Geral: Adequar a estratégia de comunicação e marketing ao novo posicionamento da
Infraero.
Justificativa: Diante do novo cenário setorial, com a entrada de consórcios de empresas privadas no
setor aeroportuário e a reestruturação do setor aéreo brasileiro, a estratégia de marketing e as
diretrizes definidas para a área devem ser reformuladas com o objetivo da adequação da Empresa e
essa nova realidade e à melhoria da comunicação com seus diversos públicos.
Descrição dos Produtos:
Plano de Comunicação e Marketing.
Data Início: 08/05/2012
Data Término: 31/12/2015
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Fases
Fase 1 - Benchmarking - Visitas e coletas de informações em empresas públicas e privadas
Fase 2 - gerenciamento de projeto
Fase 3 - realização do trabalho com equipe interna
Fase 4 - desenvolvimento do plano de comunicação e marketing e estabelecimento de novas
diretrizes para a área
Fase 5 - implementação do plano de comunicação e possível reestruturação da área

Data Início
08/05/2012
08/05/2012
06/11/2012

Data Término
30/10/2012
18/05/2012
11/03/2013

Situação

18/03/2013

18/04/2013

EM DIA

26/04/2013

31/12/2015

EM DIA

CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM DIA

Andamento:
Para a realização deste projeto a Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
inicialmente optou pela contratação de uma consultoria especializada.
Fase de pesquisas: foi realizada em 16/07 visita a área de Marketing do Banco do Brasil e já estão
agendadas visitas na Caixa Econômica Federal – CEF e Correios. Objetivo: conhecer práticas e
processos que possam ser implementados na Infraero. Será enviada uma carta formal ao Escritório
de Projetos – PMO Corporativo para adequação do termo de abertura, tendo em vista que
inicialmente o projeto tratava de uma contratação de consultoria para a realização de um serviço
que agora será feito por funcionários orgânicos da Infraero.
Foi realizado um diagnóstico da Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
neste momento, cruzando com as informações levantadas no benchmarking. Além disso, foi
aplicado o treinamento "Planejamento Estratégico aplicado à Comunicação Corporativa"
envolvendo áreas que trabalham com marketing.
Realização de Benchmarking para definição do planejamento. Levantamento do diagnóstico da
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC. Realização de treinamento:
1) Diagnóstico da área;
2) Identificação de principais parceiros/clientes internos; e
3) Melhoria dos processos/serviços
Foi realizado um Workshop no dia 11/12/12 para apresentar as áreas da Superintendência de
Marketing e Comunicação Social – PRMC e as particularidades de cada demanda. Primeiro passo
de uma nova maneira de trabalhar com foco em um melhor atendimento.
Indicador EOP-02.4: Percentual de usuários satisfeitos com facilidades específicas
disponibilizadas pela área comercial nos aeroportos.
Gestor: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Meta: 70%
Resultado esperado: Aumento da satisfação do cliente com a oferta de serviço mais ágil, produtos
de menor custo e disponibilização de uma ferramenta de grande utilização.
Meta não avaliada.
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Em 2012, o resultado do indicador ficou prejudicado pela frustração da licitação que contrataria
uma empresa para realização da pesquisa de satisfação.
A pesquisa anual que iria avaliar a satisfação dos usuários com as facilidades específicas
disponibilizadas pela área comercial nos aeroportos não foi realizada pela Superintendência de
Marketing e Comunicação Social – PRMC, posto que a licitação promovida para contratação de
empresa especializada na execução desse trabalho restou frustrada, uma vez que houve problemas
com a documentação apresentada pela ganhadora.
Projeto EOP-02.4.a - Instalação de vending machines
Área Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Objetivo Geral: O objetivo é oferecer aos usuários e passageiros dos aeroportos uma alternativa de
produtos básicos de alimentação de forma rápida, satisfazendo o consumidor com produtos de baixo
custo e sem problemas de espera.
Justificativa: O projeto partiu da demanda da Casa Civil em disponibilizar alimentação de baixo
custo, estendendo o acesso a todo e qualquer público nos Aeroportos do Recife, Fortaleza,
Guarulhos, Congonhas, Campinas, Confins, Pampulha, Manaus, Galeão, Santos Dumont, Brasília e
Salvador.
Descrição dos Produtos:
1) Disponibilização de alimentação rápida 24 horas;
2) Oferecer produtos de baixo custo;
3) Atendimento rápido; e
4) Satisfação do consumidor com os produtos que a máquina oferece.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto - Apresentação dos projetos executivos das obras de
02/01/2012 31/03/2013
adequação das áreas pelo concessionário
Fase 2 - Aprovação dos projetos executivos apresentados pelos concessionários
01/02/2012 30/04/2013
Fase 3 - Ajustes nos projetos apresentados pelos concessionários (caso haja)
13/02/2012 20/05/2013
Fase 4 - Execução das obras de adequação das áreas pelo concessionário a partir da aprovação
16/02/2012 31/08/2013
dos projetos
Fase 5 - Disponibilização das máquinas de atendimento automático (vending machines)
15/05/2012 31/12/2013
Fase 6 - Encerramento do projeto
23/10/2012 31/12/2013

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Projeto direcionado a instalação de Vending Machines, com status atual nos Aeroportos: Galeão
(21), Manaus (6), Pampulha (6), Confins (23), Campinas (6), Congonhas (6), Guarulhos (14),
Fortaleza (6), Recife (18), Santos Dumont (6), Curitiba (9) e Salvador (15), num total de 12
aeroportos.
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Faltam: Porto Alegre (9) - ainda não se encontram em funcionamento por motivo de exigências
solicitadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, Cuiabá (6) e Brasília (6) contrato rescindido e aplicação de multa a concessionária. Total de máquinas instaladas: 151 de um
total geral de 149 previstas.
Projeto EOP-02.4.b - Disponibilização de internet gratuita por tempo ilimitado
Área Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Objetivo Geral: Oferecer acesso ilimitado a internet via wifi, no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG –
Carlos Drummond de Andrade – SBBH, Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves –
SBCF, Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont
– SBRJ, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro
– SBGR, Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA, Aeroporto
Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV, Aeroporto Internacional de
Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR, Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso
Pena – SBCT, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto
Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF, Aeroporto Internacional de Natal –
Augusto Severo – SBNT, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP.
Justificativa: Decisão governamental (demanda da Casa Civil) exarada em reunião realizada no
Palácio do Planalto em 25/07/2011, embasada em relatório técnico da Infraero, contendo modelos
com alternativas para disponibilização do serviço, formalizada na IP Nº 136/DCNC/02.08.2011.
Descrição dos Produtos:
1) Satisfação do cliente;
2) Tempo de espera será preenchido com o acesso a internet;
3) Facilidade no acesso às informações do portal da Infraero;
4) Acesso individualizado às informações do Aeroporto; e
5) Disponibilização do serviço de internet gratuita por tempo ilimitado nos aeroportos das
cidades sede da copa: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos
Jobim – SBGL, Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de Andrade
– SBBH, Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto do Rio
de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos –
Governador André Franco Montoro
– SBGR, Aeroporto Internacional de Porto Alegre –
Salgado Filho – SBPA, Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães
– SBSV, Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR,
Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT, Aeroporto Internacional de
Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP,
Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT, Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF e Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 10/05/2012
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Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto - Publicação do edital de convocação pública para
operadores interessadas na disponibilização do serviço
Fase 2 - Celebração de contratos com as operadoras que se apresentarem na convocação
pública
Fase 3 - Apresentação dos projetos pelas operadoras e aprovação pela Infraero
Fase 4 - Implantação do serviço nos aeroportos: SBGL, SBBH, SBCF, SBRJ, SBGR, SBPA,
SBSV, SBBR, SBCT, SBFZ, SBKP, SBNT, SBRF e SBSP.
Fase 5 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término

Situação

02/01/2012

25/01/2012

CONCLUÍDO

10/01/2012

31/01/2012

CONCLUÍDO

01/02/2012

29/02/2012

CONCLUÍDO

01/03/2012

30/04/2012

CONCLUÍDO

01/05/2012

10/05/2012

CONCLUÍDO

Andamento:
O projeto está finalizado com a disponibilização do serviço de internet gratuita ilimitados nos
seguintes aeroportos: Galeão, Pampulha, Confins, Santos Dumont, Guarulhos, Porto Alegre,
Salvador, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Campinas, Natal, Recife e Congonhas. No projeto
constavam outros Aeroportos que não serão atendidos pelos motivos expostos:
Jacarepaguá - não há usuários que justifique o serviço; Campo de Marte - não há usuários que
justifique o serviço; Manaus - problemas de infraestrutura, não há link de internet no Aeroporto,
previsão para disponibilização do serviço em 2013; e Cuiabá - não há infraestrutura no Aeroporto,
serviço será disponibilizado após ampliação do terminal de passageiros, possivelmente em 2013.
Projeto EOP-02.4.c - Expansão do projeto "alimentação acessível"
Área Responsável: Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC
Objetivo Geral: O objetivo do projeto é que a concorrência da lanchonete com preços registrados
(alimentação acessível), leve os outros restaurantes e cafés a cobrar menos, ou seja, baixar os preços
dos lanches e alimentos vendidos nos terminais dos Aeroportos: Aeroporto Internacional de Porto
Alegre – Salgado Filho – SBPA, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre –
SBRF, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto Internacional de
Natal – Augusto Severo – SBNT, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio
Carlos Jobim – SBGL, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ, Aeroporto de São
Paulo/Congonhas – SBSP, Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães –
SBSV em 2012 e Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto
Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY, Aeroporto Internacional de Manaus –
Eduardo Gomes – SBEG em 2013; contribuindo assim, para satisfação do cliente.
Justificativa: O devido projeto partiu da demanda da Casa Civil em disponibilizar alimentação de
custo mais acessível, estendendo o acesso a todo e qualquer público nos Aeroportos.
Descrição dos Produtos:
1) Comercialização de produtos com preços registrados;
2) Estimular a concorrência com a implantação do projeto; e
3) Serviço de alimentação acessível disponível nos Aeroportos: Aeroporto Internacional de Porto
Alegre – Salgado Filho – SBPA, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto
Freyre –SBRF, Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto
Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT, Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos
Dumont – SBRJ, Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP, Aeroporto Internacional de
Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV em 2012 e Aeroporto Internacional de
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Confins – Tancredo Neves – SBCF, Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon –
SBCY, Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG até o final de 2013.
Data Início: 04/01/2012
Data Término: 30/06/2014
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto - Desenvolvimento do Termo de Referência para licitação
pela NCDM (NCDM-1)
Fase 2 - Validação das áreas disponíveis nos aeroportos para licitação da concessão de uso de
área
Fase 3 - Solicitação de abertura de processos licitatórios nos aeroportos
Fase 4 - Processamento das licitações nos aeroportos
Fase 5 - Celebração dos contratos de concessão de uso de áreas
Fase 6 - Elaboração dos projetos executivos de obras de adequação pelos concessionários e
aprovação pela Infraero
Fase 7 - Execução das obras de adequação pelos concessionários
Fase 8 - Disponibilização do serviço de alimentação acessível nos aeroportos: SBPA, SBCF,
SBBH, SBCY, SBRF, SBFZ, SBNT, SBGL, SBRJ, SBSP, SBEG e SBSV
Fase 9 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término

Situação

04/01/2012

31/01/2012

CONCLUÍDO

16/01/2012

29/02/2012

CONCLUÍDO

02/03/2012
29/06/2012
01/08/2012

31/08/2013
15/10/2013
30/11/2013

EM DIA
RISCO MÉDIO ATRASO

15/08/2012

31/12/2013

EM DIA

20/09/2012

31/03/2014

EM DIA

20/12/2012

30/06/2014

EM DIA

30/06/2014

30/06/2014

EM DIA

EM DIA

Andamento:
O termo de referência para a contratação da concessão de uso de área para implantação do projeto
"alimentação acessível" foi concluído no prazo estabelecido. Foi enviado as regionais a CF n.º
5454/DC(DCNC)/2012, de 02/03/2012, solicitando a abertura de processos licitatórios para
concessão de uso de área para o objeto alimentação acessível;
Foi estimado o prazo até o final do mês de junho de 2012 para a abertura dos processos licitatórios
por se tratar de projeto estratégico. Por inexistência de demanda para implantação do projeto, foi
excluído o Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG – Carlos Drummond de Andrade – SBBH,
e em função das obras do Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY,
Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF e Aeroporto Internacional de
Manaus – Eduardo Gomes – SBEG foram transferidos para iniciarem a implantação no ano de
2013.
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