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Objetivo Estratégico – EOP-03: Manter elevado índice de disponibilidade dos
subsistemas críticos
Indicador EOP-03.1: Percentual de pistas com índice de atrito adequado.
Gestor: Superintendência de Manutenção – DOMN
Meta: 100%
Resultado esperado: Aumento do número de pistas com índice de atrito adequado.
Situação em dezembro/2012
Meta
Total de
2012 (%) pistas da
Infraero
(Un)

Regional

Total de pistas Índice de atrito Variação em
com atrito
adequado - IAA relação à meta
adequado (Un)
(%)
(%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

100

6

6

100,00

0,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

100

6

6

100,00

0,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

100

11

11

100,00

0,00

SRNO

Sup. Regional do Norte

100

11

11

100,00

0,00

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

100

7

7

100,00

0,00

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

100

7

7

100,00

0,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

100

7

7

100,00

0,00

SRSP

Sup. Regional de São Paulo

100

4

4

100,00

0,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

100

14

14

100,00

0,00

100

73

73

100,00

0,00

INFRAERO

Tabela 29: Resultado do indicador EOP-03.1
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN

Meta cumprida. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
Em 2012, o índice de atrito adequado, para 73 pistas da Infraero, alcançou 100.
Este indicador fornece, por meio dos dados de medição de atrito, o percentual das pistas de
pouso/decolagem da Infraero que possuem índice de atrito adequado, em conformidade com a
Resolução nº 236 da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac.
As pistas com atrito igual ou superior ao nível mínimo, segundo a Resolução nº 236, em todos os
trechos de 100 metros são consideradas como pistas com atrito adequado.
Mensalmente são apurados os dados dos relatórios de medição de atrito (relatórios emitidos até o
último dia do mês) e estes são consolidados para elaboração do indicador.
Com o monitoramento (preditivo) dos coeficientes de atrito das pistas de pousos e decolagens,
associado às remoções de borracha preventivas, foi atingida a meta de 100% das pistas de pousos e
decolagens estarem ao final do ano de 2012 com atrito adequado.
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Projeto EOP-03.1.a - Implementação de soluções corporativas para garantir que as pistas de
pouso/decolagem estejam com os índices de atrito adequados
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DOMN
Objetivo Geral: O projeto visa implementar soluções corporativas para que as pistas de pousos e
decolagens estejam com os índices de atrito adequados.
Justificativa:
1) Promover contínuo aumento de segurança das pistas de pousos e decolagens, de forma a
mitigar os riscos relacionados à possibilidade de aquaplanagem durante as operações de
pousos e decolagens; e
2) Promover o pleno atendimento à legislação vigente;
Descrição dos Produtos:
1) Pistas com os índices de atrito adequados.
2) Critérios para acionamento da área de engenharia com vistas a iniciar ações de reabilitação
(obras) em pavimentos de pistas de pousos e decolagens.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 31/03/2013
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Planejamento do projeto
02/01/2012 30/06/2012
Fase 2 - Rever critérios para o dimensionamento e adequação dos recursos e materiais técnicos
disponíveis para o monitoramento e garantia dos níveis de atrito adequados às Pistas de Pousos 02/01/2012 28/02/2013
e Decolagens.
Fase 3 - Adequação do Sistema de Monitoramento da Superfície de Pavimentos (SMSP).
02/01/2012 31/08/2012
Fase 4 - Definir critérios para acionamento da Área de Engenharia com vistas a dar início às
02/01/2012 30/11/2012
ações de reabilitação (obras) em pavimentos de pistas de pousos e decolagens
Fase 5 - Encerramento do projeto
01/03/2013 31/03/2013

Situação
CONCLUÍDO
EM DIA
ATRASADO
CONCLUÍDO
EM DIA

Andamento:
Projeto composto por 05 fases.
 1ª Fase - concluída.
 2ª Fase - 80% -esboço da redistribuição dos medidores de atrito já elaborado. Critérios para
dimensionamento de equipamentos de varrição de pátios e pistas, concluído.
 3ª Fase - Diante da vigência da Res. 236 (Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC) em
11/08/12, o Sistema de Monitoramento de Superfície de Pavimentos – SMSP foi paralisado
para adequar-se ao novo regulamento.
 4ª Fase - 100%. Dados de atrito e textura são estatisticamente processados de modo a
projetar o momento em que estes dados atinjam valores limites definidos na legislação
vigente. Está sendo realizado levantamento visando apontar as condições superficiais dos
pavimentos, para fundamentar o acionamento da área de engenharia.
 5ª Fase - (a iniciar) previsto para março de 2013.
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Alguns dados de atrito e macrotextura são manualmente lançados em planilhas eletrônicas para a
formação do banco de dados que nos permite visualizar o "comportamento" dos índices de atrito e
macrotextura das pistas, até que a adequação esteja concluída.
Indicador EOP-03.2: Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da área de operações.
Gestor: Superintendência de Manutenção – DOMN
Meta: 98%
Resultado esperado: Aumento e manutenção da disponibilidade dos subsistemas críticos de
Operações da Infraero.
Realizado até dezembro/2012
Meta 2012
Tempo de
Tempo de disponibilidade
(%)
indisponibilidade do
previsto do subsistema
subsistema crítico crítico - TDP (Horas)
TI (Horas)

Regional

Índice de
Variação
disponibilidade em relação
(%)
à meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

98

1509192:00:00

18776:32:00

98,76

0,77

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

98

369693:00:00

3160:27:00

99,15

1,17

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

98

2423784:00:00

36223:55:00

98,51

0,52

SRNO

Sup. Regional do Norte

98

1442609:30:00

1458:23:00

99,90

1,94

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

98

556341:36:00

4306:45:00

99,23

1,25

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

98

3188992:00:00

325290:26:00

89,80

(8,37)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

98

1134701:00:00

1820:59:00

99,84

1,88

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

98

385686:00:00

346:20:00

99,91

1,95

SRSU

Sup. Regional do Sul

98

3397114:00:00

16191:02:12

99,52

1,55

98

14408113:06:00

407574:49:12

97,17

(0,85)

INFRAERO

Tabela 30: Resultado do indicador EOP-03.2
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN

Meta não alcançada. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
O índice nacional de disponibilidade dos sistemas críticos da área de operações em 2012 foi de
97,17%, ficando 0,85% abaixo da meta estabelecida para este indicador, que é de 98%.
A Superintendência Regional do Centro-Leste – SRCE apresentou, em 2012, índice de
disponibilidade de 98,76%, ficando 0,77% acima da meta definida para este indicador. Nesta
Regional, apenas o Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO não atingiu
a meta e apresentou índice de disponibilidade de 96,50%, ficando 1,53% abaixo dos valores
definidos. As principais ocorrências nesta dependência estão relacionadas à indisponibilidade das
pontes de embarque, que apresentaram índice de disponibilidade de 53,94% e das escadas rolantes,
que apresentaram índice de 96,35%. O restabelecimento de todas as pontes de embarque está
previsto para a primeira quinzena de fevereiro de 2013 e as escadas rolantes encontram-se
operacionais.
A Superintendência Regional do Nordeste – SRNE apresentou índice de disponibilidade de 98,51%,
ficando 0,52% acima da meta definida para este indicador. Nesta Regional, apenas o Aeroporto
Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT não atingiu a meta e apresentou índice de
disponibilidade de 96,79%, ficando 1,23% abaixo dos valores definidos. As principais ocorrências
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nesta dependência estão relacionadas à indisponibilidade das pontes de embarque, que apresentaram
índice de disponibilidade de 76,42% e dos elevadores que apresentaram índice de 80,65%. Os
problemas apresentados foram solucionados e os equipamentos encontram-se operacionais.
A Superintendência Regional do Noroeste – SRNR apresentou índice de disponibilidade de 99,23%,
ficando 1,25% acima da meta definida para este indicador. Nesta Regional, duas dependências não
atingiram as metas definidas para o indicador: Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge
Teixeira de Oliveira – SBPV, que apresentou, índice de disponibilidade de 96,60%, ficando 1,43%
abaixo da meta definida e o Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro – SBRB, apresentou
índice de disponibilidade de 96,31%, ficando 1,73% abaixo da meta definida para este indicador.
No Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira – SBPV este índice
foi devido às indisponibilidades das esteiras, que apresentaram disponibilidade de 96,12%, devido
ao processo de reforma no terminal e substituição destes equipamentos. No Aeroporto de Rio
Branco – Plácido de Castro – SBRB o índice foi devido às indisponibilidades dos pavimentos das
pistas de pouso e decolagens, que apresentaram valores de 93,82% e dos elevadores que
apresentaram índice de 90,98% de disponibilidade. Os equipamentos da dependência encontram-se
atualmente operacionais.
A Superintendência Regional do Rio de Janeiro – SRRJ apresentou índice de disponibilidade de
89,80%, ficando 8,37% abaixo da meta definida. Nesta Regional, as principais ocorrências que
interferiram no desempenho deste indicador foram as indisponibilidades ocorridas no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, que apresentou, em 2012,
índice de disponibilidade de 89,10%, ficando 9,08% abaixo da meta definida para o indicador. No
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, as principais
ocorrências estão relacionadas à indisponibilidade das pontes de embarque, que apresentaram índice
de disponibilidade de 86,79%, das escadas rolantes, que apresentaram índice de disponibilidade de
86,65%, dos pavimentos das pistas de pousos e decolagens, que apresentaram índice de
disponibilidade de 96,33 e dos elevadores, que apresentaram índice de disponibilidade de 66,05%.
Nesta dependência, cinco pontes de embarque aguardam estudo de viabilidade de reforma ou
substituição das mesmas. Está em andamento o processo de substituição de vários elevadores, que
possui prazo de conclusão em previsto para fevereiro de 2013. Para a solução do problema das
escadas rolantes, está em processo a licitação para substituição de equipamentos e aquisição de
peças de reposição para a manutenção destes ativos. A disponibilidade dos pavimentos das pistas de
pouso de decolagens foi normalizada.
A Superintendência Regional do Sul – SRSU apresentou índice de disponibilidade de 99,52%,
ficando 1,52% acima da meta definida para este indicador. Nesta Regional, apenas o Aeroporto de
Londrina – Governador José Richa – SBLO não atingiu a meta e apresentou índice de
disponibilidade de 96,86%, ficando 1,16% abaixo dos valores definidos. As principais ocorrências
nesta dependência estão relacionadas às indisponibilidades das esteiras, que apresentaram índice de
disponibilidade 96,80%, dos pavimentos, que apresentaram índice de 94,08% e das escadas
rolantes, que apresentaram índice de 94,75%. Os equipamentos da dependência encontram-se
atualmente operacionais.
Nas demais Regionais todas as dependências atingiram as metas definidas para este indicador em
2012, resultado das ações preventivas, preditivas e da melhoria dos procedimentos de gestão das
atividades de manutenção. As ações corretivas, quando necessárias, foram executadas em curto
intervalo de tempo e as indisponibilidades ocorridas não causaram impacto significativo nos índices
de operacionalidade dos ativos avaliados por meio deste indicador.
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Projeto EOP-03.2.a - Implementação de soluções corporativas para garantir a disponibilidade
dos subsistemas críticos da área de operações
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DOMN
Objetivo Geral: O projeto visa à implementação de soluções corporativas com o objetivo de garantir
a elevada disponibilidade dos subsistemas críticos da área de operações, durante toda sua vida útil.
Justificativa: A indisponibilidade e as condições funcionais dos pavimentos das pistas de pouso e
Decolagem, que representam os ativos de maior valor patrimonial da empresa, afetam diretamente a
operacionalidade e segurança das operações de pousos e decolagem.
A indisponibilidade das pontes de embarque, esteiras de transporte, elevadores e escadas rolantes,
podem afetar o processamento dos voos, o conforto, a segurança, a opinião dos passageiros e,
consequentemente, a imagem da Infraero.
Desta forma, é necessário promover ações que permitam garantir que os equipamentos que compõe
os subsistemas críticos da área de operações estejam disponíveis para a utilização das áreas clientes
com segurança e confiabilidade, de acordo com as condições e características funcionais para os
quais foram especificados e dimensionados.
Descrição dos Produtos:
1) Critérios para revitalização, modernização e substituição dos equipamentos críticos;
2) Programa para revitalização, modernização e substituição dos equipamentos críticos;
3) Rotinas de manutenção preditiva para equipamentos críticos;
4) Programa para instalação de sistema de partida suave dos motores (Softstarter) em esteiras e
escadas de transporte; e
5) Critérios para aquisição de equipamentos para varrição de pátios e pistas.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Planejamento do Projeto
Fase 2 - Disponibilidade do subsistema crítico Pavimentos de Pistas de Pousos e Decolagens

Data Início Data Término
02/01/2012 30/06/2012

Situação

02/01/2012

31/07/2013

EM DIA

Fase 3 - Disponibilidade do subsistema crítico Pontes de Embarque
Fase 4 - Disponibilidade do subsistema crítico Esteiras de Transporte
Fase 5 - Disponibilidade do subsistema crítico Escadas de Transporte
Fase 6 - Disponibilidade do subsistema crítico Elevadores
Fase 7 - Encerramento do Projeto

02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
01/08/2012

31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/12/2013

EM DIA

CONCLUÍDO

EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
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Andamento:
 1ª Fase - concluída.
 2ª Fase: 100% - Dados de atrito e textura são estatisticamente processados e projetados, de
modo a visualizar o momento em que estes dados atinjam valores limites definidos na
legislação vigente. Está sendo realizado levantamento visando apontar as condições
superficiais dos pavimentos, para fundamentar o acionamento da área de engenharia.
 3ª Fase: 60% - Em fase de aprovação o documento de definição dos critérios para
revitalização, modernização e substituição das pontes.
 4ª Fase: 60% - Em fase de aprovação o documento de definição dos critérios para
revitalização, modernização e substituição das esteiras.
 5ª Fase: 60% - Em fase de aprovação o documento de definição dos critérios para
revitalização, modernização e substituição das escadas de transporte.
 6ª Fase: 60% - Em fase aprovação o documento de definição dos critérios para revitalização,

modernização e substituição dos elevadores.
Projeto EOP-03.2.b: 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.
Área Gestora: Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos – DTPE
O projeto está previsto para iniciar em 2013.
Indicador EOP-03.3: Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da área de segurança.
Gestor: Superintendência de Manutenção – DOMN
Meta: 98%
Resultado esperado: Aumento e manutenção da disponibilidade dos subsistemas críticos de
Segurança da Infraero.
Realizado até dezembro/2012
Meta 2012
Tempo de
(%)
disponibilidade previsto
do subsistema crítico TDP (Horas)

Regional

Tempo de
indisponibilidade do
subsistema crítico TI (Horas)

Índice de
disponibilidade
(%)

Variação
em
relação à
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

98

669708:00:00

5966:52:00

99,11

1,13

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

98

420597:00:00

21890:22:58

94,80

(3,27)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

98

1010946:00:00

39219:54:59

96,12

(1,92)

SRNO

Sup. Regional do Norte

98

546337:00:00

4602:35:00

99,16

1,18

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

98

606132:00:00

29610:09:00

95,11

(2,94)

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

98

1103200:00:00

48436:59:00

95,61

(2,44)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

98

697636:00:00

21373:53:00

96,94

(1,09)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

98

532272:00:00

4030:09:00

99,24

1,27

SRSU

Sup. Regional do Sul

98

1320648:30:00

38702:54:00

97,07

(0,95)

98

6907476:30:00

213833:48:57

96,90

(1,12)

INFRAERO

Tabela 31: Resultado do indicador EOP-03.3
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN
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Meta não alcançada. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
O índice de disponibilidade relativo ao ano de 2012 dos subsistemas críticos da área de segurança
aeroportuária foi de 96,90%, ou seja, uma variação de 1,10% menor em relação à meta definida.
As principais ocorrências que interferiram no desempenho deste indicador foram:
 inoperâncias de carros contraincêndio de Aeroporto de Ilhéus/Bahia – Jorge Amado – SBIL,
Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO, Aeroporto Internacional
de Campo Grande – SBCG, Aeroporto Internacional de Corumbá – SBCR, Aeroporto
Internacional de Ponta Porã – SBPP, Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo –
SBNT, Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF, Aeroporto
Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Manaus –
Eduardo Gomes – SBEG, Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de
Oliveira – SBPV, Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro – SBRB, Aeroporto de Tefé –
SBTF, Aeroporto Internacional de Tabatinga – SBTT, 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 Montes Claros – Mário Ribeiro – SBMK, Aeroporto de Belo
Horizonte – Carlos Prates – SBPR, Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena –
SBCT, Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI, Aeroporto de Londrina –
Governador José Richa – SBLO, Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor
Konder – SBNF e Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA;
 06 carros contraincêndio inoperantes devido ocorrência de acidentes; e
 22 equipamentos de detecção de traços explosivos e narcóticos inoperantes que aguardam o
fornecimento de materiais de consumo operacional e técnico para restabelecimento.
Em dezembro de 2012, foram homologadas atas de registro de preços para fornecimento de
materiais para manutenção corretiva de carros contraincêndio e equipamentos de inspeção de
bagagens e passageiros.
Foram elaborados no ano de 2012, manuais de procedimentos de manutenção para os equipamentos
críticos da área de segurança aeroportuária, visando padronizar as ações de manutenção para
obtenção de maior disponibilidade dos equipamentos.
Deve-se ressaltar que o tempo médio de operação dos equipamentos é de:


Carros contraincêndio: 14 anos



Equipamentos de inspeção de bagagens e passageiros: 8 anos

Nesse sentido, existe planejamento em curso pela Superintendência de Segurança Aeroportuária –
DOSA em promover a substituição dos equipamentos.
Por fim, destaca-se que, de acordo com o último documento nacional emitido pela Associação
Brasileira de Manutenção – ABRAMAN, a média de disponibilidade operacional de equipamentos
e instalações é de 91,30%.

173

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Projeto EOP-03.3.a - Implementação de soluções corporativas para garantir a disponibilidade
dos subsistemas críticos da área de segurança
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DOMN
Objetivo Geral: O projeto visa à implementação de soluções corporativas com o objetivo de garantir
a elevada disponibilidade dos subsistemas críticos da área de segurança, durante toda sua vida útil.
Justificativa: A indisponibilidade dos Carros Contra Incêndio – CCI e Inspeção de Bagagens e
Passageiros – IBP, afeta diretamente a operacionalidade e segurança das atividades aeroportuárias.
Desta forma, é necessário garantir os equipamentos que compõe os subsistemas críticos da área de
segurança estejam disponíveis para a utilização das áreas clientes com segurança e confiabilidade.
Descrição dos Produtos:
1) Definição dos critérios para a revitalização, modernização e substituição dos equipamentos
críticos.
2) Estabelecimento de programação para revitalização, modernização e substituição dos
equipamentos críticos.
3) Definição de rotina de manutenção preditiva para equipamentos críticos.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Planejamento do Projeto
Fase 2 - Disponibilidade do subsistema crítico de Carros Contraincêndio - CCI
Fase 3 - Disponibilidade do subsistema crítico de IBP
Fase 4 - Encerramento do Projeto

Data Início Data Término
02/01/2012 30/06/2012
02/01/2012 31/07/2013
02/01/2012 31/07/2013
01/08/2012 31/12/2013

Situação
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Projeto composto por 05 fases.
 1ª Fase - concluída.
 2ª Fase - 60% - definidos os critérios para mensuração para revitalização, modernização e
substituição dos equipamentos.
 3ª Fase - 50% - em fase de obtenção de orçamento para balizamento de preços visando à
revitalização de 15 Carros Contra Incêndio – CCI AP-4 Titan 6x6.
 4ª Fase - 80% - definidos os procedimentos e rotinas de manutenção preditiva nos carros
contra incêndio e carros de resgate e salvamento, inseridos em manuais de procedimentos.
 5ª Fase - previsto para dezembro de 2013.
Indicador EOP-03.4: Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da navegação aérea.
Gestor: Superintendência de Manutenção – DOMN
Meta: 98%
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Resultado esperado: Aumento e manutenção da disponibilidade dos subsistemas críticos de
Navegação Aérea.
Realizado até dezembro/2012
Meta 2012
Tempo de
Tempo de disponibilidade
(%)
indisponibilidade do
previsto do subsistema
subsistema crítico crítico - TDP (Horas)
TI (Horas)

Regional

Variação
Índice de
em
disponibilidade
relação à
(%)
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

98

197088:00:00

732:10:00

99,63

1,66

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

98

2796398:00:00

5633:56:58

99,80

1,84

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

98

455280:00:00

2074:13:00

99,54

1,58

SRNO

Sup. Regional do Norte

98

610243:00:00

475:18:00

99,92

1,96

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

98

152468:00:00

486:19:00

99,68

1,72

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

98

380104:00:00

2122:14:00

99,44

1,47

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

98

800616:00:00

243:31:00

99,97

2,01

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

98

1726458:00:00

57053:11:36

96,70

(1,33)

SRSU

Sup. Regional do Sul

98

6575098:00:00

3628:38:00

99,94

1,98

INFRAERO

98

13693753:00:00

72449:31:34

99,47

1,50

Tabela 32: Resultado do indicador EOP-03.4
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN

Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
O índice de disponibilidade relativo ao desempenho dos indicadores dos susbsitemas críticos de
navegação aérea no ano de 2012 foi de 99,47%, com uma variação positiva de 1,50 % acima da
meta. Teve resultado satisfatório, expressando a atuação dos mantenedores no cumprimento do
programa de manutenção preventiva nos aeroportos, a padronização de procedimentos e o apoio e
acompanhamento criterioso das áreas sistêmicas.
As principais ocorrências que interferiram no desempenho deste indicador durante o exercício 2012
estão descritas a seguir.
Para a Superintendência Regional de São Paulo – SRSP, esta apresentou índice de 96,70% com uma
variação percentual de (1,33) % abaixo da meta. Devido principalmente a ocorrência de
indisponibilidade na Estação Meteorológica de Superfície – EMS no Aeroporto Internacional de
Viracopos/Campinas – SBKP. Esta foi substituída e encontra-se aguardando homologação do órgão
regulador Departamento de Controle de Espaço Aéreo – Decea.
A Superintendência Regional de Centro Leste – SRCE, esta apresentou índice de 99,63% com uma
variação percentual de (1,66) % acima da meta. Contudo a localidade de Paulo Afonso apresentou
variação percentual (1,32) % abaixo da meta estabelecida. Devido principalmente a ocorrência de
indisponibilidade na Estação Meteorológica de Superfície – EMS. Recuperada em julho de 2012.
Para a Superintendência Regional do Nordeste – SRNE, esta apresentou índice de 99,54% com uma
variação percentual de (1,58) % acima da meta. Contudo a localidade de Parnaíba apresentou
variação percentual (0,75) % abaixo da meta estabelecida. Devido principalmente a ocorrências na
Estação Meteorológica de Superfície – EMS e Very High Frequency – VHF durante o mês de
março.
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Projeto EOP-03.4.a - Implementação de soluções corporativas para garantir a disponibilidade
dos subsistemas críticos da navegação aérea
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DOMN
Objetivo Geral: O projeto visa garantir a implementação de soluções corporativas com objetivo de
garantir a elevada disponibilidade subsistemas críticos da área de navegação aérea: Estações
Meteorológicas de Superfície – EMS, Very High Frequency – VHF e balizamento de pista durante
toda a sua vida útil.
Justificativa: A indisponibilidade e as condições funcionais das Estações Meteorológicas de
Superfície – EMS, Very High Frequency – VHF e balizamento de pista, afetam diretamente a
operacionalidade e segurança das operações de pousos e decolagens. Dessa forma, é necessário
garantir que os equipamentos que compõe os subsistemas críticos da área de navegação aérea
estejam disponíveis para utilização das áreas clientes com segurança e confiabilidade, de acordo
com as condições e características funcionais para os quais foram especificados e dimensionados.
Descrição dos Produtos:
1) Critérios para revitalização, modernização e substituição dos equipamentos críticos;
2) Programa para revitalização, modernização e substituição dos equipamentos críticos;
3) Rotinas de manutenção preditiva para equipamentos críticos; e
4) Estabelecer procedimento padronizado e instrumentos adequados para calibração das Estações
Meteorológicas de Superfície – EMS.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 30/01/2013
Fases
Fase 1 - Gerênciamento do projeto
Fase 2 - Disponibilidade do sistema crítico VHF
Fase 3 - Disponibilidade do sistema crítico EMS
Fase 4 - Disponibilidade do sistema crítico Balizamento de Pista
Fase 5 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término
02/01/2012 30/06/2012
02/01/2012 30/06/2012
02/01/2012 30/06/2012
02/01/2012 30/06/2012
01/07/2012 30/03/2013

Situação
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Andamento:
 1ª Fase do projeto - Planejamento - Concluído 100%.
 2ª Fase do projeto - Critérios técnicos Mínimos para subsidiar as atividades de revitalização,
modernização e substituição de ativos dos equipamentos críticos (Estações Meteorológicas
de Superfície – EMS/Very High Frequency – VHF/balizamento) - Em andamento 60%.
 3ª Fase do projeto - Programação para a revitalização, modernização e substituição dos
sistemas críticos (Estações Meteorológicas de Superfície – EMS/ Very High Frequency –
VHF/balizamento) - Concluída 100%.
 4ª Fase do projeto - Rotinas de manutenção preditiva para os equipamentos críticos
(Estações Meteorológicas de Superfície – EMS/ Very High Frequency – VHF/balizamento) Concluído - 100%.
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 5ª Fase do projeto - Estabelecer procedimento padronizado e instrumentos adequados para
calibração das Estações Meteorológicas de Superfície – EMS. Concluída 100%.
 6ª Fase do Projeto - Encerramento (previsto julho de 2012).
Definir a metodologia para concepção do documento.
Com o objetivo de auferir maior confiabilidade às rotinas, foram acrescidas novas manutenções
preventivas.
Solicitado às partes interessadas da área de planejamento celeridade na aprovação dos Manuais de
Procedimentos – MPs.
Solicitado a área de planejamento, contato junto à área jurídica para celeridade na aprovação dos
Manuais de Procedimentos – MP. Manual de Procedimentos – MP publicado em 16/10/2012
projeto encerrado.
Indicador EOP-03.5: Índice de disponibilidade dos sistemas críticos de tecnologia da
informação.
Gestor: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Meta: 70%
Resultado esperado: Aumento e manutenção da disponibilidade dos sistemas críticos de tecnologia
da informação da Infraero.
Realizado em dezembro/2012
Meta 2012
(%)

Regional

Número de
sistemas críticos
medidos (Un)

Somatório dos
índices de
disponibilidade dos
sistemas críticos (%)

Índice de
disponibilidade
dos sistemas
críticos (%)

Variação
em
relação à
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

70

5

499,86

99,97

42,82

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

70

7

700,00

100,00

42,86

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

70

7

697,94

99,71

42,44

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

70

6

597,32

99,55

42,22

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

70

6

594,99

99,17

41,66

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

70

7

700,00

100,00

42,86

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

70

3

300,00

100,00

42,86

SRSU

Sup. Regional do Sul

70

6

549,03

99,82

42,60

70

6

579,89

99,77

42,52

INFRAERO

Tabela 33: Resultado do indicador EOP-03.5
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI

Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
Em 2012, o índice de disponibilidade dos subsistemas críticos de tecnologia da informação
alcançou 99,77%, com uma variação positiva de 42,52% em relação à meta estipulada de 70%.
Constatou-se que todas as dependências apresentaram variações positivas em relação à meta
definida (70%), onde a disponibilidade dos sistemas se restringe apenas à aplicação ou ao serviço,
isto é, ao servidor de aplicação e ao banco de dados, de acordo com a arquitetura de cada sistema.
177

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Projetos EOP-03.5.a - Disponibilidade dos Sistemas Críticos de TI
Área Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI
Objetivo Geral:
Aumento e manutenção da disponibilidade dos sistemas críticos de tecnologia da informação da
Infraero
Justificativa:
Ausência de um processo padronizado de gerenciamento da disponibilidade dos sistemas críticos de
tecnologia da informação
Descrição dos Produtos:
O valor agregado proporcionado através do monitoramento e garantia da disponibilidade dos
sistemas críticos de tecnologia de informação impactará diretamente na qualidade dos serviços de
infraestrutura aeroportuária prestados nas dependências da Infraero
Data Início: 05/03/2012
Data Término: 09/08/2012
Fases
Dono do processo definido
Treinamento realizado sobre a utilização da planilha de disponibilidade
Processo de disponibilidade aprovado e repassado ao grupo de trabalho
Planilha encaminhada pelo SBCY à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBEG à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBSV à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBRF à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBNT à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBFZ à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBGL à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBCF à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBSP à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBPA à regional para repasse para a Sede
Planilha encaminhada pelo SBCT à regional para repasse para a Sede
Repasse dos indicadores para o dono processo
Encerramento do projeto
Indicador enviado à DAPG mensalmente
Indicador enviado à DAPG mensalmente
Recebimento do indicador ref. Junho
Recebimento do indicador ref. Julho

Data Início
23/04/2012
01/06/2012
12/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
01/08/2012
09/08/2012
02/08/2012
04/07/2012
02/07/2012
01/08/2012

Data Término
23/04/2012
01/06/2012
12/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
01/08/2012
09/08/2012
02/08/2012
04/07/2012
02/07/2012
01/08/2012

Situação
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

Andamento:
As atividades do cronograma do projeto foram concluídas conforme o planejamento. Após dois
meses de coleta do indicador, um processo de monitoramento da disponibilidade padronizado foi
institucionalizado nas dependências do escopo do projeto e deverá ser acompanhado através de um
ciclo de melhora contínua Plan Do Check Act – PDCA.
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Indicador EOP-03.6: Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos da área comercial.
Gestor: Superintendência de Manutenção – DOMN
Meta: 98%
Resultado esperado: Aumento e manutenção da disponibilidade dos subsistemas críticos Comerciais
da Infraero.
Realizado até dezembro/2012
Meta 2012
Tempo de
Tempo de
(%)
disponibilidade previsto indisponibilidade do
do subsistema crítico - subsistema crítico TDP (Horas)
TI (Horas)

Regional

Variação
Índice de
em
disponibilidade
relação à
(%)
meta (%)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

98

2418000:00:00

471:09:48

99,98

2,02

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

98

1086131:00:00

35186:02:00

96,76

(1,26)

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

98

6595927:00:00

77683:54:31

98,82

0,84

SRNO

Sup. Regional do Norte

98

1404672:30:00

2306:04:00

99,84

1,87

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

98

1728857:00:00

8868:55:00

99,49

1,52

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

98

7661616:00:00

172652:13:00

97,75

(0,26)

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

98

1787686:36:00

36262:13:00

97,97

(0,03)

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

98

2825784:00:00

424:35:00

99,98

2,03

SRSU

Sup. Regional do Sul

98

3237203:14:00

127501:27:00

96,06

(1,98)

INFRAERO

98

28745877:20:00

461356:33:19

98,40

0,40

Tabela 34: Resultado do indicador EOP-03.6
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN

Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
O índice de disponibilidade relativa ao ano de 2012 dos subsistemas críticos da área comercial foi
de 98,40%, com uma variação positiva de 0,40% em relação à meta. O resultado satisfatório
expressa à atuação dos mantenedores no cumprimento do programa de manutenção preventiva nos
aeroportos, o apoio e acompanhamento criterioso das áreas sistêmicas.
As principais ocorrências que interferiram no desempenho deste indicador estão relacionadas
abaixo:
Superintendência Regional do Rio de Janeiro – SRRJ:
- Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL: Diversas
empilhadeiras apresentaram problemas em 2012. Atualmente, o aeroporto possui 06
empilhadeiras inoperantes, de um total de 41 equipamentos. Processo licitatório concluído e o
serviço de recuperação já iniciado. Previsão para pleno restabelecimento dos equipamentos:
março de 2013.
- Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ: No subsistema de ar condicionado,
durante o ano de 2012, houve inoperância de 02 chiller. Atualmente os referidos equipamentos
encontram-se inoperantes. Ação corretiva em curso: “Contratação de Empresa para reforma dos
resfriadores de líquido chiller 02 e chiller 03, manutenção corretiva do resfriador de líquido
chiller 01 do Aeroporto Santos Dumont”, conforme pregão eletrônico n.º 303/ADRJ/SBRJ/2012,
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cujo recebimento das propostas ocorreu em 17/01/2013. Prazo para solução definitiva dos
problemas: 120 dias após a conclusão do processo licitatório. Como ações mitigadoras e/ou
plano de contingência, foram alugados 02 chiller de 210 TR para suprir a demanda do aeroporto.
Superintendência Regional do Centro-Oeste – SRCO:
- Aeroporto Internacional de Ponta Porã – SBPP: No subsistema energia elétrica de emergência
há indisponibilidade do grupo gerador 1, devido a diversas falhas de funcionamento decorrentes
do final de vida útil. A Superintendência Regional do Centro-Oeste – SRCO está providenciando
a aquisição de uma nova unidade, com Unidade de Supervisão de Corrente Alternada – USCA
microprocessada e opção de comutação automática. Previsão para substituição do equipamento e
restabelecimento do sistema é 28/02/2013.
- Aeroporto Internacional de Campo Grande – SBCG: No subsistema de ar condicionado,
durante o ano de 2012, houve inoperância de diversos equipamentos. Atualmente há 02
equipamentos self contained, do Terminal de Passageiros – TPS, inoperantes. Já contratada
empresa especializada para realizar o reparo. Previsão para pleno restabelecimento dos
equipamentos: abril de 2013. No subsistema energia elétrica de emergência há indisponibilidade
do grupo gerador 2, devido inoperância da Unidade de Supervisão de Corrente Alternada –
USCA. Foi realizado o reparo por uma empresa especializada. No entanto, o equipamento voltou
a apresentar problema. Desta forma, a empresa está sendo acionada em garantia para resolução
do problema. Previsão para pleno restabelecimento dos equipamentos: abril de 2013.
Superintendência Regional do Sudeste – SRSE:
- Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF: No subsistema de ar
condicionado, durante o ano de 2012, houve inoperância de 01 uma centrífuga. Atualmente o
referido equipamento encontra-se inoperante, devido a vazamento de gás. Ação corretiva em
curso: localização do ponto de vazamento, substituição dos componentes e reposição do gás.
Previsão para conclusão da ação corretiva: janeiro de 2013. Cabe destacar que não há impactos
operacionais, pois as duas outras centrífugas existentes atendem ao cliente de maneira
satisfatória. Algumas empilhadeiras apresentaram problemas em 2012. Atualmente, o aeroporto
possui 02 equipamentos inoperantes, de um total de 17 empilhadeiras. Serviço de reparo já
iniciado. Previsão para pleno restabelecimento dos equipamentos: janeiro de 2013.
- Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT: Diversas empilhadeiras
apresentaram problemas em 2012. Atualmente, o aeroporto possui 02 equipamentos inoperantes,
de um total de 07 empilhadeiras. Processo de aquisição de componentes/contratação do serviço
recuperação dos equipamentos em andamento. Previsão para pleno restabelecimento dos
equipamentos: março de 2013.
Superintendência Regional do Sul – SRSU:
- Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT: Diversas empilhadeiras
apresentaram problemas em 2012. Em 13/09/2012, foi iniciado, com a empresa Tecman, o
contrato contínuo de manutenção para atendimento às empilhadeiras. O mesmo encontra-se em
fase de adequação, no entanto, a situação já se encontra normalizada e a indisponibilidade deste
subsistema já recuou consideravelmente em relação aos índices do primeiro semestre de 2012.
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- Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz – SBFL: O indicador de disponibilidade
da dependência ficou comprometido em função de obra no subsistema ar condicionado, nos
meses de junho e julho, para substituição de alguns equipamentos. Atualmente o subsistema
encontra-se normalizado.
- Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder – SBNF: O indicador de
disponibilidade da dependência ficou comprometido em função de inoperância de 01
empilhadeira, no mês de janeiro, e de inoperância de 01 equipamento do subsistema de ar
condicionado (chiller), no mês de março. Atualmente os sistemas encontram-se normalizados.
- Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA: Diversas empilhadeiras
apresentaram problemas em 2012. Atualmente, o aeroporto possui 03 equipamentos inoperantes,
de um total de 10 empilhadeiras. Manutenção dos equipamentos em andamento. Previsão para
pleno restabelecimento dos equipamentos: janeiro de 2013.
Superintendência Regional do Nordeste – SRNE
- Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ: Algumas empilhadeiras
apresentaram problemas em 2012. Atualmente, o aeroporto possui 01 equipamento inoperante,
de um total de 07 empilhadeiras. Manutenção do equipamento em andamento. Previsão para
pleno restabelecimento do equipamento: janeiro de 2013.
- Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo – SBNT: O indicador de disponibilidade da
dependência ficou comprometido em função de inoperância de empilhadeira, no mês de junho, e
de inoperância parcial do subsistema ar condicionado devido à reforma no Terminal de
Passageiro – TPS e áreas administrativas, no mês de julho. Atualmente os subsistemas
encontram-se normalizados.
- Aeroporto Internacional de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho – SBPB: O indicador de
disponibilidade da dependência ficou comprometido em função de indisponibilidade de um
grupo gerador e Unidade de Supervisão de Corrente Alternada – USCA, nos meses de março a
junho, devido à descarga elétrica (raio). Foi alugado um grupo gerador, pela Gerência de
Manutenção – MNNE, para atender a demanda do Aeroporto Internacional de Parnaíba –
Prefeito Dr. João Silva Filho – SBPB até o restabelecimento do equipamento. Atualmente o
subsistema encontra-se normalizado.
Superintendência Regional do Norte – SRNO
- Aeroporto de Carajás – SBCJ: O indicador de disponibilidade da dependência ficou
comprometido em função de indisponibilidade de um grupo gerador do subsistema energia
elétrica de emergência, no mês de novembro. Atualmente o subsistema encontra-se
normalizado.
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Superintendência Regional do Noroeste – SRNR
- Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro – SBRB: Um grupo gerador do subsistema
energia elétrica de emergência apresentou diversos problemas em 2012. Atualmente, o mesmo
encontra-se inoperante. Já iniciado o reparo do equipamento. Previsão para pleno
restabelecimento dos equipamentos: janeiro de 2013.
- Aeroporto Internacional de Tabatinga – SBTT: O indicador de disponibilidade da dependência
ficou comprometido em função de indisponibilidade de um grupo gerador do subsistema energia
elétrica de emergência, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Atualmente o subsistema
encontra-se normalizado.
Projeto EOP-03.6.a - Implementação de soluções corporativas para garantir a disponibilidade
dos subsistemas críticos da área comercial
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DOMN
Objetivo Geral: O projeto visa a implementação de soluções corporativas com o objetivo de garantir
a elevada disponibilidade dos subsistemas críticos da área comercial, durante toda a sua vida útil.
Justificativa: A área comercial e de logística de cargas representaram aproximadamente 31% e 20
%, respectivamente, das receitas brutas anuais da Infraero em 2011. A indisponibilidade de
equipamentos (empilhadeiras, as condicionado, transelevadores, câmaras frigoríficas e energia
elétrica de emergência) interfere diretamente na operacionalidade aeroportuária e dos terminais de
logística de carga, podendo afetar a imagem da Infraero, a segurança dos usuários/funcionários, a
integridade das cargas armazenadas/transportadas, bem como comprometer o resultado financeiro
da empresa. Desta forma, é necessário garantir que os equipamentos que compõe os subsistemas
críticos da área comercial estejam disponíveis para utilização das áreas clientes com segurança e
confiabilidade, de acordo com as condições e características funcionais para os quais foram
especificados e dimensionados.
Descrição dos Produtos:
1) Critérios para revitalização, modernização e substituição dos equipamentos críticos;
2) Programa para revitalização, modernização e substituição dos equipamentos críticos;
3) Rotinas de manutenção preditiva para equipamentos críticos; e
4) Sistema de controle de velocidade de empilhadeiras.
Data Início: 02/01/2012
Data Término: 31/12/2013
Fases
Fase 1 - Planejamento do projeto
Fase 2 - Disponibilidade do subsistema crítico empilhadeiras
Fase 3 - Disponibilidade do subsistema crítico ar condicionado
Fase 4 - Disponibilidade do subsistema crítico transelevador
Fase 5 - Disponibilidade do subsistema crítico câmaras frigoríficas
Fase 6 - Disponibilidade do subsistema crítico energia elétrica de emergência
Fase 7 - Encerramento do projeto

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

Situação
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA

182

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Andamento:
 1ª Fase: concluída - Planejamento do projeto.
 2ª Fase: 60% - Em aprovação o documento de definição dos critérios para revitalização,
modernização e substituição de empilhadeiras.
 3ª Fase: 60% - Em aprovação o documento de definição dos critérios para revitalização,
modernização e substituição do ar condicionado.
 4ª Fase: 60% - Em aprovação o documento de definição dos critérios para revitalização,
modernização e substituição dos transelevadores.
 5ª Fase: 60% - Em aprovação o documento de definição dos critérios para revitalização,
modernização e substituição de câmaras frigoríficas. Finalizado o termo de referência para
instalação de sistema de controle e monitoramento remoto de câmaras frigoríficas.
 6ª Fase: 60% - Em aprovação o documento de definição dos critérios para revitalização,
modernização e substituição de unidades de energia elétrica de emergência.
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Objetivo Estratégico – EOP-04: Elevar os padrões de qualidade dos serviços
aeroportuários e de navegação aérea, consolidando a excelência da gestão com
sustentabilidade
Indicador EOP-04.1: Número de não-conformidades em auditorias/inspeções externas
nacionais e internacionais.
Gestor: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Meta: Reduzir em relação à última auditoria
Resultado esperado: Elevar os padrões de qualidade dos serviços prestados, conforme determinação
da OACI, ASEGCEA, ASOCEA, ANAC e organismos certificadores.
Realizado até dezembro/2012
Regional

Meta 2012

Quantidade de
dependências (Un)

Quantidade de
dependências que
Realização
reduziram* o número
(%)
de não conformidades
(Un)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

Reduzir

8

8

100,00

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

Reduzir

10

10

100,00

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

Reduzir

10

10

100,00

SRNO

Sup. Regional do Norte

Reduzir

16

14

87,50

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

Reduzir

13

12

92,31

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Reduzir

9

9

100,00

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

Reduzir

8

6

75,00

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

Reduzir

6

6

100,00

SRSU

Sup. Regional do Sul

Reduzir

12

11

91,67

INFRAERO

Reduzir

92

86

93,48

Tabela 35: Resultado do indicador EOP-04.1
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Meta não alcançada. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
A meta para 2012, relacionada ao indicador "índice de não conformidades em auditorias e inspeções
externas nacionais e internacionais” foi a de reduzir em relação à auditoria anterior. Até o mês de
dezembro de 2012 foram realizados 109 eventos de auditoria/inspeção externa. Dentre estes, em 60
eventos de auditoria/inspeção foi possível aplicar a regra constante na ficha de critério do indicador
por ter ocorrido evento semelhante em 2010 ou 2011.
Assim, em 2012, para uma quantidade estabelecida como meta de reduzir o número de não
conformidades em 92 dependências da rede Infraero, 86 conseguiram cumprir. O que acarretou uma
realização a meta de 96,48%.
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As dependências que não reduziram o número de não conformidade por auditoria/inspeção externa
foram: Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado – SBSL, Aeroporto
Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Manaus –
Eduardo Gomes – SBEG, Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato – SBUL,
Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR e Aeroporto Internacional de Curitiba –
Afonso Pena – SBCT. Com relação à auditoria/inspeção realizada pela Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC não reduziram o número de não conformidades das dependências do
Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado – SBSL, Aeroporto Internacional
de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes
– SBEG, Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT. Com relação à
auditoria/inspeção realizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo – Decea (Assessoria
de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo – ASOCEA e Assessoria de Segurança do
Controle do Espaço Aéreo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – ASEGCEA) não
reduziram o número de não conformidades as dependências Aeroporto Internacional de Macapá –
Alberto Alcolumbre – SBMQ e Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR. Com
relação à auditoria externa para manutenção da certificação ISO 9001 não reduziram o número de
não conformidades as dependências Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes – SBEG,
Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco – SBUR e Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel.
Aviador César Bombonato – SBUL. No entanto, a Infraero atendeu à meta em 93,48%
dependências estabelecidas neste indicador.
Projeto EOP-04.1.a - Certificação com base na NBR ISO 9001:2008 e manutenção do
certificado em aeroportos e GNA da Rede Infraero
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: Certificar e manter a Certificação ISO 9001 das dependências da Rede Infraero.
Justificativa: O Sistema Integrado de Gestão de Qualidade – SIGQ justifica-se pela necessidade de
consolidar as práticas de gestão da qualidade na Infraero e para promover ações de integração dos
programas de gestão da qualidade em atendimento às exigências da Agência Nacional da Aviação
Civil – ANAC e o Departamento de Controle da Aviação Civil – DECEA, como forma de atender
os requisitos regulamentares e garantir a qualidade dos serviços prestados na Infraero.
Descrição dos Produtos:
1) Certificação ISO 9001 para Aeroportos e Grupamento de Navegação Aérea – GNA da Rede
Infraero;
2) Integração da Certificação ISO 9001 com a Certificação Operacional e o Sistema de
Gerenciamento da Segurança Operacional, conforme Regulamento Brasileiro da Aviação
Civil – RBAC 139/2009, Instrução de Aviação Civil – IAC 139-1001, Instrução de Aviação
Civil – IAC 139 - 1002 e Res. 106/2009 da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC;
3) Integração do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade – SIGQ ao Sistema de Qualidade da
Navegação Aérea, conforme Manual do Comando da Aeronáutica – MCA 800-1; e
4) Integração do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade – SIGQ ao Programa de Qualidade
de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC, conforme Regulamento Brasileiro da
Aviação Civil – RBAC 111/2010 da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC;
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Data Início: 02/01/2012
Data Término: 31/12/2015
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto.
Fase 2 - Manutenção da Certificação ISO 9001 em 57 aeroportos.
Fase 3 - Planejamento da Implantação e Manutenção do SIGQ em 90 aeroportos.
Fase 4 - Acompanhamento dos planos de implantação e de manutenção do SIGQ nas 90
aeroportos.
Fase 5 - Certificação ISO 9001 em 15 dependências.
Fase 6 - Manutenção da Certificação ISO 9001 em 75 dependências.
Fase 7 - Manutenção da Certificação ISO 9001 em 90 dependências e encerramento do projeto.

Data Início Data Término
07/05/2012 31/08/2012
01/08/2013 31/12/2013
02/01/2014 31/01/2014

Fase 8 - Planejamento da Implantação e Manutenção do SIGQ em 55 aeroportos.
Fase 9 - Aprovação o Manual da Qualidade da Infraero.
Fase 10 - Acompanhamento do Plano de Implantação e Manutenção do SIGQ em 55
aeroportos.
Fase 11 - Certificação ISO 9001 em 10 dependências.
Fase 12 - Manutenção da Certificação ISO 9001 em 43 dependências.
Fase 13 - Planejamento da Implantação e Manutenção do SIGQ em 75 aeroportos.
Fase 14 - Acompanhamento dos planos de implantação e de manutenção do SIGQ nas 75
aeroportos.
Fase 15 - Certificação ISO 9001 em 18 dependências

Situação
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

02/01/2014

31/12/2014

EM DIA

01/08/2014
01/08/2014

31/12/2014
31/12/2014

EM DIA

02/01/2015

31/12/2015

EM DIA

02/01/2012
02/01/2013

31/01/2012
15/03/2013

CONCLUÍDO

02/01/2012

31/12/2012

CONCLUÍDO

01/08/2012
01/08/2012
02/01/2013

31/12/2012
31/12/2012
31/01/2013

CONCLUÍDO

02/01/2013

31/12/2013

EM DIA

01/08/2013

31/12/2013

EM DIA

EM DIA

EM DIA

CONCLUÍDO
EM DIA

Andamento:
O andamento geral do projeto está sob controle, sendo tomadas ações necessárias para cumprir o
cronograma do projeto. Concluiu-se em dezembro com 55 auditorias externas realizadas, sendo
certificadas e mantidas as dependências planejadas. O cronograma que tinha previsão de finalizar
em outubro será finalizado em novembro devido a 10 adiamentos. Dos 10 que se encontram
adiados, 8 são pela falta de instalação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade Informatizado
– SIGQi e os demais estão devidamente realocados em novas datas.
Não será realizada auditoria interna integrada no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente
Juscelino Kubitschek – SBBR (por motivo da concessão do aeroporto) e no GNA de Bom Jesus da
Lapa – SBLP (por motivo de obras no aeroporto e operações suspensas pela Agência Nacional da
Aviação Civil – ANAC). Quanto à Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino
Kubitschek – SBBR, houve a formalização por meio da CF CIRC N.º 30300/DAPG(PGDO)/2012.
Em 17/10/2012, após reunião entre a Gerência do Desenvolvimento Organizacional – PGDO e
Gerencia de Planejamento e Gestão – TIGP foi autorizada a criação das bases do Sistema Integrado
de Gestão da Qualidade Informatizado – SIGQi, sanando os impedimentos, entretanto ainda tendo
atrasos no cronograma de implantação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade para estas
dependências.
Encaminhada CF nº 14707/DAPG(PGDO)/2012 à Superintendência de Tecnologia da Informação –
DATI, na qual expõe os motivos pelos quais a não disponibilização das bases do Sistema Integrado
de Gestão da Qualidade Informatizado – SIGQi para as dependências poderá impactar nas
certificações em 2012.
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Encaminhada CF nº 20166/DAPG(PGDO)/2012 à Superintendência de Tecnologia da Informação –
DATI que reitera o contido na CF nº 14707/DAPG(PGDO)/2012, considerando que a
Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG não recebeu retorno do pleito.
A situação foi discutida em reunião com a Superintendência de Navegação Aérea – DONA sendo
decidido que a certificação da dependência GNA de Bom Jesus da Lapa – SBLP seria transferida
para 2013. A autorização da Superintendência de Navegação Aérea – DONA foi formalizada pela
CF N.º 27149/DONA(NATM)/2012.
Adiar as auditorias internas integradas para novembro de 2012 (CF N.º 26543/DAPG(PGDO)/2012
e CF N.º 28635/DAPG(PGDO)/2012) aguarda-se que haja autorização até a 1ª quinzena de outubro
de 2012.
Projeto 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
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: Atender as recomendações do Departamento de Controle de Espaço Aéreo –
DECEA em certificar os serviços de navegação aérea Serviços de Informação Aeronáutica – AIS e
Serviços de Metodologia Aeronáutica – MET, padronizando o mapeamento de processos nas
dependências de navegação aérea da Infraero que terão interfaces com a Copa do Mundo de
Futebol.
Justificativa: Melhorar a padronização dos processos Serviços de Informação Aeronáutica – AIS/
Serviços de Metodologia Aeronáutica – MET com foco na agregação de valor no atendimento ao
cliente dentro do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB.
Descrição dos Produtos:
Implementação do modelo de mapeamento de processos nas dependências de navegação aérea
da Infraero nos Serviços de Informação Aeronáutica – AIS/Serviços de Metodologia Aeronáutica
– MET.
Data Início: 14/05/2012
Data Término: 30/10/2015
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Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Implantação da metodologia de mapeamento de processos na Navegação Aérea de
14/05/2012 29/06/2012
Guarulhos com participação da equipe de Campinas com foco AIS e MET.
Fase 2 - Implementação da metodologia pelas regionais nos aeroportos definidos no projeto para
07/04/2014 29/08/2014
2014.
Fase 3 - Visita da sede validando a implementação da metodologia nas dependências de 2014.
01/09/2014 31/10/2014
Fase 4 - Implementação da metodologia pelas regionais nos aeroportos definidos no projeto para
09/03/2015
2015.
Fase 5 - Visita da sede validando a implementação da metodologia nas dependências de 2015.
01/09/2015

Fase 13 - Workshop com as regionais alinhando a percepção da metodologia implementada em
2013.

CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

28/08/2015

EM DIA

30/10/2015

EM DIA

25/07/2012

CONCLUÍDO

03/08/2012

ATRASADO

31/10/2012

ATRASADO

30/11/2012

ATRASADO

04/03/2013

08/03/2013

EM DIA

01/04/2013

30/08/2013

EM DIA

02/09/2013

31/10/2013

EM DIA

10/03/2014

12/03/2014

EM DIA

Fase 6 - Visita ao DECEA apresentando a metologia e os produtos do piloto.
16/07/2012
Fase 7 - Workshop com representantes das regionais para replicar a metodologia nas
30/07/2012
dependências de navegação aérea inseridas no processo em 2012.
Fase 8 - Implementação da metodologia pelas regionais nos aeroportos definidos no projeto para
06/08/2012
2012.
Fase 9 - Visita da sede validando a implementação da metodologia nas dependências de 2012.
05/11/2012
Fase 10 - Workshop com as regionais alinhando a percepção da metodologia implementada em
2012.
Fase 11 - Implementação da metodologia pelas regionais nos aeroportos definidos no projeto
para 2013.
Fase 12 - Visita da sede validando a implementação da metodologia nas dependências de 2013.

Situação

Andamento:
Foram recebidos todos os processos dos Serviços de Informação Aeronáutica – AIS/Serviços de
Metodologia Aeronáutica – MET das regionais dos cinco aeroportos definidos na primeira fase,
onde foram validados pela da Superintendência de Navegação Aérea – DONA/Coordenação de
Suporte à Gestão de Processos – PGDO-4 sendo enviada informação de validação ao Departamento
de Controle de Espaço Aéreo – DECEA em novembro de 2012.

Indicador EOP-04.2: Número de não conformidades em auditorias internas integradas.
Gestor: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Meta: Reduzir
Resultado esperado: Manter os macroprocessos Operação com Passageiros e Bagagens, Operação
com Aeronaves, Operação com Carga e Varejo Aeroportuário nos padrões de qualidade que
satisfaçam os clientes da Infraero e atendam aos requisitos estabelecidos pelo Decea, pela ANAC e
pelos organismos certificadores.
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Número de nãoconformidades em
Meta 2012 Auditorias Internas
(%)
Integradas 2011
(Un)

Regional

Realizado até dezembro/2012
Redução do Número
Número de nãode não-conformidades
conformidades em
em Auditorias
Auditorias Internas
Internas Integradas
Integradas 2012 (Un)
2012 (Un)

SRCE

Sup. Regional do Centro-Leste

Reduzir

128

71

57

SRCO

Sup. Regional do Centro-Oeste

Reduzir

88

79

9

SRNE

Sup. Regional do Nordeste

Reduzir

187

162

25

SRNO

Sup. Regional do Norte

Reduzir

176

85

91

SRNR

Sup. Regional do Noroeste

Reduzir

59

54

5

SRRJ

Sup. Regional do Rio de Janeiro

Reduzir

138

108

30

SRSE

Sup. Regional do Sudeste

Reduzir

88

89

-1

SRSP

Sup. Regional do São Paulo

Reduzir

25

22

3

SRSU

Sup. Regional do Sul

Reduzir

232

124

108

INFRAERO

Reduzir

1.121

794

327

Tabela 36: Resultado do indicador EOP-04.2
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Meta cumprida. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
O segundo ciclo das auditorias internas integradas teve início em abril de 2012 e, conforme
previsto, foram realizadas 43 auditorias internas integradas até dezembro de 2012 que, pelos
critérios do indicador, apresentam condições de comparação entre os anos de 2011 e 2012.
O resultado decorrente dessas auditorias indica a redução do número de não conformidades em 327,
se comparado ao ano de 2011 e em âmbito nacional. Obteve-se redução na ordem de 29,17%.

Projeto 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
Área Responsável: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA
Objetivo Geral:
1) Implantar o programa de controle da qualidade de segurança da aviação civil contra atos de
Interferência ilícita na Infraero;
2) Identificar melhorias nos serviços de segurança da aviação civil nos aeroportos da Infraero;
3) Implantar um sistema de medição de desempenho dos processos críticos da segurança
aeroportuária; e
4) Implantar procedimentos voltados à elevação do nível de satisfação dos públicos nos
aeroportos da Infraero.
Justificativa: Permear todos os aspectos e níveis do Sistema de Segurança da Aviação Civil, para
aumentar sua confiabilidade e contribuir para a implementação efetiva do Programa Nacional de
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Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita – PNAVSEC, visando assegurar a
eficiência e a eficácia do Programa de Segurança Aeroportuária – PSA do Operador Aeroportuário.
Descrição dos Produtos:
1) Registros que devem ser mantidos e salvaguardados adequadamente que demonstrem a
implantação do Programa de Qualidade de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC
nas dependências da Rede Infraero; e
2) Registros gerados: Relatório de auditoria, Relatório de observações, Relatório de ação de
melhoria, Relatório de ação preventiva, Relatório de não conformidade de auditoria, Relatório
Fotográfico, Índice do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade – ISIGQ.
Data Início: 30/04/2008
Data Término: 31/12/2014
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Manutenção (Operação Assistida) de Auditorias de Adequação e Validação em 2013

Data Início Data Término
30/04/2008 28/11/2008

Situação

01/04/2013

01/11/2013

EM DIA

Fase 3 - Auditoria de Adequação em 2014 (SBBI)
Fase 4 - Auditoria de Validação em 2014 (SBBI)
Fase 5 - Manutenção (Operação Assistida) de Auditorias de Adequação e Validação em 2014

10/03/2014
02/06/2014

14/03/2014
06/06/2014

EM DIA

31/03/2014

31/10/2014

EM DIA

Fase 6 - Encerramento do Projeto
Fase 7 - Auditorias de Adequação e Validação de 2008 a 2010
Fase 8 - Auditorias de Adequação em 2011 (SBME, SBBV, SBMQ, SBKG, SBCZ, SBUR,
SBCR)
Fase 9 - Auditoria de Validação em 2011 (SBME, SBMQ, SBBV, SBCR)
Fase 10 - Auditorias de Adequação em 2012 (SBCP, SBTT, SBPK, SBPV, SBUG, SBJU,
SBPP, SBMT, SBMK)
Fase 11 - Auditorias de Validação em 2012 (SBTT e SBUG)
Fase 12 - Manutenção (Operação Assistida) de Auditorias de Adequação e Validação em 2012

03/11/2014
01/12/2008

31/12/2014
30/09/2010

CONCLUÍDO

17/05/2011

17/06/2011

CONCLUÍDO

01/09/2011

19/10/2011

CONCLUÍDO

06/03/2012

22/06/2012

CONCLUÍDO

19/06/2012

22/06/2012

CONCLUÍDO

16/04/2012

19/10/2012

CONCLUÍDO

Fase 13 - Auditorias de Adequação em 2013 (SBPR, SBSJ, SBCJ, SBCM)
Fase 14 - Auditorias de Validação em 2013 (SBPR, SBSJ, SBCJ, SBCM)

04/03/2013
03/06/2013

29/03/2013
28/06/2013

EM DIA

CONCLUÍDO

EM DIA

EM DIA

EM DIA

Andamento:
Concluídas as auditorias de adequação e validação programadas para o ano de 2012. Foi cancelada
a auditoria de adequação no Aeroporto Internacional de Ponta Porã – SBPP em função da Agência
Nacional da Aviação Civil – ANAC ter feito inspeção.
Concluídas as Auditorias Internas Integradas programadas para o ano de 2012, com exceção do
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, Aeroporto Internacional de Brasília –
Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR e Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos –
Governador André Franco Montoro – SBGR que foram concedidos.
O número de não conformidades nas auditorias em 2012 diminuiu em relação a 2011. Dados
colhidos até 10/12/2012. Número de conformidades 2011: 574. Número de conformidades 2012:
427. Diminuição de cerca de 25,61% de 2011 para 2012 no número de não conformidades.
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Selecionar, qualificar novos Auditores de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC e
certificá-los junto à Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC;
Expedir carta formal aos Superintendentes Regionais e de Aeroportos, solicitando a colaboração
para a liberação dos Auditores de Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC certificados pela
Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC.
Projeto 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
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: 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.
Justificativa: A partir da década de 90, as empresas passaram a pautar-se na gestão dos processos e
certificações. No século 21, as empresas estão percebendo que é preciso avançar mais, incorporando
à gestão um conjunto de princípios e valores para que exerçam um papel mais importante na
sociedade, sendo mais participativas e responsáveis com o desenvolvimento socioeconômico e
ambiental.
Espera-se que Modelo de Excelência da Gestão Aeroportuária – MEGA possa incorporar técnicas
inovadoras e bem-sucedidas de administração, impulsionando a Empresa para melhores práticas de
gestão e resultados.
Descrição dos Produtos:
1) Customização dos critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ para o
contexto aeroportuário;
2) Capacitação de gestores e multiplicadores na Sede, Superintendentes e representantes de
planejamento e gestão das Superintendências Regionais; e
3) Implementação dos critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ no
contexto aeroportuário.
Data Início: 07/05/2012
Data Término: 31/10/2015
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto.
Fase 2 - Definir metodologia de implantação e customizar os Critérios de Excelência para o
contexto aeroportuário.
Fase 3 - Capacitar gestores Sede em Critérios de Excelência da FNQ.
Fase 4 - Executar 1º processo de auto-avaliação assistida na Sede.
Fase 5 - Executar o 2º processo de auto-avaliação na Sede.
Fase 6 - Desenvolver critérios para premiação interna - Premio Excelência Infraero.
Fase 7 - Consolidar o Modelo de Excelência de Gestão Aeroportuária – MEGA.
Fase 8 - Encerramento do projeto.

Data Início Data Término
07/05/2012 31/08/2012

CONCLUÍDO

Situação

03/09/2012

31/12/2012

ATRASADO

04/02/2013
04/03/2013
04/03/2014
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015

31/03/2013
31/12/2013
31/12/2014
30/04/2015
30/06/2015
31/10/2015

EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
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Andamento:
O projeto tem previsão para ser iniciado em setembro de 2012. Tendo sido iniciado apenas a fase de
gerenciamento do projeto.
Com a contratação da empresa Falconi Consultores de Resultado, o andamento deste projeto está no
aguardo do início dos trabalhos para reavaliar suas etapas e ajustá-lo aos objetivos traçados pela
Infraero e Falconi Consultores de Resultado.
Projeto EOP-04.3.b - Revisão da macroestrutura organizacional, com base na nova
configuração empresarial/modelo de negócio e análise e dimensionamento da Sede
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: O projeto visa definir a arquitetura organizacional em consonância com o novo
modelo de negócio da Infraero.
Justificativa: O projeto justifica-se pela necessidade de adequar a Infraero às atuais demandas do
setor aéreo, garantindo os níveis adequados de serviços.
Descrição dos Produtos:
Estrutura Organizacional revisada e implantada.
Data Início: 29/10/2012
Data Término: 02/01/2014
Fases
Fase 1 - Mapeamento da Estrutura atual, com base na Cadeia de Valor.
Fase 2 - Revisão da macroestrutura organizacional.
Fase 3 - Acompanhamento da implantação da macroestrutura organizacional.

Data Início Data Término
29/10/2012 28/02/2013
02/01/2013 01/05/2013
01/05/2013 02/01/2014

Situação
RISCO ATRASO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
O projeto foi definido com a premissa de contratar consultoria especializada. Em outubro de 2012,
por meio do TC nº 120-ST/2012/0001, foi contratada a Falconi Consultores de Resultado.
A prestação de serviços de consultoria para reorganização da Infraero foi iniciada em 06/12/2012.
Projeto EOP-04.3.c - Reprojeto de 30 processos no âmbito da Sede, Regional e 8 aeroportos
relacionados
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: O projeto visa aumentar a eficiência e eficácia no atendimento dos requisitos das
partes interessadas de 30 (trinta) processos contidos na cadeia de valor da Infraero, auxiliando assim
o alcance do objetivo estratégico de elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de
navegação aérea, consolidando a excelência da gestão com sustentabilidade.
Justificativa: Os objetivos estratégicos contemplados no mapa estratégico da Infraero não podem ser
alcançados sem que haja alguma ação para isso. Sendo assim, observou-se a necessidade de realizar
o reprojeto dos processos contidos na cadeia de valor para auxiliar no alcance do objetivo
estratégico EOP-04.3.c. Inicialmente, serão priorizados 30 processos. O reprojeto de processos
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visam maximizar os resultados e a performance dos processos, e assim, criar as condições
necessárias para que a empresa tenha melhores resultados financeiros, vantagem competitiva,
redução de custos, otimização de recursos e aumento da satisfação dos clientes, garantindo produtos
e serviços com um nível superior de qualidade.
Descrição dos Produtos:
1) Definição de 30 processos prioritários, com base na cadeia de valor;
2) Mapeamento dos 30 processos prioritários;
3) Redesenho dos 30 processos prioritários;
4) Elaboração de procedimentos para os 30 processos prioritários redesenhados;
5) Elaboração do mapa de indicadores para os 30 processos prioritários redesenhados; e
6) Implantação de 30 processos redesenhados.
Data Início: 01/03/2013
Data Término: 31/01/2014
Fases
Fase 1 - Definição dos 30 processos prioritários, com base na Cadeia de Valor
Fase 2 - Mapeamento dos 30 processos prioritários
Fase 3 - Redesenho dos 30 processos prioritários
Fase 4 - Elaboração de procedimentos
Fase 5 - Elaboração do mapa de indicadores
Fase 6 - Implantação e acompanhamento dos processos redesenhados

Data Início Data Término
01/03/2013 31/12/2012
01/03/2013 01/07/2013
01/03/2013 05/08/2013
04/03/2013 02/09/2013
04/03/2013 02/09/2013
02/04/2013 31/01/2014

Situação
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA
EM DIA

Andamento:
O projeto tem previsão para ser iniciado em novembro de 2012. Tendo sido iniciado apenas a fase
de gerenciamento do projeto.
Houve uma primeira reunião com a Falconi Consultores de Resultado no dia 05/11/2012 e
aguardamos receber o cronograma de trabalho com a definição do inicio do desenvolvimento da
frente de trabalho referente aos 30 processos de negócios.
Após reunião com a consultoria Falconi Consultores de Resultados, foi definido de acordo com o
cronograma apresentado, que o inicio desse projeto será a partir de março 2013 até janeiro 2014. As
fases serão definidas até o inicio do projeto.
Projeto EOP-04.3.e - Implantação de padronização de equipamentos operacionais
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: Contribuir para uma avaliação positiva e melhor pela Fundação Nacional da
Qualidade.
Justificativa: A padronização dos equipamentos operacionais irá contribuir para o aumento no nível
de satisfação dos usuários do sistema de aviação civil, contribuindo, assim, para uma melhor
avaliação pela Fundação Nacional da Qualidade.
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Descrição dos Produtos:
1) Padronização e aquisição dos ônibus;
2) Padronização e aquisição dos micro-ônibus;
3) Padronização e aquisição dos carrinhos transportadores de bagagens;
4) Padronização e aquisição de longarinas;
5) Padronização e aquisição de veículos operacionais;
6) Padronização e aquisição de divisores de fluxo;
7) Padronização e aquisição de balizadores de tráfego; e
8) Padronização e aquisição de monitores do Sistema Informativo de Voos – SIV.
Data Início: 02/01/2009
Data Término: 31/07/2014
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto.
Fase 2 - Ônibus para Transporte de Passageiros visando a COPA 2014.
Fase 3 - Rádio-comunicação.
Fase 4 - Encerramento do Projeto.
Fase 5 - Microônibus para Transporte de Passageiros.
Fase 6 - Veículos Operacionais do tipo pick up.
Fase 7 - Balizadores de Tráfego.
Fase 8 - Divisores de fluxo.
Fase 9 - Carrinhos Transportadores de Bagagens.
Fase 10 - Longarinas.
Fase 11 - Lixeiras.
Fase 12 - Ônibus de Transporte de Passageiros.

Data Início Data Término
Situação
ATRASADO
18/05/2012 31/08/2012
02/03/2012 05/05/2014 RISCO MÉDIO ATRASO
CONCLUÍDO
31/01/2012 31/12/2012
EM DIA
30/06/2014 31/07/2014
CONCLUÍDO
01/09/2010 31/01/2012
CONCLUÍDO
01/03/2010 31/12/2011
CONCLUÍDO
02/01/2010 31/12/2010
ATRASADO
02/01/2009 31/12/2012
ATRASADO
01/08/2009 31/12/2012
CONCLUÍDO
01/08/2009 30/09/2012
CONCLUÍDO
03/03/2010 31/12/2012
CONCLUÍDO
05/01/2009 05/05/2011

Andamento:
A aquisição de radiocomunicação já teve pregão eletrônico realizado, Solicitação de Material e
Serviços – SMS emitida e tem conclusão de entrega até final de dezembro de 2012.
Referente à aquisição de novos ônibus para transporte de passageiros, a revisão da quantidade
necessária foi concluída chegando ao total de 67 novos ônibus a serem adquiridos, cujo processo
encontra-se na fase de pedido à Superintendência de Controladoria – DFCT de estudo de
viabilidade econômico financeira, solicitado pela Superintendência de Licitações e Compras –
DALC.
Os processos para aquisição de divisores de fluxo encontram-se na fase de planejamento em razão
da necessidade de inclusão no processo de divisores de fluxo pedestal alto para utilização em áreas
reservadas às pessoas com deficiência.
Os carrinhos de bagagens tem seu processo em execução e previsão de finalização das entregas em
fevereiro de 2013. (Entregas iniciadas e previsão de conclusão em fevereiro de 2013).
As aquisições de balizadores de tráfego, micro-ônibus e veículos já foram concluídas, assim como
100% das entregas de longarinas.
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Indicador EOP-04.4: Número de aeroportos adequados ao RBAC 139 - Certificação
operacional de aeroportos.
Gestor: Gerência de Segurança Operacional – DOSO
Meta: 1
Resultado esperado: Garantir o Gerenciamento da Segurança Operacional do aeroporto; Garantir a
operação do aeroporto, sem aplicação de penalidades por parte do Órgão Regulador; Aprimorar os
padrões de qualidade dos serviços prestados; e Contribuir para a implantação do Modelo de
Excelência da Gestão Aeroportuária – Mega.

Número de aeroportos adequados ao
RBAC 139 - Certificação Operacional
Regional

SRCE

Realizado até
dezembro/2012

Adequações ao RBAC
Realização em
139 - Certificações
Meta 2012 (Un)
operacionais concluídas relação a meta (%)
(Un)

Sup. Regional do Centro-Leste
INFRAERO

1

0

0,00

1

0

0,00

Tabela 37: Resultado do indicador EOP-04.4
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
A Gerência de Segurança Operacional – DOSO estabeleceu projeto de regulamentação do processo
de certificação operacional na Infraero, EOP 04.4-a, como forma de auxiliar melhor o aeroporto na
obtenção do certificado operacional. Para este fim foi aplicada a ficha de diagnóstico, onde foi
possível levantar as não conformidades existentes que poderão impactar a obtenção da certificação
operacional. Foram enviadas Cartas Formais – CF´s aponta as não conformidades aos gestores
responsáveis ainda no mês de julho/2012.
Em 10/08/2012 foi realizada reunião com representantes da Sede, Superintendência Regional do
Centro-Leste – SRCE e Aeroporto Internacional de Maceió – SBMO para tratar as não
conformidades identificadas na ficha de diagnóstico, gerando um plano de ação corretiva, que foi
encaminhado às áreas envolvidas em 14/08/2012, através de Carta Formal – CF. Considerando os
prazos estabelecidos neste plano de ação não se vislumbra possibilidade de certificar o aeroporto no
presente exercício. Além disso, ações pontuais, dentro do escopo de responsabilidade da Gerência
de Segurança Operacional – DOSO, estão sendo adotadas junto ao Aeroporto Internacional de
Maceió – SBMO com o mesmo objetivo. Citamos: Missão de orientação e acompanhamento para
elaboração do Manual de Operação de Aeródromo – MOPS, de acordo com o modelo Infraero, em
missões nas semanas de 14 a 18/05/2012 e de 18 a 22/06/2012.
No caso específico do Aeroporto Internacional de Maceió – SBMO é preocupante o pouco prazo
restante para atendimento de um dos requisitos para obtenção do Certificado Operacional que é a
conclusão da Atualização Cadastral. No dia 13/09/12 foi realizada reunião na Sede, com a presença
do Diretor de Operações, Superintendente Regional do Centro Leste e Superintendente do
Aeroporto de Maceió, entre outros, onde ficou acertado que o Aeroporto Internacional de Maceió –
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SBMO irá protocolar na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, até 28/10/2012, um pedido
de isenção temporária para dilatação do prazo para obtenção do certificado operacional. O processo
de atualização cadastral está sendo conduzido pela Superintendência Regional do Centro-Leste –
SRCE e a entrega dos serviços de topografia contratado para o Aeroporto Internacional de Maceió –
SBMO está prevista para 22/10/2012.
Em 22/11/2012 foi realizada reunião com Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, Gerência de
Segurança Operacional – DOSO e Aeroporto Internacional de Maceió – SBMO para buscar
solução, onde foram construídos novos entendimentos que demandaram novas ações tiveram início
com elaboração do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC em reunião na
Superintendência Regional do Centro-Leste – SRCE em 25 a 26/10/2012 e Cartas Formais – CFs
n.ºs 1559/SBMO(MOSO)/2012, 1569/SBMO(MOSO)/2012, 1590/SBMO(MOSO)/2012 e
0013/SBMO(MOSO)/2012-R.
Todas as ações inseridas neste último Programa de Aceleração do Crescimento – PAC foram
cumpridas e no período de 04 a 07/12/12 a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac realizou a
Inspeção Inicial de Certificação – IIC no Aeroporto Internacional de Maceió – SBMO, sendo esta a
penúltima fase do processo de certificação operacional. Apesar da evolução alcançada nos últimos
dias e a perspectiva de que o Aeroporto Internacional de Maceió – SBMO obterá sucesso na
Inspeção Inicial de Certificação – IIC, não se vislumbra a possibilidade de que o Certificado
Operacional seja publicado ainda neste exercício. No caso do Aeroporto Internacional de Maceió –
SBMO o fator dificultador do andamento do processo dentro do prazo previsto foi a falta de
atualização cadastral, de acordo com a Resolução 158 e Portaria 1227, da Agência Nacional de
Aviação Civil – Anac. Espera-se que com o conhecimento da ficha de diagnóstico pelos gestores
responsáveis e o célere andamento do processo de atualização cadastral, possa haver evolução nos
processos dos aeroportos comprometidos e obter o certificado operacional no ano de 2013.

Projeto EOP-04.4.a - Regulamentação do processo de certificação operacional na Infraero
Área Responsável: Gerência de Segurança Operacional – SGSO - DOSO
Objetivo Geral: Visa envolver as áreas e criar ferramentas de trabalho que proporcione o apoio
necessário para que as ações que visem a Certificação Operacional sejam adotadas.
Justificativa:
Cumprimento
das
normas
pelos
aeroportos
da
Rede
Infraero;
Manutenção da operacionalidade dos aeroportos, sustentabilidade e crescimento da empresa.
Descrição dos Produtos:
1) Modelo Infraero do Manual de Operações de Aeródromo – MOPS;
2) Informatização do Manual de Operações de Aeródromo – MOPS;
3) Metodologia/ ficha de diagnóstico sobre os requisitos para certificação operacional;
4) Diagnóstico sobre os requisitos para certificação operacional; e
5) Treinamento sobre elaboração do Manual de Operações de Aeródromo – MOPS;
Data Início: 06/01/2010
Data Término: 31/12/2015
196

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Acompanhar Inspeção Inicial de Certificação Operacional da ANAC para a Certificação
dos Aeroportos
Fase 3 - Encerramento do projeto
Fase 4 - Realizar visita técnica aos SBNF, SBJP, SBTE e SBAR para verificar adequabilidade
do MOPS
Fase 5 - Elaboração do Modelo INFRAERO do Manual de Operações do Aerodromo - MOPS

Data Início Data Término
14/05/2012 31/12/2012

Fase 6 - Informatização do MOPS no SGQI
Fase 7 - Desenvolvimento da Ficha de Diagnóstico sobre os Requisitos para Certificação
Operacional e Metodologia de aplicação (Gestão da Mudança)
Fase 8 - Aplicação da Ficha de Diagnóstico sobre os Requisitos para Certificação Operacional
no SBMO, com geração e encaminhamento de relatórios as áreas.
Fase 9 - Aplicação da Ficha de Diagnóstico sobre os Requisitos para Certificação Operacional
com geração e encaminhamento de relatórios as áreas, nos seguintes aeroportos: SBBE, SBSP,
SBGL, SBRJ, SBCF, SBVT, SBPA, SBCT, SBFL, SBEG, SBCY, SBGO, SBRF e SBFZ.

Situação
ATRASADO

01/06/2012

31/12/2015

EM DIA

02/08/2014

31/12/2015

EM DIA

01/08/2012

30/11/2012

CONCLUÍDO

06/01/2010

18/11/2011

CONCLUÍDO

16/11/2011

31/12/2012

ATRASADO

21/05/2012

01/08/2012

CONCLUÍDO

01/06/2012

01/08/2012

CONCLUÍDO

02/08/2012

01/08/2013

EM DIA

01/08/2013

EM DIA

01/08/2014

EM DIA

31/12/2012

ATRASADO

Fase 10 - Aplicação da Ficha de Diagnóstico sobre os Requisitos para Certificação Operacional,
com geração e encaminhamento de relatórios as áreas, nos seguintes aeroportos: SBNT, SBSV, 02/08/2012
SBCG, SBFI, SBSL, SBAR, SBJP, SBNF e SBTE.
Fase 11 - Aplicação da Ficha de Diagnóstico sobre os Requisitos para Certificação Operacional,
com geração e encaminhamento de relatórios as áreas, no seguintes aeroportos: SBLO, SBPV e 02/08/2013
SBUL
Fase 12 - Treinamento do MOPS no SGQI
01/08/2012

Andamento:
Após a visita para aplicação da ficha de diagnóstico no Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi
dos Palmares – SBMO foram emitidas as Cartas Formais (CFs) n.º: 20194/DOSO (DOSO-2/2012
para a Superintendência de Gestão Operacional – DOGP; 20747/DOSO(DOSO-2/2012 para a
Superintendência de Gestão Operacional – DOGP e a Superintendência de Planejamento e Controle
de Empreendimentos – DTPE; 21655/DOSO(DOSO-2/2012 para a Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP e Superintendência de Planejamento e Controle de Empreendimentos –
DTPE; 21657/DOSO(DOSO-2/2012 para a Superintendência de Navegação Aérea – DONA e
21659/DOSO(DOSO-2/2012 para a Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de
Operações – DOPL. Foi agendada reunião para o início do mês de agosto, visando à elaboração do
plano de ação corretiva para eliminação/mitigação das não conformidades à certificação operacional
do Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO.
Em 10/08/2012 foi realizada reunião com representantes da Sede, Superintendência de Regional do
Centro-Leste – SRCE e Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO para
tratar as não conformidades identificadas na ficha de diagnóstico, gerando um plano de ação
corretiva que foi encaminhado às áreas envolvidas em 14/08/2012, através de carta formal.
Iniciada elaboração dos documentos exigidos para projetos de alta complexidade. Devido
necessidade de redução de custos não haverá mais viagens para aplicação das fichas. Serão
preenchidas e devolvidas pelos aeroportos, para posterior tratamento da Gerência de Segurança
Operacional – DOSO.
Após análise do projeto verificamos que a quarta fase só poderá ser encerrada após o teste de
eficácia da ficha de diagnóstico, o que será possível com a conclusão da fase 5. Será solicitada a
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Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG, por meio de carta formal, a alteração do
encerramento da fase 4.
A ação de correção necessária é o aumento do efetivo da equipe. A equipe se empenhado em dar
andamento ao projeto sem comprometer a rotina da área e o atendimento aos aeroportos da rede.
Aguardando suporte/orientações da Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG sobre a
elaboração dos documentos de projeto de alta complexidade e classificação de documentação
reservada. Realizada reunião com a Coordenação de Normatização – PDGO-2 e Coordenação de
Certificação – PGDO-3 em 09/11/2012.
Criado grupo de trabalho, AA nº 2736/DO/2012, para elaborar norma sobre Manual de Operações
de Aeródromo – MOPS para posterior retomada do projeto de informatização do Manual de
Operações de Aeródromo – MOPS no Sistema Integrado de Gestão da Qualidade Informatizado –
SGQi. O prazo para conclusão desse trabalho foi estendido até inicio de janeiro de 2013.

Indicador EOP-04.5: Percentual de requisitos de governança corporativos atendidos.
Gestor: Superintendência de Controladoria – DFCT
Meta: 100%
Resultado esperado: Aplicar os padrões e regras de gestão societária estabelecidos nos padrões de
Governança Corporativa.
Realizado até dezembro/2012
Descrição

INFRAERO (Meta Corporativa)

Qt de requisitos
Meta
totais - RT
2012 (%)
aplicáveis a
Infraero (Un)
100

5

Requisitos de
Qt de requisitos
governança Realização em
implementados coorporativa relação a meta
RI aplicáveis a
implementados(%)
Infraero (Un)
RGC (%)
4

80,00

80,00

Tabela 38: Resultado do indicador EOP-04.5
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

Meta não alcançada. Resultado abaixo do fixado.
Estão sendo implementados todos os requisitos aplicáveis a Infraero para adequação da empresa ao
segmento denominado "Novo Mercado" da Bovespa.
Todos os requisitos propostos para implementação até 2011 foram alcançados: melhoria das
Informações Trimestrais – ITR's, melhoria das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP's,
melhoria das Informações Anuais – IAN's, apresentação de calendário anual com a programação
dos eventos corporativos da empresa.
Para 2012, foi efetuada a licitação para contratação de consultoria para a implantação das melhores
práticas contábeis, avaliação do ativo imobilizado e elaboração das demonstrações financeiras em
padrões internacionais.
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Projeto EOP-04.5.a - Implantação das melhores práticas contábeis, avaliação do ativo
imobilizado e elaboração das demonstrações financeiras em padrões internacionais
Área Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT
Descrição dos Produtos:
1) Relatório Técnico com as melhores práticas contábeis a serem aplicada na Infraero; e
2) Adequação dos sistemas ao modelo adotado.
Data Início: 01/04/2010
Data Término: 31/12/2014
Fases
Fase 1 - Formação de Grupo de Trabalho para análise da vida útil do Ativo Imobilizado
Fase 2 - Elaboração de Termo de Referência e contratação de consultoria
Fase 3 - Elaboração de relatório técnica para implantação das melhores práticas contábeis na
avaliação do ativo imobilizado
Fase 4 - Adaptação e Elaboração das Demonstrações Financeiras baseada nas normas
internacionais de contabilidade
Fase 5 - Execução da reavaliação dos ativos, teste de recuperabilidade e cálculo dos bens a
valores de mercado
Fase 6 - Interface com os profissionais de T.I. para adequação dos sistemas
Fase 7 - Implantação das melhores práticas contábeis, avaliação do Ativo Imobilizado e
Elaboração Das Demonstrações Financeiras em padrões internacionais

Data Início Data Término
01/04/2010 31/12/2011
01/02/2011 01/04/2012

Situação
ATRASADO
ATRASADO

01/04/2012

01/06/2013

RISCO ATRASO

01/05/2012

31/12/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

01/05/2012

31/12/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

01/05/2012

31/12/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

01/01/2014

31/12/2014

EM DIA

Andamento:
Licitação para contratar empresa de consultoria para avaliação da Infraero e implantação das
melhores práticas contábeis.
Licitação aberta. Em fase de recursos por parte dos concorrentes ainda na etapa de habilitação
técnica.
Área técnica apresentou resposta aos recursos.
Projeto EOP-04.6.b - Eficiência operacional em aeroportos
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: Gerar valor agregado ao cliente, por meio do aprimoramento dos processos de
maior impacto junto aos clientes, incrementando melhorias de forma a possibilitar um atendimento
mais eficiente nos aeroportos.
Justificativa: A expansão do setor aéreo nacional acima da média mundial impõe a necessidade de
otimizar a eficiência operacional dos aeroportos de forma a atender a crescente demanda. A
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC, de acordo com as orientações do
Governo Federal, especificamente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e
Competitividade, coordenou com apoio do Movimento Brasil Competitivo – MBC, os trabalhos da
consultoria técnica especializada realizados no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos Governador Antônio Franco Montoro – SBGR, com foco nas ações de curto prazo que impactassem
diretamente na redução do tempo de embarque e desembarque de passageiros. A partir de então, a
Infraero assumiu a coordenação do Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos, a ser replicado
em 11 aeroportos da Rede.
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Descrição dos Produtos:
1) Incremento da produtividade e qualidade dos serviços prestados;
2) Melhorias permitam obter ganhos no processamento dos passageiros e bagagens;
3) Melhoria na percepção dos passageiros quanto aos serviços prestados; e
4) Modelo de gestão do Centro de Gestão Aeroportuária – CGA.
Data Início: 06/12/2012
Data Término: 31/12/2015
Fases
Fase 1 - Etapa 1 - Ações de curto prazo
Módulo A - Implantação do Projeto no SBCF e no SBGL
Fase 2 - Etapa 1 - Ações de curto prazo
Módulo B - Implantação em SBSP, SBRJ e SBFZ
Fase 3 - Etapa 1 - Ações de curto prazo
Módulo C - Implantação em SBCT, SBSV e SBPA
Fase 4 - Etapa 1 - Ações de curto prazo
Módulo D - Implantação em SBRF, SBEG e SBCY
Fase 5 - Definição da Etapa 2 - Ações de médio prazo, contemplando melhorias nos processos
de pouso e decolagem e da Etapa 3 - Ações de longo prazo, contemplando melhoria nos
processos de logística de carga e varejo aeroportuário

Data Início Data Término

Situação

06/02/2012

29/06/2012

CONCLUÍDO

01/08/2012

30/11/2012

ATRASADO

04/03/2013

28/06/2013

EM DIA

01/08/2013

29/11/2013

EM DIA

04/03/2013

31/05/2013

EM DIA
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Andamento:
Até maio de 2012, o cronograma foi cumprido conforme previsto, tendo sido implementada a fase
5. Até junho de 2012, o cronograma foi cumprido conforme previsto, no Aeroporto Internacional de
Confins – Tancredo Neves – SBCF, tendo sido implementada a fase 6 e 7.
No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL o projeto foi
suspenso por 2 semanas, tendo iniciado a fase 6, com previsão de finalização na segunda semana de
julho.
O projeto, etapa 1 - módulo A, no Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF
foi finalizado de acordo com o cronograma e no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
– Antonio Carlos Jobim – SBGL foi finalizado na segunda quinzena de julho possibilitando a
iniciação do módulo B.
O módulo B da etapa 1 do projeto foi iniciado em 20 de agosto de 2012. A fase de diagnóstico foi
concluída e iniciada a fase de "pilotos".
Suspensão do projeto por 2 semanas, tendo prosseguimento após o evento, sem impacto na
finalização do projeto.
Revisão do cronograma e das participações em reuniões que exijam o deslocamento de pessoas.
Revisão do planejamento dos trabalhos, buscando alternativas para substituição dos empregados
ausentes.
Projeto 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
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: Contribuir para a melhoria da segurança e qualidade dos serviços aos usuários da
malha aeroportuária brasileira e pela modernização do sistema operacional da Infraero, baseando-se
em tecnologia no estado da arte e deverá após implantado:
Modernizar e Padronizar os processos de gestão de operações do aeroporto, de operações interaeroportos e em situação adversa;
Revitalizar e integrar o parque tecnológico de gerenciamento das operações da infraestrutura
aeroportuária;
Possibilitar a gestão integrada da segurança aeroportuária considerando os conceitos de Cyber
Safety e Security;
Justificativa: O exponencial aumento do número de operações aeroportuárias, a ocorrência dos
eventos mundiais da Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos
de 2016, determinaram a tomada de medidas de ordem infraestrutural, tanto para terminais de
passageiros, como também para os terminais de cargas visando a gestão integrada em tempo real, a
fim de habilitar a Infraero na condução de operações complexas em rede, formando uma cadeia de
valor capaz de compartilhar informações e de atuar num ambiente ágil, colaborativo, de
interoperabilidade e de gestão compartilhada;
Descrição dos Produtos:
 Projeto Piloto: Esta fase contemplará quatro centros:
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 Centro de Gestão da Rede Aeroportuária da Infraero – CGRAI, que se localizará no
aeroporto de Brasília;
 Centro de Gestão Aeroportuária – CGA do aeroporto de Fortaleza;
 Centro de Gestão Aeroportuária – CGA do aeroporto Antônio Carlos Jobim - Galeão (Rio
de Janeiro);
 Centro de Gestão Aeroportuária – CGA do aeroporto de Confins (Belo Horizonte).
Data Início: 01/11/2007
Data Término: 15/06/2013
Fases
Fase 1 - Definição do Modelo Conceitual - Identificação da necessidade dentro de uma visão
prospectiva de "CURTO PRAZO" (2 anos).
Fase 2 - Levantamento da Situação Atual dos Aeroportos Internacionais de BSB e de GRU com
o objetivo de identificar o status atual do nível tecnológico para a implementação de novo
modelo de Gestão Operacional - Solução => Integrada e em Tempo Real.
Fase 3 - Elaboração do Modelo Padrão - AEROPORTO PADRÃO (CGA) e Centro de
Gerenciamento de Rede (CGRAI) - Configurações Técnicas e Requisitos Funcionais do Sistema
de Operações de Infraestrutura Aeroportuária da INFRAERO.
Fase 4 - Elaboração do modelo para implantação da 1ª Fase CGRAI e CGA. Aeroportos
considerados: CGA = GRU / BSB e CGRAI em Brasília. Ambientes eleitos como padrão para a
rede Aeroportuária.
Fase 5 - Confecção de Termo de Referência - Ante Projeto, considerando os dados atualizados
(de 2008 para 2011) e a definição dos novos Aeroportos para o projeto piloto: SBGL / SBCF /
SBFZ e SEDE (CGRAI).
Fase 6 - Aprovação da Solução CGA - aplicação do modelo no planejamento do novo TPS dos
Aeroportos de: PETROLINA (Pequeno Porte) e Porto Alegre.
Fase 7 - INCLUSÃO DO PROJETO CGA e CGRAI NO PLANO EMPRESARIAL. Reunião
inicial de Projeto.
Fase 8 - Processo de confecção do termo junto às áreas Jurídica e de Licitações, a fim de iniciar
o processo Licitatório.
Fase 9 - Implementação do PILOTO DA SOLUÇÃO - 03 Aeroportos e 01 CGRAI

Data Início Data Término

Situação

01/11/2007

01/02/2008

CONCLUÍDO

01/08/2008

18/09/2008

CONCLUÍDO

18/09/2008

25/10/2008

CONCLUÍDO

01/11/2008

24/12/2008

CONCLUÍDO

04/07/2011

30/09/2011

CONCLUÍDO

05/03/2012

15/06/2013

CONCLUÍDO

07/05/2012

01/06/2012

CONCLUÍDO

01/10/2011

15/10/2012

ATRASADO

15/11/2012

31/05/2013

RISCO MÉDIO ATRASO

Andamento:
Realizada reunião em 06/11 com a Superintendência de Gestão Operacional – DOGP fins
alinhamento quanto ao projeto elaborado pelo assessor especial da Diretoria de Operações – DO e
termo de referência em elaboração pela Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI;
Apresentados layouts dos Centros de Gestão Aeroportuária – CGAs dos 5 aeroportos em subsídio
ao desenvolvimento das plantas pela Superintendência de Planejamento e Controle de
Empreendimentos – DTEP; Enviada CF nº 32770/DO(DOGP)/05.11.2012 para a Diretoria de
Administração – DA, contendo o layout do Centro de Gestão da Rede Aeroportuária da Infraero –
CGRAI considerando sua implementação em área contígua ao edifício Sede próximo ao Aeroporto,
para apreciação da Diretoria de Administração – DA quanto à intervenção física na área designada.
O centro de gestão da Rede Aeroportuária da Infraero – CGRAI nesta localização promove a
situação ideal de proximidade da área estratégica da Infraero. A Superintendência de Gestão
Operacional – DOGP tem atendido às demandas da Superintendência de Tecnologia da Informação
– DATI quanto aos aspectos de layout e mobiliários tomando por referência o documento produzido
pelo assessor especial da diretoria contratado especialmente para laboração do projeto em questão.
A contratação da implementação dos Centros de Gestão Aeroportuária – CGAs tem sido
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efetivamente conduzida pela Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI, uma vez que
a implementação dos Centros de Gestão da Rede Aeroportuária da Infraero – CGRAI e dos Centros
de Gestão Aeroportuária – CGAs consta como projeto estratégico da Diretoria de Operações – DO.
Superintendência de Gestão Operacional – DOGP a respeito de itens tecnológicos; por meio da CF
nº 35931/DOGP(GPOP)/2012 respondeu-se à CF Nº 33943/DTEP/2012, aprovando os layouts dos
Centros de Gestão Aeroportuária – CGAs; Aguardando resposta da Diretoria de Administração à
CF Nº 32770/DO(DOGP)/05.11.2012.
Projeto EOP-04.6.d - Acordos de Nível de Serviços – SLA
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: Estabelecer regras, critérios e padrões para um acordo (contrato) de nível de
serviços prestados pela Infraero e pelos operadores de transportes aéreos aos passageiros e as
demais entidades localizadas no aeroporto.
Justificativa: É uma carência muito antiga e sempre houve na Infraero, o entendimento de que o
estabelecimento de níveis de serviço deveria ser firmado pelo órgão regulador/fiscalizador da
atividade (Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC). Com o posicionamento da Secretaria de
Aviação Civil – SAC de que a Infraero, como operadora e provedora da infraestrutura aeroportuária
é quem deveria acordar com os operadores de transportes aéreos, os níveis de serviço, foi possível
iniciarmos essa tarefa, que agora virou um projeto estratégico na Infraero e também, um projeto de
governo, sob a coordenação da Secretaria de Aviação Civil – SAC. Hoje, por exemplo, passageiros
e usuários tem uma visão distorcida do trabalho desenvolvido pela Infraero, imaginando uma
responsabilidade exclusivamente nossa, quando recebe sua bagagem após 40 ou 50 minutos de
espera. Ele entregou sua bagagem para a empresa aérea que a devolve no destino e nós agora,
vamos acordar o tempo máximo e mínimo da primeira e da última mala a ser depositada na esteira
de distribuição de bagagens. Com outro exemplo, temos que, em alguns horários em vários
terminais de passageiros, disponibilizamos a quantidade solicitada de balcões de check in e as
empresas aéreas tripulam apenas parte deles, fazendo com que as filas de passageiros lotem o
saguão de embarque e baixem o nível de conforto dos passageiros dessa empresa e até de outras
empresas que operam no mesmo horário.
Descrição dos Produtos:
1) Significativo aumento no nível de satisfação do usuário do transporte aéreo;
2) Melhoria da imagem da gestão da Infraero; e
3) Reavaliação do nível de conforto dos passageiros com o aumento na velocidade de
processamento dos mesmos.
Data Início: 14/05/2012
Data Término: 01/10/2012
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Fases
Fase 1 - GERENCIAMENTO DO PROJETO
Fase 2 - Desenvolvimento da minuta do Termo de Contrato Operacional pelo corpo técnico da
INFRAERO (Sede, Regionais e Aeroportos)
Fase 3 - Encaminhamento da minuta do Termo de Contrato operacional para a área jurídica da
INFRAERO.
Fase 4 - Encaminhamento da minuta do Termo de Contrato Operacional para o SNEA /
Empresas Aéreas.
Fase 5 - Realizadas alterações no texto com inclusão de recomendações da IATA e ACI e
reenvio às Empresas Aéreas
Fase 6 - Avaliação das contribuições das Empresas Aéreas pelo corpo técnico da DOGP e
reunião conjunta para montagem do texto final.
Fase 7 - Submissão do texto às áreas jurídicas da INFAERO e das Empresas Aéreas.
Fase 8 - Adequação do Termo de Contrato Operacional às características de tempos e
movimentos a serem levantados nos aeroportos da COPA.

Data Início Data Término
14/05/2012 14/05/2012

ATRASADO

Situação

17/09/2011

17/11/2011

CONCLUÍDO

17/11/2011

19/03/2012

CONCLUÍDO

23/03/2012

10/04/2012

CONCLUÍDO

23/04/2012

10/05/2012

CONCLUÍDO

14/05/2012

31/05/2012

CONCLUÍDO

01/06/2012

31/07/2012

ATRASADO

01/08/2012

01/10/2012

ATRASADO

Andamento:
A minuta do acordo foi apresentada para o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias –
SNEA/Empresas Aéreas, em reunião ocorrida no dia 24/05 em São Paulo, e foi recusada e
apresentada pela Superintendência de Gestão Operacional – DOGP uma nova proposta de acordo
abrangendo apenas os fluxos de passageiro, aeronaves e carga.
O novo acordo vai depender de medições, critérios e condicionantes que serão estabelecidos entre o
corpo técnico da Infraero e das empresas aéreas, que estão com a primeira reunião desta fase
agendada para o dia 26/06/2012 em Congonhas (Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP).
O novo padrão descrito acima provocou o atraso nas demais fases, uma vez que se estima o término
da nova minuta em outubro de 2012.
Dado o exposto, em 31/07/2012 foi enviada CF nº 21888/DOGP (GPLO)/20120, informando da
necessidade de recomeçar o referido projeto.
Estabelecimento de itens dos serviços que serão medidos e avaliados periodicamente, visando sua
melhoria contínua. Plano de ação: revisão/readequação do projeto.
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Projeto EOP-04.6.e - Melhoria de sinalização nos aeroportos Copa
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: Implementar a correta sinalização horizontal nos aeroportos Copa proporcionando a
melhoria dos fluxos operacionais dos aeroportos.
Justificativa: A padronização da sinalização horizontal é uma necessidade dos nossos terminais de
passageiros provendo aos usuários a correta orientação nos aeroportos.
Descrição dos Produtos:
1) Correta orientação dos passageiros às facilidades do aeroporto;
2) Otimização do tempo de deslocamento do usuário dentro do aeroporto;
3) Elevação dos padrões de qualidade dos serviços aeroportuários;
4) Correção de distorções na programação visual dos aeroportos;
5) Plano de Ação para atendimento das correções; e
6) Verificação quanto à manutenção da marca Aeroshopping.
Data Início: 14/05/2012
Data Término: 31/05/2013
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Diagnóstico da situação atual da Programação Visual dos aeroportos COPA.
Fase 3 - Receber, por aeroporto, o mapeamento, em número, da sinalização desconforme.
Fase 4 - Consolidação, por meio de relatório, das informações recebidas dos aeroportos.
Fase 5 - Definição, por parte da Diretoria de Aeroportos, com relação às sinalizações que
deverão ser implantadas e/ou substituídas.
Fase 6 - Efetuar Plano de Ação, de acordo com a orientação das Chefias, de quais sinalização
serão substituídas.
Fase 7 - Orçamentação dos custos dos serviços.
Fase 8 - Apresentação da Planilha de Custos à Diretoria e Sponsor.
Fase 9 - Instrução de processo para aquisição e implantação da sinalização.

Data Início Data Término
14/05/2012 16/07/2012
14/05/2012 14/07/2012
15/07/2012 31/08/2012
01/09/2012 01/10/2012

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
ATRASADO
ATRASADO

01/10/2012

01/11/2012

ATRASADO

02/11/2012

02/12/2012

ATRASADO

05/12/2012
07/01/2013
14/01/2013

30/12/2012
11/01/2013
31/05/2013

ATRASADO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Levantamento feito em parceria com os aeroportos, utilizando comunicação via e-mail e telefone.
A partir do levantamento que gerou um diagnóstico classificando as divergências em baixo (1),
moderado (2), e alto (3) - conforme previsto em norma (Norma Interna – NI 14.04/EGA-B). De
posse do diagnóstico, foi elaborado o cronograma com prazos para o cumprimento das exigências.
A partir dessa constatação, sugerimos que a próxima etapa deste trabalho seja executada de
imediato, sendo realizado o check list em cada um dos aeroportos, quantificando e mapeando cada
placa de sinalização, de forma que possa subsidiar o orçamento final e a conclusão do projeto.
Entendendo que o assunto é de responsabilidade da Diretoria de Empreendimentos – DT, foi
enviada CF nº 35618/DO(DOGP)/2012, dia 27/11/2012, com o levantamento realizado, para
conhecimento e tratativas necessárias, para a elaboração de plano de ação.
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Projeto EOP-04.7.a - Adequação dos aeroportos da Infraero aos requisitos de acessibilidade
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP
Objetivo Geral: O projeto visa garantir que os aeroportos da Infraero possam estar, por ocasião dos
grandes eventos listados acima, acessíveis e em conformidade com os requisitos normativos em
vigor. Desta forma, contribuir para o aumento dos padrões de qualidade dos serviços aeroportuários
e de navegação aérea.
Justificativa: Diversos questionamentos manifestados pelo Ministério Público, em vários estados da
nossa federação, quanto à necessidade dos nossos aeroportos disponibilizarem mobiliários e
realizarem modificações nas edificações, com a finalidade de transformá-los em ambientes mais
acessíveis às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
Descrição dos Produtos:
1) Passageiros com deficiências e/ou mobilidade reduzida, satisfeitos;
2) Imagem positiva da Infraero para com a sociedade;
3) Aumento da credibilidade e respeitabilidade dos órgãos de controle em relação à Infraero; e
4) Colaboradores com a sensação de dever cumprido perante a sociedade.
Data Início: 26/01/2012
Data Término: 31/05/2014
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Criação dos Comitês Regionais de Acessibilidade formado pelos seguintes membros:
Superintendente Regional - coordenador geral; e presentantes das Gerências de Engenharia,
26/01/2012 04/04/2012
Gerência de Operações e Segurança, Manutenção e de Planejamento e Gestão.
Fase 2 - Reunião com cada Comitê visando a conscientização da metodologia a ser aplicada no
Projeto (revisão do diagnóstico, elaboração do Plano de ação), bem como a conscientização da 04/06/2012 29/06/2012
importância do Projeto.
Fase 3 - Revisão do Diagnóstico de Requisitos de Acessibilidade e levantamento dos itens de
acessibilidade não-conforme que não estão contemplados nos Projetos Básicos/Executivos
02/07/2012 28/09/2012
existentes.
Fase 4 - Elaboração do Plano de Ação pelas Regionais, por meio dos Comitês Regionais,
visando sanar as não conformidades de acessibilidade, apontadas no diagnóstico de requisitos
01/08/2012 01/11/2012
em todos os aeroportos da rede, priorizando os aeroportos da Copa.
Fase 5 - Implantação do Plano de Ação elaborado por cada Regional, nos aeroportos da Rede,
01/11/2012 28/02/2014
sendo que serão priorizados os aeroportos da Copa.
Fase 6 - Acompanhamento das implementações dos planos de ação nos aeroportos da copa e
01/11/2012 31/05/2014
avaliação dos resultados obtidos.

Situação
CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

EM DIA
EM DIA

Andamento:
As fases 01, 02, 03 e 04 foram concluídas em sua totalidade, isto é, 100%.
Fases em andamento: Fase 05 - Implementação do plano de ação e Fase 06 - Acompanhamento e
avaliação dos resultados.
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Pretende-se, a partir de janeiro de 2013, realizar pelo menos uma visita às Regionais para fins de
acompanhamento das ações.
Indicador EOP-04.8: Estágio das dimensões "Consumidores e Clientes”, "Público Interno",
"Comunidade" "Valores, Transparência e Governança", "Meio Ambiente", "Fornecedores",
e "Governo e Sociedade" do Instituto Ethos.
Gestor: Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS
Meta: Manter o estágio de 2011 e avançar na pontuação
Resultado esperado: Fortalecer as práticas da Gestão Corporativa da Infraero fundamentada nos
pilares da Responsabilidade Social Empresarial.
Resultados de 2011

Meta
2012

Temas

1
Consumidores e Clientes

Estágios
3

4

1

2

Estágios
3

x

Público Interno

Valores, Transparência e Governança

Manter o
estágio de
2011 e
avançar na
pontuação

4

x

x

Comunidade

Meio Ambiente

2

Realizado até dezembro/2012

x
x

x

x
x

x

x

Fornecedores

x

x

Governo e Sociedade

x

x

Tabela 39: Resultado do indicador EOP-04.8
Fonte: Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS

Meta cumprida. Resultado dentro/próximo da margem fixada.
Todos os temas se mantiveram no estágio de 2011, sendo que o tema "Consumidores e Clientes"
subiu um estágio. Quanto ao avanço na pontuação os temas "Consumidores e Clientes", "Público
interno", "Comunidade", "Valores Transparência e Governança", "Fornecedores" e "Governo e
Sociedade" avançaram na pontuação. Somente o tema "Meio Ambiente" permaneceu no mesmo
patamar.
O fato que inviabilizou o pleno cumprimento da meta foi a não implantação de novas melhorias no
tema Meio Ambiente, dentro dos aspectos listados no questionário dos indicadores.

Projeto EOP-04.8.a - Expansão dos indicadores Ethos para as dependências
Área Responsável: Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS
Objetivo Geral: Expandir os indicadores Ethos de Responsabilidade Social para as dependências.
Justificativa: O projeto se justifica pela necessidade de toda Empresa estar sensibilizada com o tema
Responsabilidade Social Empresarial – RSE, além de monitorar suas práticas e a partir deste
monitoramento buscar a melhoria da Gestão com Responsabilidade Social Empresarial – RSE.
Descrição dos Produtos:
1) Aplicação dos Indicadores Ethos (Preenchimento questionário) Nos Aeroportos de Grupo
Especial E Grupo I;
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2) Aplicação dos Indicadores Ethos (Preenchimento questionário) Nos Aeroportos de Grupo II;
3) Aplicação dos Indicadores Ethos (Preenchimento questionário) Nos Aeroportos de Grupo III;
4) Aplicação dos Indicadores Ethos (Preenchimento questionário) Nos Aeroportos de Grupo IV;
Data Início: 01/02/2012
Data Término: 30/04/2016
Fases
Fase 1 - GERENCIAMENTO DO PROJETO - Definição do Escopo - Estabelecimento do
Cronograma de Atividades - Estabelecimento do Plano de Gerenciamento de Roscos e
Impedimentos.
Fase 2 - APLICAÇÃO - Envio da CF pelo responsável de cada Aeroporto solicitando
informações das áreas envolvidas. Reuniões da equipe gerêncial local. Preenchimento no site do
Instituto Ethos pelos dos Aeroportos do Grupo III
Fase 3 - PLANEJAMENTO DAS VISITAS-Elaboração de comunicado aos Aeroportos do
Grupo IV informando do processo de implantação dos Indicadores Ethos e solicitando
indicação de empregado. Preparar cronograma, material de apoio.
Fase 4 - INSTRUÇÃO-Realizar as reuniões administrativas, visando à instrução a cerca da
utilização da ferramenta on-line no site do Instituto Ethos e cadastramento do aeroporto, nos
Aeroportos do Grupo IV.
Fase 5 - APLICAÇÃO - Envio da CF pelo responsável de cada Aeroporto solicitando
informações das áreas envolvidas. Reuniões da equipe gerêncial local. Preenchimento no site do
Instituto Ethos pelos dos Aeroportos do Grupo IV.
Fase 6 - ENCERRAMENTO DO PROJETO - Apresentação dos Resultado, Consolidação das
Lições Aprendidas e Arquivamento do resultado.
Fase 7 - PLANEJAMENTO DAS VISITAS - Elaboração de comunicado aos Aeroportos do
Grupo Especial e Grupo I informando do processo de implantação dos Indicadores Ethos e
solicitando indicação de empregado. Preparar cronograma, material de apoio.
Fase 8 - INSTRUÇÃO-Realizar as reuniões administrativas, visando à instrução a cerca da
utilização da ferramenta on-line no site do Instituto Ethos e cadastramento do aeroporto, nos
Aeroportos do Grupo II.
Fase 9 - APLICAÇÃO - Envio da CF pelo responsável de cada Aeroporto solicitando
informações das áreas envolvidas. Reuniões da equipe gerêncial local. Preenchimento no site do
Instituto Ethos pelos dos Aeroportos do Grupo Especial e Grupo I.
Fase 10 - PLANEJAMENTO DAS VISITAS-Elaboração de comunicado aos Aeroportos do
Grupo II informando do processo de implantação dos Indicadores Ethos e solicitando indicação
de empregado. Preparar cronograma, material de apoio.
Fase 11 - INSTRUÇÃO-Realizar as reuniões administrativas, visando à instrução a cerca da
utilização da ferramenta on-line no site do Instituto Ethos e cadastramento do aeroporto, nos
Aeroportos do Grupo II.
Fase 12 - APLICAÇÃO - Envio da CF pelo responsável de cada Aeroporto solicitando
informações das áreas envolvidas. Reuniões da equipe gerêncial local. Preenchimento no site do
Instituto Ethos pelos dos Aeroportos do Grupo II.
Fase 13 - PLANEJAMENTO DAS VISITAS-Elaboração de comunicado aos Aeroportos do
Grupo III informando do processo de implantação dos Indicadores Ethos e solicitando
indicação de empregado. Preparar cronograma, material de apoio.
Fase 14 - INSTRUÇÃO-Realizar as reuniões administrativas, visando à instrução a cerca da
utilização da ferramenta on-line no site do Instituto Ethos e cadastramento do aeroporto, nos
Aeroportos do Grupo III.

Data Início Data Término

Situação

02/01/2012

18/05/2012

CONCLUÍDO

01/11/2014

30/04/2015

EM DIA

02/02/2015

15/05/2015

EM DIA

15/05/2015

31/10/2015

EM DIA

01/11/2015

30/04/2016

EM DIA

01/04/2016

30/04/2016

EM DIA

01/02/2012

15/05/2012

CONCLUÍDO

01/02/2012

31/10/2012

CONCLUÍDO

01/11/2012

30/04/2013

EM DIA

01/02/2013

15/05/2013

EM DIA

15/05/2013

31/10/2013

EM DIA

01/11/2013

30/04/2014

EM DIA

03/02/2014

15/05/2014

EM DIA

15/05/2014

31/10/2014

EM DIA

Andamento:
A expansão dos Indicadores Ethos para as dependências foi iniciada, sendo encaminhada a CF Circ.
n°10126/DA(DAGS)/2012, informando sobre o projeto e solicitando a indicação de um responsável
pela aplicação da ferramenta.
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Foram definidos o cronograma e a indicação dos responsáveis nos aeroportos. Também foi
preparado o material para as reuniões de instrução.
 No mês 05/2012 foram realizadas visitas de instrução sobre os indicadores Ethos nos
Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ e Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF.
 No mês 06/2012 foi realizada visita de instrução sobre os Indicadores Ethos no Aeroporto
Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV.
 No mês 07/2012 foram realizadas visitas nos aeroportos de Aeroporto Internacional de
Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro – SBBE, Aeroporto Internacional de Manaus –
Eduardo Gomes – SBEG, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio
Carlos Jobim – SBGL e Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles –
SBVT.
 No mês 08/2012 foram realizadas visitas nos Aeroporto Internacional de Porto Alegre –
Salgado Filho – SBPA e Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz – SBFL.
 No mês 09/2012 foi realizada visita de instrução sobre os Indicadores Ethos no Aeroporto
Internacional de Confins – Tancredo Neves – SBCF.
 No mês 10/2012 foram realizadas visitas nos Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP,
Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ e Aeroporto Internacional de Curitiba
– Afonso Pena – SBCT. Finalizando esta fase.
 No mês 11/2012 foi encaminhada minuta de carta formal para início do processo nos
aeroportos.
Projeto EOP-04.8.b - Fortalecimento dos princípios éticos institucionais
Área Responsável: Comissão de Ética – PRCE
Objetivo Geral: O projeto visa proporcionar aprimoramento dos conhecimentos dos empregados
sobre a ética empresarial, proporcionando um ambiente laboral saudável, harmônico, produtivo e
propício ao trabalho criativo, inovador e ao desenvolvimento de empregados éticos.
Justificativa: No exercício de 2011 foi identificado o aumento na quantidade de demandas, sejam
elas de processos ou de solicitação de orientações gerais, no âmbito da comissão de Ética da
Infraero. Essa forma, no intuito de dirimir dúvidas e diminuir as incidências de conflitos éticos da
proposta a realização da difusão educativa sobre ética para todos os empregados da rede Infraero.
A difusão educativa sobre os temas relacionados à ética empresarial tem como objetivo levar
informações aos empregados da rede Infraero sobre os conflitos éticos mais corriqueiros no
ambiente laboral, sobre as formas de prevenção desses conflitos, sobre os canais e as formas
adequadas para a realização das denúncias no âmbito da empresa, sobre a atuação da Comissão de
Ética, etc. de forma que os empregados da Infraero possam ter condições de atuar preventivamente,
ou no início da ocorrência, ou antes, do agravamento do problema causado por alguma infração
ética, diminuindo assim, as demandas trabalhistas, os processos de assédio moral (que sempre tem
um custo), as incidências de violências psicológicas no trabalho, o absenteísmo, a improdutividade,
os damos à saúde do empregado, etc.
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Descrição dos Produtos:
1) Empregados mais informados e mais conscientes ao comportamento ético preconizado pela
Empresa.
2) Menor número de demandas no âmbito da Comissão de Ética – PRCE; e
3) Monitoramento e atuação nas áreas com maior incidência de conflitos éticos.
Data Início: 16/05/2012
Data Término: 18/05/2015
Fases
Data Início Data Término
Situação
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto – Definição do Termo de Abertura do Projeto; Definição do
CONCLUÍDO
Escopo do Projeto; Estabelecimetno do Cronograma de Atividade do Projeto; Estabelecimento 16/05/2012 21/05/2012
do Plano de Gerenciamento de riscos e impedimentos do projeto.
Fase 2 - Difusão Educativa sobre "Ética Empresarial" para todos os empregados da Rede
18/05/2012 18/05/2014 RISCO MÉDIO ATRASO
Infraero.
Fase 3 - Criação de canal de comunicação da PRCE no site da Infraero, contendo ementas da
01/08/2012 01/08/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
PRCE, legislações, perguntas e respostas.
Fase 4 - Realização de monitoramento das áreas, dependências, cargos e funções com mais
01/08/2012 01/08/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
incidências de desvios éticos.
EM DIA
Fase 5 - Revisão do Código de Ética da Infraero - Preparação de minuta.
01/05/2013 18/05/2014
Fase 6 - Encerramento do Projeto– Apresentação dos resultados; Consolidação de lições
EM DIA
18/04/2014 18/05/2015
aprendidas; Arquivamento dos resultados.

Andamento:
Da difusão educativa prevista para as nove regionais neste exercício, foram concluídas 6 regionais
(Superintendência Regional do Noroeste – SRNR, Superintendência Regional de São Paulo – SRSP,
Superintendência Regional do Norte – SRNO, Superintendência Regional do Sul – SRSU,
Superintendência Regional do Nordeste – SRNE, Superintendência Regional de Centro-Leste –
SRCE). As outras três regionais deverão ser atendidas no próximo semestre.
Além disso, a difusão educativa nos aeroportos de cada regional, será realizada oportunamente,
conforme disponibilização de recurso financeiro, previsto para 2013.
Algumas Regionais estão realizando a difusão educativa, conforme necessidade.
Não houve alteração nos projetos para julho do corrente.
Não houve alteração nos projetos até outubro do corrente.
Projeto EOP-04.8.c - Ampliação de práticas de Responsabilidade Social Empresarial/ETHOS
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DARH
Objetivo Geral: Sensibilizar os empregados sobre a igualdade de gêneros a respeito às diferenças no
ambiente de trabalho e orientar sobre o tema aposentadoria.
Justificativa: Fortalecer as relações de trabalho; Manter os empregados informados sobre as
possibilidades de aposentadoria.
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Descrição dos Produtos:
1) Fazer constar no programa de ambientação de empregados o tema sobre a promoção da equidade
de gêneros;
2) Orientação quanto às modificações na legislação, alternativas e procedimentos necessários para
obtenção da aposentadoria, por meio de cartilha que será disponibilizada na Infranet aos
empregados.
Data Início: 02/05/2012
Data Término: 02/05/2013
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - Planejamento da execução das ações para entrega dos produtos.
02/05/2012 14/05/2012
Fase 2 - Encerramento do projeto com a divulgação da cartilha no âmbito da Empresa.
22/04/2013 30/04/2013
Fase 3 - Definição das ações para entrega dos produtos.
08/05/2012 16/05/2012
Fase 4 - Confecção dos artefatos (1ª fase) para implementar as ações estabelecidas no
08/05/2012 18/05/2012
planejamento.
Fase 5 - Disponibilização de material sobre equidade de gênero, pela DAGS, para incluir no
03/05/2012 10/05/2012
programa de ambientação de empregados recém admitidos.
Fase 6 - Inclusão de material sobre equidade de gênero, pela RHEC-4, no curso de ambientação
10/05/2012 10/05/2012
de empregados recém admitidos.
Fase 7 - Levantamento de informações para conteúdo da cartilha que trata de aposentadoria.
21/05/2012 01/11/2012
Fase 8 - Revisão da cartilha pela Gerência de Trabalho e Emprego (RHTE).
01/11/2012 20/12/2012
Fase 9 - Revisão final do conteúdo da cartilha.
20/12/2012 18/01/2013
Fase 10 - Revisão da Cartilha pela Coordenação de Comunicação Interna, diagramação e
18/01/2013 02/05/2013
interface web, pela Gerência de Criação e interface Web (MCCW).

Situação
CONCLUÍDO
EM DIA
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM DIA
EM DIA

Andamento:
Projeto em execução com fluxo normal, a elaboração da cartilha está no prazo.
Fase 1 a 5, concluída. Fase 6, iniciada, que trata da coleta de informações para composição da
cartilha.
Ainda na fase 6 , até final outubro. Fase 6 concluída.
Material entregue para Gerência de Trabalho e Emprego – RHTE no prazo estabelecido.
Material sendo finalizado para entrega à Coordenação de Comunicação Interna – MCPC-1 em
20/12/12.
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Projeto EOP-04.8.d - Campanha de cidadania e sustentabilidade que colabore com a
formação de valores da sociedade
Área Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
Objetivo Geral: Mostrar que o aeroporto é patrimônio de todos e que é dever de todos cuidar dele,
mostrar que a Infraero é uma empresa socialmente responsável e que adota práticas sustentáveis.
Justificativa: Os aeroportos têm sido problemas com a depredação dos seus equipamentos, tanto por
parte dos funcionários, quanto por parte dos usuários, por isso faz-se necessário realizar campanha
de cidadania para conscientizar as pessoas sobre a preservação do patrimônio. As ações de
sustentabilidade realizadas pela empresa não são conhecidas pelos diversos públicos que usam o
aeroporto ou trabalham no sítio aeroportuário, por isso, é fundamental a realização de campanha.
Além disso, para reforçar a imagem de empresa socialmente responsável, as campanhas
contribuirão para aumentar a pontuação e avançar estágios na avaliação do instituto Ethos.
Descrição dos Produtos:
1) Elaboração de peças publicitárias;
2) Divulgação da campanha; e
3) Avaliação da iniciativa.
Data Início: 10/02/2012
Data Término: 27/09/2013
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - planejamento das campanhas de sustentabilidade e cidadania-briefing para as agências e
10/02/2012 02/04/2012
apresentação de layouts e roteiros
Fase 2 - gerenciamento de projeto
08/05/2012 18/05/2012
Fase 3 - apresentação dos layouts e da planilha de custos da campanha de sustentabilidade na
30/03/2012 03/04/2012
Direx
Fase 4 - apresentação dos layouts e da planilha de custos da campanha de cidadania na Direx
26/11/2012 26/11/2012
Fase 5 - produção e divulgação da campanha de sustentabilidade
Fase 6 - análise a ser realizada pela DAGS a respeito da adequação do conteúdo aos objetivos
da campanha
Fase 7 - análise a ser realizada pela DTME a respeito da adequação do conteúdo aos objetivos
da campanha
Fase 8 - produção e divulgação da campanha de cidadania
Fase 9 - encerramento do projeto-avaliação dos resultados

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

16/04/2012

31/07/2012

CONCLUÍDO

16/03/2012

21/03/2012

CONCLUÍDO

16/03/2012

21/03/2012

CONCLUÍDO

24/12/2012
02/09/2013

31/08/2013
27/09/2013

EM DIA
EM DIA

Andamento:
Análise do projeto-ano 2012 - dezembro 2012. A campanha de sustentabilidade foi concluída no
prazo previsto. A campanha de cidadania foi reavaliada em setembro de 2012 devido às questões
orçamentárias, por isso, a estratégia foi alterada, o que impactou no andamento das fases. Algumas
fases tiveram impedimentos que impactaram de forma significativa no andamento do projeto. A
campanha e o orçamento foram aprovados pela Diretoria em novembro. As fases foram alteradas e
o projeto está no final da fase de produção e início da veiculação/instalação das peças.
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Foi alterada a estratégia da campanha: foi definido que ela será divulgada, como campanha piloto,
nos aeroportos de Santos Dumont e Congonhas. Além disso, será realizada uma ação específica
para banheiros em 15 aeroportos da Rede.
Usar somente os pontos que foram validados. Não aguardamos a definição/aprovação de novos
locais pela comercial com o objetivo de não comprometer o período de veiculação da campanha.
Projeto EOP-04.8.e - Controle ambiental de obras e gestão de passivos ambientais
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DTME
Objetivo Geral: Estabelecer a inserção do documento Plano de Controle Ambiental da Infraero na
contratação dos serviços de obras de engenharia como prática padronizada peara todos os
empreendimentos, a fim de reduzir/eliminar os passivos ambientais após obra.
Justificativa: O projeto justifica-se devido aos seguintes itens:
1) Necessidade de inserir o conceito de sustentabilidade nos empreendimentos de engenharia;
2) Para cumprir a Política ambiental da empresa;
3) Necessidade de atendimento às legislações pertinentes com relação ao controle ambiental na
execução de obras de engenharia;
4) Para elevar os índices da Infraero no Instituto Ethos com relação à responsabilidade sócio
empresarial.
Descrição dos Produtos:
1) Termo de referência para contratação de empresa especializada para a elaboração de Plano de
Controle Ambiental de Obras – PCAO;
2) Processo de contratação do Plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO inserido no
Planejamento de engenharia como prática sequencial e regular para todos os
empreendimentos coordenados pela Sede;
3) Processo de contratação do Plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO inserido no
Planejamento de engenharia como prática sequencial e regular para todos os
empreendimentos coordenados pelas Regionais.
Data Início: 01/06/2012
Data Término: 01/06/2013
Fases
Fase 1 - Termo de Referência padrão para contratação de empresa especializada para elaboração
do PCAO
Fase 2 - Mapeamento e padronização do processo de inclusão do PCAO no planejamento de
empreendimentos na SEDE
Fase 3 - Mapeamento e padronização do processo de inclusão do PCAO no planejamento de
empreendimentos na Regional

Data Início Data Término

Situação

01/06/2012

30/06/2012

CONCLUÍDO

01/07/2012

30/09/2012

ATRASADO

01/07/2012

01/06/2013

RISCO MÉDIO ATRASO
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Andamento:
Foi elaborado cerca de 30% do termo de referência para contratação da elaboração do Plano de
Controle Ambiental de Obras – PCAO.
Foi elaborado cerca de 70% do termo de referência padronizado para a contratação de empresa
responsável pela elaboração de Plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO específico de obra.
O termo de referência foi finalizado e encaminhado para todas as Coordenações de Meio Ambiente,
inclusive as Gerências Temporárias – GTs. A área de planejamentos da Sede foi contatada para
inserção do Plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO nos empreendimentos como um
processo. 100 % da fase 1.
40 % da fase 2, pelas ações recorrentes com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia – FDTE e primeiras tratativas junto a Superintendência de Planejamento e Controle de
Empreendimentos – DTPE para inserção dos Planos de Controle Ambiental de Obras – PCAO no
planejamento das obras na Sede.
10 % da Fase 3, em razão de planejamento da Gerência de Energia e Sustentabilidade – MEES/
Coordenação de Programas Ruídos, Emissões e Sustentabilidade – MEES-2 para 2013 junto as
Regionais e Gerências Temporárias – GT.
Aguardando posicionamento da Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG para
detalhamento do projeto.
Projeto EOP-04.8.f - Gerenciamento dos resíduos aeroportuários
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 visa atualizar os requisitos e procedimentos de gestão para a contratação das
empresas especializadas no recolhimento, separação, armazenamento, tratamento,
acondicionamento e destino final, à luz da Política e 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 à luz
da Política e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Termo de referência para
compra de balanças.
214

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Data Início: 02/04/2012
Data Término: 20/12/2013
Fases
Fase 1 - 1 - Termo de Referência para contratação de empresas especializadas nos processos de
gestão de resíduos para os aeroportos da rede Infraero. A elaboração deste TR visa atualizar os
requisitos e procedimentos de gestão para a contratação das empresas
Fase 2 - 2 - Revisão da NI 14.06 - Revisão da Norma Interna de gerenciamento de Resíduos
Sólidos à luz da Política e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Fase 3 - Elaboração de termo de referencia para compra de balanças para pesagem dos resíduos
gerados pelos

Data Início Data Término

Situação

02/04/2012

20/12/2013

EM DIA

00/01/1900

00/01/1900

CONCLUÍDO

01/06/2012

20/12/2013

EM DIA

Andamento:
Termo de referência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS padrão em fase de
finalização. Será encaminhado para os coordenadores de meio ambiente para sugestões.
Foi solicitada a atualização e transferência da NI 14.06 para o meio ambiente, tendo sido
transformada em NI 23.02(MAM). Tal norma trata dos termos para elaboração de Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. Estamos no aguardo da aprovação pela
Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG.
Projeto EOP-04.8.g - Fortalecimento da relação entre a Infraero e os órgãos ambientais
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DTME
Objetivo Geral: Licenciar ambientalmente 100% (cem por cento) dos aeroportos da rede Infraero.
Justificativa: Como é amplo conhecimento os órgãos ambientais são responsáveis por milhares de
processos de licenciamento, que gera uma elevada carga de trabalho nesses órgãos. Nesse sentido, o
fortalecimento das relações entre empreendedor (Infraero) e o órgão licenciador visa aumentar o
canal de comunicação bilateral, ampliando as possibilidades de obtenção das licenças operacionais
já em curso nos citados órgãos.
Atualmente, a Infraero conta com 55 (cinquenta e cinco) aeroportos com licença operacional e 11
(onze) processos de licenciamento ambiental em análise pelos órgãos licenciadores. Ocorre que
esses processos já se encontram em análise há muitos anos, sendo necessário um acompanhamento
mais próximo e contínuo para reduzir os riscos dos processos licenciamento da Infraero sejam
preteridos por outros processos.
Descrição dos Produtos:
1) Termo de referência para desenvolvimento de estudos ambientais para licenciamento
operacional do aeroporto;
2) Estudos ambientais relacionados à solicitação de licença operacional do Aeroporto;
3) Ações para cumprir condicionantes ambientais pré-licenciamento;
4) Licença operacional;
5) Ações para cumprir condicionantes ambientais pós-licenciamento.
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Data Início: 02/07/2012
Data Término: 31/12/2016
Fases
Fase 1 - Reuniões periódicas com os órgãos ambientais
Fase 2 - Estudos ambientais relacionados à solicitação de Licença Operacional do Aeroporto

Data Início Data Término
Situação
02/07/2012 31/12/2016 RISCO MÉDIO ATRASO
01/01/2013

31/12/2015

EM DIA

Fase 3 - Atendimento as condicionantes ambientais

31/07/2012

31/12/2014

RISCO MÉDIO ATRASO

Andamento:
Tendo em vista que o início do projeto está previsto para julho, nenhuma ação foi realizada.
Contudo, procedimentos que tangenciam o objetivo do projeto estão em andamento como, por
exemplo, pré-balcão junto aos órgãos ambientais.
Realizada reunião com a Presidência do Instituto Brasília Ambiental – Ibram, fins apresentar equipe
responsável pelo licenciamento ambiental do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente
Juscelino Kubitschek – SBBR, bem como discutir agenda de trabalho entre Infraero e Instituto
Brasília Ambiental – Ibram.
Reunião agenda com a Diretora de licenciamentos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama para tratar do licenciamento operacional dos Aeroportos
Internacionais de Corumbá e Ponta Porã. Fins obter diretrizes para o desenvolvimento dos estudos
ambientais necessários ao licenciamento.
Reunião realizada em outubro de 2012. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama solicitou consulta formal instruída com informações relacionadas
restrições de uso e ocupação do solo, impostas pelo aeroporto no local onde está inserido. Será
envida carta formal ao órgão em novembro de 2012. Carta formal foi enviada.
Projeto EOP-04.8.h - Campanha de conscientização do trabalho Infantil com fornecedores de
serviços continuados
Objetivo Geral: Elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea,
consolidando a excelência da gestão com a sustentabilidade.
Justificativa: Eliminar o gap existente entre o nível atual e o nível esperado de atingimento dos
Indicadores Ethos de responsabilidade social.
Área Responsável: Superintendência de Contratos e Convênios – DACC
Descrição dos Produtos:
Inserção de texto em correspondência trimestral a ser encaminhada às contratadas, que se
constituirá em campanha permanente de conscientização do trabalho infantil junto aos fornecedores
de serviços contínuos no âmbito da Infraero.
Data Início: 01/04/2012
Data Término: 30/09/2012
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Fases
Fase 1 - Gerenciamento do projeto - definição do Termo de Abertura do Projeto, definição do
escopo do projeto, estabelecimento do cronograma de atividades do projeto e estabelecimento
do plano de gerenciamento de riscos e impedimento do projeto.
Fase 2 - Planejamento - Fazer gestão junto à Gerência de Gestão para a Sustentabilidade DAGS, para criação de texto padrão para a ser inserido nas correspondências específicas,
encaminhadas trimestralmente às contratadas (fornecedores).

Data Início Data Término

Situação

01/04/2012

27/06/2012

CONCLUÍDO

01/04/2012

30/09/2012

CONCLUÍDO

Andamento:
E-mail encaminhado à Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS em 27/06/2012
solicitando previsão de entrega do "texto padrão" a ser inserido nas correspondências específicas,
encaminhadas trimestralmente às contratadas.
Em 12/07/2012 foi realizada a inserção da campanha de conscientização do trabalho infantil em
todas as planilhas de avaliação de desempenho da contratada.
Projeto EOP-04.8.i - Projeto de melhoria dos indicadores Ethos relacionados à DAPG
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: Atingir o patamar de Responsabilidade social Empresarial – RSE desejado pela alta
direção da Empresa.
Justificativa: Melhorar a percepção da Infraero enquanto empresa socialmente responsável.
Descrição dos Produtos:
1) Diagnóstico dos seguintes indicadores do Instituto Ethos:
- Indicador 3 - Governança corporativa
- Indicador 5 - Diálogo e engajamento das partes interessadas (Stakeholders)
- Indicador 39 - Liderança e influência social
2) Levantamento dos pontos que a Diretoria Executiva deseja que sejam trabalhados para
melhoria da avaliação da Infraero;
3) Identificação das ações a serem desenvolvidas/implementadas;
4) Implantação das ações identificadas após posicionamento da Diretoria Executiva.
Data Início: 14/05/2012
Data Término: 31/12/2015
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do projeto
Fase 2 - Mapeamento dos indicadores do Instituto Ethos
Fase 3 - Alinhamento e definição junto à Diretoria Executiva dos pontos que poderão ser
trabalhados
Fase 4 - Identificação das ações a serem desenvolvidas/implementadas
Fase 5 - Implantação das ações identificadas após o posicionamento da Diretoria Executiva
Fase 6 - Encerramento do projeto

Data Início Data Término
14/05/2012 30/06/2012
14/05/2012 31/05/2012

Situação
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

01/04/2013

31/05/2013

EM DIA

01/06/2013
01/08/2013
16/12/2013

31/07/2013
15/12/2013
31/12/2013

EM DIA
EM DIA
EM DIA
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Andamento:
Em 2012, foi realizado o diagnóstico para avaliação dos indicadores 3, 5 e 39. O diagnóstico teve o
objetivo de identificar, dentre as questões que a Infraero não atende, que pontos poderiam ser
trabalhados para buscar a melhoria da pontuação dos temas relacionados a esses indicadores. Com
base nas conclusões do diagnóstico, identificou-se que as ações a serem realizadas para melhoria da
pontuação dos indicadores avaliados não dependem da atuação direta da Superintendência de
Planejamento e Gestão – DAPG, bem como que da avaliação desses temas não depende
exclusivamente deste projeto. Também se verificou que existem outros projetos contemplados no
Plano Empresarial, que ao serem implementados permitirão a melhoria da pontuação dos temas em
tela.
Nesse sentido, as próximas etapas estão previstas para serem realizadas em 2013, após verificar o
impacto que as ações em andamento terão na avaliação do Instituto Ethos.
Projeto EOP-04.8.k - Melhoria na dimensão “Governo e Sociedade” – Práticas anticorrupção
Área Responsável: Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS
Objetivo Geral: Manter uma postura reconhecida pelo público interno quanto à proibição de
favorecimento direto ou indireto e do compromisso da Empresa com a integridade e o combate a
corrupção.
Justificativa: O projeto se justifica pela necessidade de toda Empresa estar consciente da
importância da integridade nos negócios, irá contribuir também para uma melhor orientação de seus
funcionários quanto a alguns procedimentos.
Descrição dos Produtos:
1) Alteração da política de Responsabilidade social Empresarial – RSE incluindo o item
integridade;
2) Inserir cláusula relativa a política nos contratos e editais da Infraero;
3) Informe sobre utilização de bens e locais públicos para campanha eleitoral;
4) Divulgar o pacto pela integridade e contra a corrupção para os empregados;
5) Ação de conscientização no dia mundial de combate à corrupção;
6) Publicação sobre integridade e combate a corrupção na revista da Infraero; e
7) Orientação das dependências quanto ao mecanismo de aplicação de penalidades em processos
licitatórios e alimentação do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.
Data Início: 31/01/2012
Data Término: 31/12/2012
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Fases
Fase 1 - GERENCIAMENTO DO PROJETO - Definição do Escopo - Estabelecimento do
Cronograma de Atividades - Estabelecimento do Plano de Gerenciamento de Roscos e
Impedimentos.
Fase 2 - ANÁLISE E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES- Criação do Comite e Elaboração do
Plano de Ação
Fase 3 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO - Divulgar O Pacto Empresarial pela Integridade e Contra
a Corrupção - Publicação de artigo de integrante do Instituto Ethos na revista da Infraero - Ação
de conscientização no dia 09/12, Dia Mundial de Combate a Corrupção Fase 4 - AÇÕES CONJUNTAS - Alteração da Política de R.S.E, incluindo o item
INTEGRIDADE - Inserir cláusula relativa à Política de R.S.E nos contratos e editais da Infraero
- Publicar Informe sobre "Campanha Eleitoral"- Orientar as dependências sobre CEIS e CICAF.
Fase 5 - ENCERRAMENTO DO PROJETO - Apresentação dos Resultado, Consolidação das
Lições Aprendidas e Arquivamento do resultado.

Data Início Data Término

Situação

31/01/2012

18/05/2012

CONCLUÍDO

15/09/2011

17/11/2011

CONCLUÍDO

18/05/2012

31/12/2012

CONCLUÍDO

18/05/2012

31/12/2012

CONCLUÍDO

01/12/2012

31/12/2012

CONCLUÍDO

Andamento:
O plano de ação já foi elaborado e aprovado por uma equipe multidisciplinar.
Foi elaborada pela Superintendência de Licitações e Compras – DALC cartilha sobre cartéis, a
Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC já formatou e encontra-se em fase
de Impressão. A Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS publicou Informes relativos
ao dia 09 de dezembro.
Foi publicado artigo sobre integridade e combate a corrupção, com autoridade Instituto Ethos, na
revista da Infraero n°44/2012. Foram publicados informes divulgando o pacto pela integridade e
contra a corrupção.
A Comissão de Ética – PRCE divulgou informe sobre utilização de bens e locais públicos para
campanha eleitoral.
Foi expedida CF CIRC. Nº 2468/DALC/DACC/2012, orientando área de licitações sobre o
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF. A Diretoria Jurídica – DJ divulgou informes relacionados ao
tema.
A Superintendência de Auditoria Interna – PRAI publicou relatórios e acórdãos relacionados à
integridade, no blog de olho na gestão.
A Superintendência de Licitações e Compras – DALC inseriu cláusula sobre o posicionamento da
Infraero diante da integridade dos negócios e combate a corrupção.
Projeto EOP-04.8.l - Reimplantação de projetos inativos do Programa Infraero Social
Área Responsável: Gerência de Gestão para a Sustentabilidade – DAGS
Objetivo Geral: Reativar os projetos do programa Infraero social nos aeroportos onde houve
descontinuidade, a fim de que o programa volte a ter um projeto em cada aeroporto da rede, e a
Infraero amplie a sua contribuição para o programa de governo "Brasil Sem Miséria".
Justificativa: O projeto busca voltar a atender a meta do programa Infraero social, que é ter um
projeto social em cada aeroporto da rede que contribua para a inserção social e no mercado de
trabalho de pessoas residentes nas comunidades carentes do entorno dos aeroportos.
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Descrição dos Produtos:
Reimplantação dos projetos sociais inativos nos aeroportos: Aeroporto Internacional de Fortaleza –
Pinto Martins – SBFZ, Aeroporto de Ilhéus/Bahia – Jorge Amado – SBIL, Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL, Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel.
Aviador César Bombonato – SBUL, Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI,
Aeroporto Internacional de Petrolina – Senador Nilo Coelho – SBPL, Aeroporto de Aracaju –
SBAR, Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre – SBMQ, Aeroporto
Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon – SBCY, Aeroporto Internacional de Campos –
Bartolomeu Lisandro – SBCP, Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo
Magalhães – SBSV, Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade – SBBV,
Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz – SBFL, Aeroporto de Palmas – Brigadeiro
Lysias Rodrigues – SBPJ, Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares – SBMO,
Aeroporto de Carajás – SBCJ, Aeroporto Internacional de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho –
SBPB e Aeroporto de Criciúma/Forquilhinha – SBCM.
Data Início: 01/02/2012
Data Término: 14/12/2015
Fases
Data Início Data Término
Fase 1 - GERENCIAMENTO DO PROJETO - DEFINIÇÃO DO TERMO DE ABERTURA
DO PROJETO - DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO - ESTABELECIMENTO DO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO - ESTABELECIMENTO DO PLANO DE 01/02/2012 30/04/2012
GERENCIAMENTO DE RISCOS E IMPEDIMENTOS DO PROJETO.
Fase 2 - CAPTAÇÃO DE PARCEIROS, PELOS GERENCIADORES DOS PROJETOS
SOCIAIS, LOTADOS NOS AEROPORTOS.
Fase 3 - REIMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS INATIVOS DO PROGRAMA INFRAERO
SOCIAL NOS AEROPORTOS: SBFZ, SBIL, SBGL, SBUL E SBFI.
Fase 4 - REIMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS INATIVOS DO PROGRAMA INFRAERO
SOCIAL NOS AEROPORTOS: SBPL, SBAR, SBMQ, SBCY E SBCP.
Fase 5 - REIMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS INATIVOS DO PROGRAMA INFRAERO
SOCIAL NOS AEROPORTOS: SBSV, SBBV, SBFL, SBPJ E SBMO.
Fase 6 - REIMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS INATIVOS DO PROGRAMA INFRAERO
SOCIAL NOS AEROPORTOS: SBCJ, SBPB E SBCM.
Fase 7 - ENCERRAMENTO DO PROJETO - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDAÇÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS - ARQUIVAMENTO DOS RESULTADOS.

Situação

CONCLUÍDO

01/05/2012

31/08/2012

ATRASADO

01/09/2012

14/12/2012

ATRASADO

01/09/2013

14/12/2013

EM DIA

01/09/2014

14/12/2014

EM DIA

01/09/2015

14/12/2015

EM DIA

14/09/2015

14/12/2015

EM DIA

Andamento:
Encaminhamento de carta formal aos Superintendentes dos Aeroportos informando sobre o projeto
e solicitando a indicação de responsável na dependência.
Em maio foram definidos os responsáveis, em cada dependência, pela reimplantação do projeto
social.
Em junho foi encaminhada a minuta do Termo de Cooperação Mútua – TCM ao do Aeroporto de
Ilhéus/Bahia – Jorge Amado – SBIL, para adequações e assinatura. Em julho foi assinado o Termo
de Cooperação Mútua – TCM do projeto social do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto
Martins – SBFZ. Também foram retomadas as negociações com os parceiros do projeto social do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL.
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Em agosto foram adequadas as planilhas de investimentos do projeto social do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL. Em setembro
encaminhamos minuta do Termo de Cooperação Mútua – TCM do Aeroporto de Ilhéus/Bahia –
Jorge Amado – SBIL, que já foi aprovada e encaminhada à Superintendência Regional do CentroLeste – SRCE para análise. Em outubro encaminhamos a minuta do Termo de Cooperação Mútua –
TCM ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL.
O Termo de Cooperação Mútua – TCM do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins
– SBFZ já foi assinado. O Termo de Cooperação Mútua – TCM do Aeroporto de Ilhéus/Bahia –
Jorge Amado – SBIL foi encaminhado à Procuradoria Jurídica Regional – PJCE em 30/11 para
análise e aprovação. O Termo de Cooperação Mútua – TCM do Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim – SBGL foi devolvido pela Superintendência Regional do
Rio de Janeiro – SRRJ em 17/12 para análise da Superintendência Superintendência de Contratos e
Convênios – DACC e da Diretoria Jurídica – DJ. O Termo de Cooperação Mútua – TCM do
Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato – SBUL foi encaminhado em 08/11
para aprovação, e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas – SBFI está captando
parceiros.
Indicador EOP-04.9: Índice de maturidade em gerenciamento de projetos.
Gestor: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Meta: 1,32
Resultado esperado: As metas foram definidas levando-se em consideração a previsibilidade da
aplicação de práticas de gerenciamento de projetos para os períodos definidos. De acordo com a
Pesquisa Sobre Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Maturity by Project Category Model
– MPCM, o índice de maturidade média em gerenciamento de projetos no Brasil foi de 2,61 em
2010 e para o setor Administração Indireta o índice foi de 2,20 no mesmo período. O avanço no
índice pressupõe a melhoria de práticas em gerenciamento de projetos e consequente alcance da
excelência operacional, favorecendo o reconhecimento dos serviços prestados por parte de nossos
clientes.
Realizado até dezembro/2012
Índice de
Meta 2012
Somatório dos
Realização em
Nº
de
Pontos
maturidade
em
(Índice)
pontos obtidos em
relação a meta
Fixo (Un)
Gerenciamento de
cada questão (Un)
(%)
Projetos

Dependência

INFRAERO (Meta Corporativa)

1,32

100

65

1,65

125,00

Tabela 40: Resultado do indicador EOP-04.9
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
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Meta cumprida. Resultado acima do fixado.
O índice de maturidade em gerenciamento de projetos, que teve sua pontuação mensurada para a
medição do indicador, foi de 1,65 e superou a meta estipulada para 2012. Este índice reflete todas as
ações desenvolvidas durante o ano de 2012 e contemplam a estruturação do escritório de projetos, o
desenvolvimento da metodologia de gerenciamento de projetos, os treinamentos ministrados, o
desenvolvimento de ferramentas informatizadas, o monitoramento e controle realizado e as ações
iniciais de conscientização e conhecimento sobre gerenciamento de projetos pelas demais áreas da
Empresa.
A avaliação foi conduzida pela equipe do Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG e
demonstrou a maturidade em gerenciamento de projetos do PMO Corporativo. As dimensões que
pontuam o modelo adotado para a medição do indicador serão apresentadas a seguir com seus
respectivos percentuais de aderência detectados na pesquisa: Competência técnica e contextual 30%; Uso da metodologia - 13%; Uso da Informatização - 13%; Uso de adequada estrutura
organizacional - 11%; Alinhamento com os negócios da organização - 13%; e Competência
comportamental - 3%. A competência técnica da Infraero, bem como o estabelecimento de
metodologia com a realização de treinamentos foram os principais fatores que contribuíram para
que o resultado fosse superior à meta estabelecida para 2012.
Projeto EOP-04.9.a - Implantação do PMO corporativo
Área Responsável: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
Objetivo Geral: Desenvolver metodologia, criar ferramentas e dar suporte às áreas na adoção de
práticas de gerenciamento de projetos, visando criar uma estrutura de apoio e capacitar os gestores
para a realização efetiva dos projetos corporativos, definidos pela Diretoria Executiva como
estratégicos para a Infraero.
Justificativa: Tendo em vista os problemas apresentados durante o desenvolvimento de diversos
projetos na Infraero, foi identificada a necessidade de elaborar uma metodologia para padronizar o
controle da gestão dos projetos estratégicos, de modo a oferecer respostas rápidas aos problemas
críticos e permitir a elaboração de planejamentos mais consistentes. Dessa forma, a implantação do
escritório de projetos corporativos é importante para dar apoio metodológico, ferramentas e
treinamentos as áreas, colaborando com o amadurecimento do gerenciamento de projetos na
empresa.
Descrição dos Produtos:
1) Metodologia inicial implantada para gerenciamento de empreendimentos;
2) Ferramentas de monitoramento e controle de projetos;
3) Líderes de projetos capacitados;
4) Metodologia padronizada e implantada de gerenciamento de projetos;
5) Ambiente Enterprise Project Management – EPM;
6) Sites de projetos;
7) Metodologia implantada de gestão de portfólio corporativo;
8) Plano de auditoria de portfólio corporativo.
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Data Início: 20/06/2011
Data Término: 31/01/2014
Fases
Fase 1 - Gerenciamento do Projeto
Fase 2 - Encerramento do Projeto
Fase 3 - Controle dos Projetos Críticos
Fase 4 - Ampliação da metodologia para os demais empreendimentos PAC/COPA
Fase 5 - PMO Corporativo - 1ª ETAPA
Fase 6 - Desenvolvimento de Solução Informatizada
Fase 7 - PMO Corporativo - 2ª ETAPA
Fase 8 - Gestão de Portfólio Corporativo
Fase 9 - Avaliação da Maturidade
Fase 10 - Implantação de Auditoria de Portfólio Corporativo

Data Início Data Término
Situação
CONCLUÍDO
20/06/2011 31/08/2012
EM DIA
02/01/2014 31/01/2014
CONCLUÍDO
20/07/2011 31/08/2011
CONCLUÍDO
01/12/2011 18/06/2012
CONCLUÍDO
05/01/2012 05/06/2012
EM DIA
20/06/2012 20/12/2013
28/05/2012 28/02/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
06/12/2012 21/03/2013 RISCO MÉDIO ATRASO
CONCLUÍDO
01/10/2012 31/12/2012
EM DIA
01/06/2013 31/12/2013

Andamento:
O projeto foi desenvolvido, durante todo o ano, dentro do previsto em seu planejamento,
conseguindo finalizar com êxito as fases relacionadas ao gerenciamento de empreendimentos, a 1º
etapa do treinamento e aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos corporativos, bem
como, o treinamento programado para a 2º etapa, que correspondeu à evolução da metodologia.
Além disso, a realização de coaching com os líderes dos projetos para o início da criação dos planos
de projeto e o desenvolvimento das ferramentas informatizadas caminharam dentro do previsto.
Para dar continuidade e validar as entregas já efetuadas, foi assinado o contrato de consultoria com
a Falconi Consultores de resultado, em 18/10/2012, que prevê a atuação na frente de trabalho de
gerenciamento de projetos, englobando todo o escopo do projeto. Dessa forma, o projeto continua
suas atividades em 2013, sendo desenvolvido em conjunto com a equipe da Falconi Consultores de
resultado.
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Objetivo Estratégico – REC-01: Assegurar a satisfação dos clientes e o
reconhecimento da sociedade
Indicador REC-01.2: Percentual de clientes e usuários satisfeitos com os serviços.
Gestor: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC
Meta: De 75% a 79%
Resultado esperado: Atingir os percentuais estabelecidos nas metas para garantir o nível de
satisfação dos clientes e usuários em relação à excelência dos serviços prestados pela Infraero.
Realizado até dezembro/2012
Clientes e
Total do universo
Clientes e usuários
usuários
Realização em
de clientes e
satisfeitos com os
satisfeitos com os
relação a meta
usuários
serviços da
serviços da
(%)
pesquisados (Un)
Infraero (%)
Infraero (Un)

Dependência

Meta 2012
(%)

Corporativa

De 75 a 79

21.714

16.658

76,72

102,29

De 75 a

21.714

16.658

76,72

102,29

79

Tabela 41: Percentual de clientes e usuários satisfeitos com os serviços
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

Meta cumprida. Resultado acima da meta.
Para avaliar o nível de satisfação dos clientes e usuários da Infraero com os serviços prestados pela
Empresa, foi realizada, no primeiro semestre de 2012, Pesquisa Nacional de Satisfação e Imagem
Percebida junto aos Passageiros, Clientes Carga, Empresas Aéreas, Concessionários, Pilotos e
Populações de Áreas Vizinhas em 62 aeroportos da Rede. Foram aplicados 21.714 questionários.
Do total de entrevistados, 16.658 pessoas representativas dos públicos acima relacionados
declararam-se satisfeitas com os serviços prestados pela Infraero. Em percentuais, esse número
representa 76,72% dos entrevistados, o que significa que a meta para 2012 – que era de 75% a 79%
– foi cumprida.
Durante os trabalhos, cada um dos públicos foi questionado em relação aos serviços prestados pela
Infraero. Para os passageiros, as questões referiram-se à satisfação em relação às vias de acesso ao
aeroporto; estacionamento; check-in; local do check-in; carrinhos de bagagem; controle de
passaporte; sistema informativo de voo; escadas e elevadores; serviços e instalações; posto de
atendimento de emergências médicas e inspeção de segurança. Para os pilotos, perguntou-se sobre a
satisfação em relação à pista de pouso; pista de táxi/área de manobra; pátio; navegação aérea e sala
AIS (serviços de informações aeronáuticas). Para os concessionários, as perguntas foram sobre o
relacionamento com a Infraero; prorrogação/renovação e atuação comercial (contratos);
atendimento prestado pela Infraero; infraestrutura; aeroshopping; manutenção e fiscalização. Já para
o cliente-carga, as questões envolveram a infraestrutura do terminal de logística de carga (Teca),
atendimento prestado no Teca; administração do Teca; Sistema Tecaplus e Sistema Carga Aérea
Online.
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2.4

INDICADORES

Em 2012, a Infraero se manteve alinhada no acompanhamento dos indicadores utilizados pelo
segmento de aviação civil, tendo como referência padrão o “Manual sobre os aspectos econômicos
dos aeroportos” da Organização Internacional de Aviação Civil – ICAO (Doc. 9562 – 2ª edição de
2006) e considerando os diversos fatores que são relevantes ao processo de monitoramento da
evolução das atividades diretamente relacionadas ao seu negócio.
Assim, a avaliação das operações e da qualidade dos serviços prestados mantém sua vinculação
com os resultados do desempenho operacional da Empresa, respeitando os critérios de
produtividade e de segurança operacional, estabelecidos para os seguintes indicadores:
 Número de passageiros processados por empregado;
 Número de aeronaves processadas por empregado;
 WLU – Work Load Unit por empregado;
 Índice de incursões em pista em aeroporto;
 Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA;
 Índice de colisões com fauna.
Os resultados de evolução desses indicadores estão listados no período de 2006 a 2012 cujas fichas
de critérios encontram-se no Anexo I (parte B) e são apresentados a seguir:


Número de passageiros processados por empregado

É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de passageiros processados pela
média do efetivo de empregados existentes (relação média entre orgânicos e terceirizados).
Indicador
Nº passageiros processados por empregado
Número de passageiros
Número médio de empregados

2006
4.143
102.185.376
24.666

2007
3.994
110.549.625
27.678

2008
3.943
112.900.421
28.633

2009
4.153
128.135.616
30.852

2010
4.497
155.363.964
34.552

2011
4.708
179.901.375
38.215

2012
4.585
186.481.351
40.675

Observação:
O valor total referente ao número de passageiros descreve o movimento operacional registrado no ano de 2012, considerando os valores dos aeroportos concedidos de Brasília, Campinas e Guarulhos até a data de suas respectivas
concessões.

Tabela 42: Número de passageiros processados por empregado
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Análise: O resultado do indicador apresentou uma queda de -2,61% em relação ao resultado do ano
anterior, em função principalmente dos efeitos da concessão dos três aeroportos internacionais de
Guarulhos, Campinas e Brasília no movimento operacional da Infraero.
Ressalta-se, entretanto, o crescimento de 3,66% registrado no número de passageiros processados e
o incremento de 6,44% no número médio de empregados no mesmo período, que denotam uma de
evolução no resultado deste indicador nos próximos períodos.
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Número de aeronaves processadas por empregado

É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de aeronaves processadas pela
média do efetivo de empregados existentes (relação média entre orgânicos e terceirizados).
Indicador
Nº aeronaves processadas por empregado
Número de aeronaves
Número médio de empregados

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

78
1.918.538
24.666

74
2.037.768
27.678

74
2.128.823
28.633

74
2.290.950
30.852

77
2.648.449
34.552

76
2.893.716
38.215

72
2.938.306
40.675

Observação:
O valor total referente ao número de aeronaves descreve o movimento operacional registrado no ano de 2012, considerando os valores dos aeroportos concedidos de Brasília, Campinas e Guarulhos até a data de suas respectivas
concessões.

Tabela 43: Número de aeronaves processadas por empregado
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG

Análise: Este indicador apresentou uma pequena redução em seu resultado, comprovando que a
utilização de aeronaves de grande porte para a aviação geral foi uma constante durante o ano de
2012, além do impacto causado pela concessão dos aeroportos internacionais de Guarulhos,
Campinas e Brasília.


WLU – Work Load Unit por empregado

Indicador
WLU por empregado
WLU - Work Load Unit *
Número médio de empregados

2006
4.641
114.482.169
24.666

2007
4.471
123.735.767
27.678

2008
4.387
125.617.763
28.633

2009
4.515
139.283.159
30.852

2010
4.858
167.865.641
34.552

2011
5.117
195.539.286
38.215

2012
4.922
200.194.433
40.675

Observações:
O valor total referente ao WLU está composto pelo número de passageiros e o quantitativo de carga aérea processada no movimento operacional registrado no ano de 2012, considerando os valores dos aeroportos concedidos de
Brasília, Campinas e Guarulhos até a data de suas respectivas concessões.
O valor total da carga aérea referente ao ano de 2011 foi reajustado no sistema opnet, de acordo com a sistemática operacional descrita na NI 11.01/A.

Tabela 44: Work Load Unit por empregado
Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – DAPG
* WLU - é a medida de ponderação de passageiros e carga, calculada pela soma do total de carga aérea transportada em porões das aeronaves em
quilos, dividido por 100, ao número de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito processados nos aeroportos da Infraero.

Análise: O resultado percentual de -3,81%, apesar de apresentar pequena queda com relação ao
período anterior, mostra coerência quando comparado à série histórica, devendo, portanto ser
analisado de forma global.
Apesar da à evolução ser negativa, seu impacto é reduzido, considerando que o valor do Work Load
Unit – WLU teve um aumento de 2,38% registrado neste mesmo período, e houve também
incremento na ponderação entre os passageiros processados e a carga aérea de porão mantendo,
portanto, tendência de proporcionalidade ao aumento médio do número de empregados.


Índice de incursões em pista em aeroporto

É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de ocorrências de incursões em
pista nos aeroportos pelo movimento de aeronaves dos aeroportos (100.000 operações de pouso e
decolagem), ou seja, a relação do número de incursões nos aeroportos para cada 100.000 operações
com aeronaves.
Indicador

2006

Índice de incursões em pista no aeroporto
Número de incursões em pista
Número de aeronaves

2007
-

1.918.538

2.037.768

2008
2.128.823

2009
2.290.950

2010

2011

2012

4,12

4,91

4,63

109

142

139

2.648.449

2.893.716

3.001.946

Tabela 45: Índice de incursões em pista em aeroporto
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO
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Análise: Em 2012 houve um decréscimo no índice apesar do aumento aproximado de 3,74% no
movimento de aeronaves.
Dentre os aeroportos que em 2011 apresentaram o maior índice, apenas o Aeroporto do Rio de
Janeiro – Santos Dumont – SBRJ continua com índice alto apesar de todos os esforços da
administração local, pois a solução definitiva só virá com o apoio da prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro.


Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA

É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de ocorrências de incursões em
pista exclusivamente nos Grupamentos de Navegação Aérea – GNA pelo movimento de aeronaves
dos GNA’s (100.000 operações de pouso e decolagem), ou seja, a relação do número de incursões
nos GNA’s para cada 100.000 operações com aeronaves.
Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Índice de incursões em pista no GNA

85,72

120,92

195,64

108,01

52,89

76,20

43,57

Número de incursões em pista nos GNA's

109

153

259

138

71

105

59

127.156

126.529

132.387

127.764

Número de aeronaves nos GNA's

134.230

137.790

135.412

Tabela 46: Índice de incursões em pista em Grupamentos de Navegação Aérea – GNA
Fonte: Superintendência de Navegação Aérea – DONA

Análise: Com o término o processo de implantação do Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional – SGSO - Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB, que seguiu as
diretrizes emanadas na Diretriz para Implementação de Sistemas de Gerenciamento da Segurança
Operacional – SGSO no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro – SISCEAB – DCA 63-3,
nas Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA
subordinadas da Infraero, cujas Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de
Tráfego Aéreo – EPTA está em aeroportos não administrados pela Infraero, foi o motivo principal
da diminuição do referido indicador. A criação de uma cultura de Segurança Operacional – SO, que
através de processo reativos, proativos e preditivos identifica o perigo e gerencia e mitiga os riscos,
permite o monitoramento, garantia e melhoria contínua dos seus indicadores de Segurança
Operacional – SO.


Índice de colisões com fauna

É um indicador que busca mensurar a relação direta entre o número de ocorrências de colisão com
fauna pelo movimento de aeronaves nos aeroportos (100.000 operações de pouso e decolagem), ou
seja, a relação do número de colisões com fauna para cada 100.000 operações com aeronaves.
Indicador

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Índice de colisão com fauna

14,59

12,51

14,05

35,53

22,35

28,20

35,48

Número de colisões com fauna

280

255

299

814

592

816

1065

Número de aeronaves

1.918.538

2.037.768

2.128.823

2.290.950

2.648.449

2.893.716

3.001.946

Tabela 47: Índice de colisões com fauna
Fonte: Gerência de Segurança Operacional – DOSO
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Análise: Ao se verificar os índices de colisão com fauna, no período formado pelos anos de 2006 a
2012, pode-se concluir que em 2009 houve um aumento significativo do índice, quando comparado
com 2008, da ordem de 253%. No entanto, não se pode dizer que houve um aumento real de
colisões, pois outros fatores como número de aeronaves pousando e decolando, motivação da
comunidade aeroportuária ao relato de colisões e maior conhecimento técnico sobre a fauna podem
influenciar significativamente o índice.
Ocorre, que em 2009 a Infraero firmou convênio com a Universidade de Brasília para o
desenvolvimento de estudos, elaboração e implementação de planos de manejo de fauna em 10
aeroportos de sua rede, bem como contratou empresas especializada para desenvolver e
implementar planos de manejo de fauna em outros aeroportos da empresa. Além disso, reforçou sua
equipe técnica com a contratação de biólogos em 2008.
Sem dúvida, com esse reforço técnico foi possível realizar um trabalho de levantamento de espécies
problema e conscientização da comunidade aeroportuária. Onde se reforçou a importância de se
registrar as ocorrências envolvendo aeronaves e a fauna no interior dos sítios aeroportuários, por
meio do preenchimento das fichas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos – Cenipa 15, refletindo, pois, no aumento significativo do índice.
Portanto, de 2008 para 2009, mesmo considerando um aumento 8% no número de aeronaves, não
houve acréscimo expressivo das colisões e sim uma motivação para o relato das ocorrências.
Com relação ao ano de 2010 o índice sofre uma pequena queda, provavelmente, em decorrência das
ações emanadas da implementação dos planos de manejo e da equipe técnica da Infraero.
Já em 2011, o índice volta a crescer, porém permanece inferior ao índice registrado em 2009,
mesmo com um incremento de 26% no número de aeronaves. Isso implica dizer, que os
procedimentos de manejo associados a uma equipe técnica qualificada apresentam efetividade no
controle do perigo da fauna.
Em 2012, o índice continua crescendo, mas permanece inferior ao registrado em 2009. Esse
crescimento encontra motivo no aumento do número de aeronaves (pousos e decolagens) da ordem
de 31% a mais que 2009 e 5% a mais que 2011. Além disso, a equipe técnica da Infraero recebeu
novo reforço em 2011 com a contratação de mais biólogos, ampliando os trabalhos de
conscientização e levantamento de espécies da fauna.
Analisando de forma geral o comportamento do índice, no período 2006 a 2012, conclui-se que esse
indicador ainda sofrerá flutuações relevantes com tendência ao crescimento, em função dos
procedimentos de gestão da fauna e do incremento no número de aeronaves pousando e decolando.
Essa flutuação deve permanecer até que se tenha um equilíbrio entre ações de gestão e aumento do
número de pousos e decolagens. Acredita-se que ao atingir esse estágio o índice esteja
relativamente baixo.
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3

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero é uma empresa pública instituída
nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, organizada sob a forma de sociedade
anônima, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
(SAC-PR), com Sede em Brasília-DF.
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.
A sua base normativa é o Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada
em 05 de julho de 2012 (Publicado no DOU nº 136, de 16/07/2012, Seção I, págs. 2, 3, 4 e 5).
São órgãos estatutários da Infraero a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral, órgão soberano da Infraero constituído pela reunião dos acionistas, será
convocada e instalada na forma da Lei e do Estatuto Social, a fim de deliberar sobre matéria de
interesse social.


Compete, privativamente, à Assembleia Geral:
I.
II.

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III.

eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal;

IV.

fixar o montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal;

V.

deliberar sobre a alienação, no todo ou em parte, das ações do seu capital ou de suas
controladas, a abertura do seu capital, o aumento do seu capital por subscrição de novas
ações, a renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de
empresas controladas, a emissão de debêntures conversíveis em ações ou vendê-las, se em
tesouraria, a venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de
empresas controladas, ou, ainda, a emissão de quaisquer outros títulos ou valores
mobiliários, no País ou no exterior, observados os pareceres do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal;

VI.

deliberar, nos termos da legislação pertinente, sobre operações de cisão, fusão ou
incorporação, ouvidos o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal;

VII.

deliberar sobre a permuta de ações ou de outros valores mobiliários.
Parágrafo único. Na fixação do montante global ou individual da remuneração dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, incluindo verbas de representação e
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benefícios de qualquer natureza, a Assembleia Geral levará em consideração as
responsabilidades por eles assumidas, o tempo dedicado às funções desempenhadas, a
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela fixação das
políticas, pela definição das diretrizes e pela orientação geral dos negócios, dos objetivos e dos
desafios da Infraero.


Compete ao Conselho de Administração:
I. fixar a política de orientação geral dos negócios da Infraero e acompanhar a sua
execução;
II. eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva e fixar suas atribuições, nos termos
do Estatuto Social;
III. manifestar-se sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras, a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, a serem
submetidos à Assembleia Geral;
IV. submeter à Assembleia Geral a reforma do Estatuto Social e o aumento do capital;
V. convocar a Assembleia Geral, no prazo estabelecido na Lei e sempre que julgar
conveniente;
VI. apreciar os resultados das operações da Infraero;
VII. fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Infraero e solicitar, a pedido de qualquer de seus membros,
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros
atos;
VIII. estabelecer as diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna e aprová-lo;
IX. escolher os auditores independentes a serem contratados pela Empresa e destituí-los a
qualquer tempo;
X. convocar os auditores independentes para, em reunião do Conselho, pronunciarem-se
sobre os relatórios e as demonstrações financeiras em geral;
XI. aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Infraero, o plano estratégico, os projetos
de expansão e os programas de investimento, bem como acompanhar a sua execução;
XII. aprovar a constituição de subsidiárias e a participação da Infraero e de suas subsidiárias
no capital de outras sociedades, observada a legislação aplicável;
XIII. autorizar a alienação de bens imóveis e a constituição de ônus reais, mediante proposta
da Diretoria Executiva;
XIV. emitir parecer relativo às matérias objeto dos incisos V, VI e VII do artigo 12 deste
Estatuto Social;
XV. deliberar sobre proposta da Diretoria Executiva com respeito ao provimento do cargo de
titular da Auditoria Interna;
XVI. promover, anualmente, a avaliação formal do desempenho da Diretoria Executiva;
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XVII. deliberar sobre proposta da Diretoria Executiva acerca da absorção ou reversão de
aeroportos ou sua transferência a terceiros, a partir de estudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental;
XVIII. aprovar seu Regimento Interno, podendo dispor sobre a formação de comitês de suporte,
com a participação de membros do Conselho, para apreciação de assuntos estratégicos
de interesse para a Empresa;
XIX. decidir sobre a participação dos empregados nos lucros ou resultados da Empresa;
XX. aprovar o regulamento de pessoal, o quadro de pessoal e o plano de salários, benefícios,
vantagens e outras parcelas que componham a remuneração dos empregados da
Infraero;
XXI. aprovar a indicação dos representantes da Infraero nos órgãos estatutários de suas
subsidiárias, coligadas e controladas, mediante proposta da Diretoria Executiva;
XXII. fixar diretrizes para a gestão das participações da Infraero no capital de suas
subsidiárias, controladas, coligadas e de outras sociedades, mediante proposta da
Diretoria Executiva.
XXIII. Dispor sobre a utilização de licença anual dos membros da Diretoria Executiva.
§ 1º O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou por solicitação
de qualquer Conselheiro, poderá convocar Diretores da Empresa para assistir às
reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.
§ 2º O Presidente do Conselho de Administração poderá praticar atos de urgência "ad
referendum" do Colegiado.
§ 3º A avaliação formal do desempenho do Conselho de Administração, a ser promovida
anualmente, ficará a cargo da SAC-PR, no exercício da supervisão ministerial.
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A Diretoria Executiva, órgão responsável pela gestão e representação da Infraero, será constituída
de um Presidente e sete Diretores.


Compete à Diretoria Executiva a administração geral dos negócios da Infraero, bem como,
em especial:
I. cumprir e fazer cumprir as disposições estabelecidas na legislação específica e no
Estatuto Social;
II. executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
III. propor ao Conselho de Administração a reforma do Estatuto Social e o aumento do
capital, a serem submetidos à Assembleia Geral;
IV. submeter à aprovação do Conselho de Administração o orçamento anual e de
investimentos próprios e de suas subsidiárias;
V. aprovar a proposta de Plano Diretor dos aeroportos sob a administração da Infraero, a
ser submetido à aprovação dos órgãos reguladores;
VI. submeter à apreciação dos órgãos reguladores, ouvido o Comando da Aeronáutica, a
proposta de Plano Diretor dos aeroportos compartilhados sob a administração da
Infraero;
VII. propor ao Ministro Chefe da SAC-PR as medidas necessárias à desapropriação de áreas
de interesse para a consecução dos objetivos da Infraero ou de suas subsidiárias, ouvido
o Conselho de Administração;
VIII. gerir a participação acionária da União nas empresas subsidiárias e em suas controladas
e coligadas;
IX. aprovar o Plano de Ação Empresarial e a estrutura organizacional;
X. submeter à aprovação do Conselho de Administração, para posterior encaminhamento
ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST:
a) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e os deveres dos empregados;
b) o Quadro de Pessoal, com a indicação do total de empregos, do número de
empregos providos e de vagas existentes, discriminados por carreira ou
categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano;
c) o Plano de Salários, Benefícios, Vantagens e outras parcelas que componham a
remuneração de seus empregados;
XI. autorizar a alienação ou a permuta de bens móveis inservíveis, obsoletos ou em desuso;
XII. submeter ao Conselho de Administração proposta de criação, cisão e fusão de unidades
organizacionais da Empresa que acarretem incremento de despesas, aumento do
quantitativo de cargos em comissão ou do efetivo de pessoal, bem como a redistribuição
de dependências entre as estruturas da Presidência e das Diretorias, ressalvadas as
atribuições próprias de cada Diretor;
XIII. aprovar estudos, relatórios, pareceres e outros documentos a serem submetidos à
apreciação do Ministro Chefe da SAC-PR;
XIV. submeter ao Conselho de Administração proposta para a obtenção de financiamentos,
empréstimos e o repasse de recursos às suas subsidiárias;
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XV. promover reuniões periódicas com os órgãos de administração das subsidiárias,
controladas e coligadas;
XVI. delegar competência a membros da Diretoria Executiva ou a empregados da Infraero
para atos específicos, estabelecendo limites e condições;
XVII. decidir, em caráter terminativo, recursos interpostos contra decisões proferidas,
originariamente, por membros da Diretoria Executiva;
XVIII. submeter ao Conselho de Administração proposta acerca da absorção ou reversão de
aeroportos ou sua transferência a terceiros, a partir de estudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental;
XIX. aprovar seu Regimento Interno, que disporá sobre a organização e o funcionamento da
Presidência e das Diretorias;
XX. aprovar o Regulamento Geral da Infraero, que disporá sobre a forma de organização da
Empresa, as competências de suas estruturas e as atribuições de seu corpo gerencial,
observadas as disposições contidas no Estatuto Social;
XXI. submeter ao Conselho de Administração proposta de constituição de subsidiárias e de
participação da Infraero e de suas subsidiárias no capital de outras sociedades,
observada a legislação aplicável;
XXII. submeter ao Conselho de Administração a indicação dos representantes da Infraero nos
órgãos estatutários de suas subsidiárias, coligadas e controladas;
XXIII. propor ao Conselho de Administração a fixação de diretrizes para a gestão das
participações da Infraero no capital de suas subsidiárias, controladas, coligadas e de
outras sociedades;
XXIV. submeter ao Conselho de Administração o relatório da administração, as demonstrações
financeiras, a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, a
serem submetidos à Assembleia Geral;
XXV. submeter ao Conselho de Administração proposta de alienação de bens imóveis e de
constituição de ônus reais;
XXVI. definir a orientação da Infraero na condição de credora em processos de recuperação
judicial ou extrajudicial e de falência, dentro ou fora do país.
Parágrafo único. O desempenho da Diretoria Executiva será formalmente avaliado pelo
Conselho de Administração, a cada exercício.
O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos praticados pelos administradores
e pela verificação do cumprimento de seus deveres legais e estatutários.
O Conselho Fiscal é constituído de 3 (três) membros efetivos, com os respectivos suplentes,
indicados na forma abaixo, que serão eleitos pela Assembleia Geral e exercerão seus cargos até a
primeira Assembleia Geral ordinária que se realizar após a eleição, podendo ser reeleitos:
I - dois por indicação do Ministro Chefe da SAC-PR; e
II - um por indicação do Ministro da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.
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Compete ao Conselho Fiscal:
I.

fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento de seus deveres legais e estatutários;

II.

opinar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras, bem como
sobre os processos de prestação de contas, fazendo constar do seu parecer as
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da
Assembleia Geral;

III.

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou
bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV.

denunciar aos órgãos da administração e, se estes não tomarem as providências
necessárias para a proteção dos interesses da Infraero, à Assembleia Geral, os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir as providências que julgar necessárias;

V.

analisar mensalmente o balancete e as demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela Infraero;

VI.

convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da Administração retardarem por
mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que considerar
necessárias;

VII.

aprovar seu Regimento Interno, que disporá sobre as atribuições do Presidente e dos
demais membros do Conselho.
§ 1º Os órgãos da administração são obrigados a colocar à disposição dos membros do
Conselho Fiscal, por meio de comunicação escrita, dentro de dez dias, cópia das
atas de suas reuniões e, dentro de quinze dias de seu recebimento, cópia das
demonstrações financeiras e dos balancetes elaborados periodicamente, bem como
dos relatórios de execução do orçamento, quando for o caso.
§ 2º A pedido de qualquer dos seus membros, o Conselho Fiscal solicitará,
formalmente, esclarecimentos ou informações aos órgãos da administração, assim
como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.
§ 3º O Conselho Fiscal poderá solicitar informações ou esclarecimentos que julgar
necessários aos Auditores Independentes, para apuração de fatos específicos.
§ 4º Para melhor desempenho das suas funções, o Conselho Fiscal poderá solicitar à
Infraero a contratação de auditoria especial.

A atividade de auditoria interna da Infraero é disciplinada pelo Decreto nº 3.591, de 6/9/2000,
alterado pelos Decretos nº 4.304, de 16/7/2002, n° 4.440, de 25/10/2002, n° 5.481, de 30/6/2005 e
n° 6.692, de 12/12/2008, que dispõem sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal.
A Superintendência de Auditoria Interna, como unidade de controle interno da Infraero, vinculada
ao Conselho de Administração, tem como missão básica executar o Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT e colaborar com a Administração no desempenho de suas funções e
responsabilidades, por meio do exame da:
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a) Adequação e eficácia dos controles;
b) Integridade e confiabilidade das informações, registros e dos sistemas estabelecidos para
assegurar a observância das políticas, metas, planos, procedimentos e da sua efetiva
utilização;
c) Eficiência, eficácia e economicidade no desempenho e na utilização dos recursos; dos
procedimentos e métodos para salvaguarda dos ativos e a comprovação de sua existência,
assim como a exatidão dos ativos e passivos; e
d) Compatibilidade das operações e programas com os objetivos, planos e meios de execução
estabelecidos.
São objetivos precípuos da Auditoria Interna a comprovação da legalidade e legitimidade, a
avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência dos atos da Administração e o
assessoramento aos membros da alta administração no desempenho efetivo de suas funções e
responsabilidades, fornecendo-lhes análises, apreciações recomendações e comentários pertinentes
às atividades examinadas e, principalmente, assegurando-lhes a fidedignidade dos dados utilizados
para a tomada de decisões. Ainda, a verificação da existência e do cumprimento de normas e
procedimentos, e a avaliação da eficiência, eficácia, economicidade e efetividade dos atos
praticados. A Auditoria Interna atua em qualquer atividade de negócio da Empresa, de forma a
adquirir uma visão completa das operações submetidas a exame, visando assegurar:
a) a fidedignidade e integridade das informações;
b) a observância e cumprimento das políticas, estratégias, planos, regulamentos, normas e
procedimentos;
c) a proteção dos ativos; e
d) a utilização eficiente e eficaz dos recursos.
São ações da Superintendência de Auditoria Interna avaliar a gestão dos administradores e demais
empregados, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos, bem como examinar
os resultados quanto aos princípios constitucionais que regem a administração pública,
especialmente quanto à necessidade, conveniência, oportunidade, eficiência e eficácia da gestão
contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, comercial, de
engenharia e de tecnologia da informação.
As ações da Superintendência de Auditoria Interna - PRAI podem ser concomitantes, posteriores,
ou por meio de análise de processos (auditorias de natureza operacional).
Essas ações são desenvolvidas pelas Gerências da PRAI por meio de auditorias previstas no
PAINT, nas Dependências da Empresa, em todas as suas atividades, bem como por auditorias
especiais que forem determinadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pelas Diretorias ou
pelos órgãos de controle interno e externo.
A Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Auditoria - AIPD é responsável, entre outras
atividades, pelo relacionamento da Auditoria Interna com os órgãos de controle interno – Secretaria
de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República – CISET/SG-PR e
Controladoria-Geral da União – CGU; pela análise ou distribuição das demandas provenientes dos
Conselhos de Administração e Fiscal, das Diretorias e dos órgãos de controle interno (CISET,
CGU, etc.) e respectivas respostas aos órgãos requerentes; pela consolidação e apresentação do
Processo de Contas Anual, do Relatório de Gestão, do Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna – PAINT e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT; pela análise e
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emissão de parecer sobre os processos de Tomada de Contas Especial instaurados no âmbito da
Infraero; pelo monitoramento das recomendações/decisões dos órgãos de controle interno e da
própria PRAI nos relatórios de auditoria e pela administração do programa de treinamento dos
empregados da PRAI.
A Gerência de Auditoria de Gestão - AIAG é responsável pela realização das auditorias de
fiscalização nas áreas financeira, comercial, administrativa, de recursos humanos e de operações da
Infraero; pela emissão de parecer sobre as Demonstrações Contábeis para compor o Processo de
Contas Anual, conforme o parágrafo 6º do artigo 15 do Decreto n° 3.591, de 6/9/2000, os Princípios
da Contabilidade, a Lei nº 11.638, de 28/12/2007, e os Pronunciamentos emanados pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis; e pela avaliação do cumprimento, pelo Instituto Infraero de Seguridade
Social – Infraprev, dos instrumentos normativos e legais que norteiam a atividade de previdência
complementar, em consonância com o art. 25 da Lei Complementar n° 108/2001.
A Gerência de Auditoria de Obras e Tecnologia - AIOT é encarregada de realizar auditorias nos
investimentos em obras e serviços de engenharia e de tecnologia da informação da Infraero de
forma seletiva, em áreas de maior risco e relevância, visando a contribuir com a melhoria dos
controles internos, com o cumprimento dos normativos internos e da legislação vigente.
A Gerência de Auditoria de Processos - AIAP é responsável pelas atividades de avaliação, realizada
por meio de auditoria de processos, tanto nos processos de negócios quanto nos de suporte; pelo
acompanhamento e disseminação das recomendações/decisões dos órgãos de controle. Além disso,
a Gerência de Auditoria de Processos participa dos encontros corporativos promovidos pela
Superintendência de Recursos Humanos – DARH, visando a disseminar as boas práticas
administrativas.
O Comitê Permanente de Acompanhamento e Atendimento a Órgãos Externos - CPAAE, órgão
vinculado à Superintendência de Auditoria Interna – PRAI, tem como objetivo coordenar,
acompanhar e atender os procedimentos administrativos que envolvem o Tribunal de Contas da
União – TCU e a Casa Civil da Presidência da República.
As atividades desenvolvidas pela PRAI são, dentre outras:
 Realização das auditorias de processo, de gestão, de obras e de tecnologia da informação, bem
como do Infraprev, previstas no PAINT.
 Acompanhamento e avaliação da gestão e orientação aos gestores.
 Análise das Demonstrações Financeiras com vistas à consolidação, exame e emissão de
parecer sobre o Processo de Contas Anual da Empresa, conforme § 6º, artigo 15 do Decreto nº
3.591, de 6/9/2000.
 Realização de Auditorias Especiais quando determinadas pelos Conselhos de Administração e
Fiscal, pelas Diretorias ou pelos órgãos de controle interno e externo.
 Atendimento e acompanhamento de diligências do Tribunal de Contas da União – TCU, da
Controladoria-Geral da União – CGU e da Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral
da Presidência da República – CISET/SG-PR.
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ORGANOGRAMA
ASSEMBLÉIA
GERAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

PRAI
SUPERINTENDÊNCIA DE
AUDITORIA INTERNA

AIAP
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE
PROCESSOS

AIAG
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE
GESTÃO

AIOT
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE
OBRAS E TECNOLOGIA

AIPD
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE AUDITORIA

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE PROCESSO
DE SUPORTE

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE GESTÃO DE
DESPESAS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE OBRAS E
INVESTIMENTOS

COORDENAÇÃO DE
ACOMAPANHAMENTO DO
CONTROLE EXTERNO

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE PROCESSO
DE NEGÓCIOS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE GESTÃO DE
RECEITAS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE APLICAÇÃO E
QUALIDADE DOS RECURSOS

COORDENAÇÃO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO

COORDENAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE
BOAS PRÁTICAS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE GESTÃO DE
OPERAÇÕES

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DE PROJETOS E
CUSTOS

COORDENAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO E
RESPONSABILIZAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ACOMP.
DAS RECOMENDAÇÕES DOS
ÓRGÃOS DE CONTROLE

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DOS CONTROLES
FINANCEIROS E CONTÁBEIS

COORDENAÇÃO DE
AUDITORIA DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE
PLANEJAMENTO DA
AUDITORIA INTERNA

A Ouvidoria da Infraero tem por objetivo atender aos clientes da Empresa. O resultado esperado é a
melhoria da qualidade dos serviços.
As sugestões e reclamações de usuários, passageiros ou empregados da Empresa são recepcionadas
por meio do Sistema de Ouvidoria – Prouvi, acompanhadas pelas respectivas Diretorias e
Presidência da Infraero, e respondidas pela Ouvidoria. Com isso, são identificadas oportunidades de
aperfeiçoamento e de oferta de novos serviços para os clientes dos 63 aeroportos administrados pela
Rede.
As denúncias envolvendo o relacionamento Empresa/Empregado, caso existam, são encaminhadas
aos setores competentes e, quando pertinentes, à Diretoria Executiva da Infraero, para
conhecimento e providências necessárias.
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3.2

AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

5

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ.

X

Avaliação de Risco

1

2

3

4

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

X
1

2

3

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.

5

4

5

X
X
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21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação

X
1

2

3

4

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

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,
atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento

5

X
1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

5

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

A avaliação foi feita com o encaminhamento do questionário à Diretoria Executiva da Infraero,
composta pelas Diretorias de Administração; Comercial; de Engenharia; Jurídica; de Operações; de
Planejamento e Presidência. Foi apurada a média aritmética das avaliações, chegando-se à média
final para cada quesito.
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3.3

REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES

3.3.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal
1.

Base normativa da remuneração: Decreto-Lei Nº 2355/87, Decreto Nº 3735/01, Portaria MP Nº
250/05, Decreto Nº 7675/12, Lei Nº 4090/62 e Lei Nº 6404/76;

2.

Objetivos da política ou prática da remuneração: estabelecer limites de retribuição mensal paga
aos dirigentes, recebida a qualquer título, em razão de cargo eletivo, permanente ou transitório,
de caráter efetivo ou precário;

3.

Composição da remuneração da Diretoria Executiva: Honorários, Abono Natalino, Férias e
seus adicionais, Auxílio Alimentação, Auxílio Médico-Odontológico, Auxílio Moradia, Seguro
de Vida em Grupo e Participação nos Lucros e Resultados, reajustados com base no IPCA
acumulado dos últimos 12(doze) meses, abrangendo o período de abril/11 a março/12;

4.

Honorários do Presidente: diferencial de 5% em relação aos honorários dos diretores a partir de
junho/2012;

5.

Composição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal e de Administração: honorários
fixados em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria executiva,
excluídos os valores relativos a férias e seus adicionais, bem como os benefícios;

6.

Aprovação da proposta de remuneração dos administradores e membros do Conselho se faz por
meio de Assembleia Geral Ordinária – AGO, posteriormente encaminhada e submetida para
aprovação do Ministro da SAC;

7.

Remuneração variável: não aplicável no exercício de 2012, em conformidade com a Lei Nº
10.101/00, bem como com as diretrizes emanadas pelo Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (DEST), dentre as quais se destaca a recomendação da não
inclusão de gestores estatutários em programas de Participação nos Lucros e Resultados – PLR,
ainda que empregados do quadro regular da empresa;

8.

O exame e o pronunciamento sobre a remuneração dos administradores e membros do
Conselho é realizado pelo DEST, em conformidade ao disposto no art. 6º, inciso IV, alíneas “d”
e “h” e inciso V do Anexo I do Decreto Nº 7.675/12.
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3.3.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Valores em R$ 1,00

Conselho de Administração
Nome do
Conselheiro (a)

Período de Exercício
Fim

Remuneração

Do Vale, A G M

Início
03/2011

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
- 2385,20 2385,20 2385,20 2516,15 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17

Neves, A G T

08/2011

De Lima, C A B

04/2012

-

Da Silva, C A

06/2011

- 2385,20 2385,20 2385,20 2516,15 2516,15 2694,17 2694,17

-

17576,24

Ramalho, G W M

12/2011

- 2385,20 2385,20 2385,20 2516,15 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 5388,34

33741,26

Junior, L V

08/2011

- 2385,20 2385,20 2385,20 2516,15 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 5388,34

33741,26

Mendes, M A G

04/2012

-

23758,55

Cardoso, R B

03/2007

06/2012 2385,20 2385,20 2385,20 2516,15 2516,15
-

-

-

-

-

-

922,59

65,27

-

-

-

13175,76

587,10 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 4490,28

23758,55

-

-

-

-

Total
31047,09

-

-

587,10 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 4490,28

04/2012 2385,20 2385,20 2385,20 2841,35

-

-

-

-

-

-

-

-

9996,95

Conselho Fiscal
Nome do
Conselheiro(a)

Período de Exercício

Remuneração

Sayão, A de B M (T)

Início
05/2011

Fim
jan
fev
mar
abr
04/2012 2385,20 2385,20 2385,20 2589,74

mai
-

jun
-

-

-

-

-

-

-

Total
9745,34

Nunes, A (S)

05/2011

-

-

-

-

Costa, E S (S)

05/2009

04/2012

-

-

-

-

-

335,49

-

-

-

-

-

-

335,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soares, F A R (T)

05/2011

- 2385,20 2385,20 2385,20 2516,15 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 5388,34

33741,26

Dantas, G da S (T)

05/2008

Cordeiro, L M (T)

04/2012

-

-

-

-

Cerqueira, M M (S)

04/2012

-

-

-

-

-

-

335,49

-

-

-

-

-

-

335,49

Chaves, M M (S)

04/2012

-

-

-

-

-

-

335,49

-

-

-

-

-

-

335,49

Cruz, S (T)

04/2012

-

-

-

-

335,49 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 4490,28

23506,94

04/2012 2385,20 2385,20 2385,20 2589,74 2385,20

jul

-

ago

-

set

-

out

-

nov

-

dez

-

-

9745,34

335,49 2516,15 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 2694,17 4490,28

23506,94

Quadro A.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
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3.3.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
Valores em R$ 1,00

Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Estatutária
Remuneração dos Membros

EXERCÍCIO
2012

2011

2010

Número de membros: 8
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore

2.560.417,26

1.823.944,28

1.322.910,49

2.560.417,26

1.823.944,28

1.322.910,49

b) benefícios diretos e indiretos

-

-

-

c) remuneração por participação em comitês

-

-

-

d) outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) participação nos resultados

-

441,82

-

g) remuneração por participação em reuniões

-

-

-

h) comissões

-

-

-

i) outros

-

-

-

2.560.417,26

1.824.386,10

1.322.91,49

IV – Benefícios pós-emprego

-

-

-

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do
cargo

-

-

-

VI – Remuneração baseada em ações

-

-

-

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus

III – Total da Remuneração ( I + II)

Quadro A.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores

3.3.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
Não aplicável no exercício de 2012.
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3.4

SISTEMA DE CORREIÇÃO

Em julho de 2011 foi criada a Superintendência de Corregedoria da Infraero, absorvendo os
processos administrativos disciplinares que se encontravam em andamento na Sede da Empresa, nas
Superintendências Regionais e nos Aeroportos da rede Infraero.
Atualmente, a estrutura da Superintendência de Corregedoria está disposta da seguinte maneira:
DJCR – Superintendência
de Corregedoria

CRPA – Gerência de
Procedimentos e Ações
Correicionais

CRPC – Gerência de
Planejamento e Controle de
Correição

A criação da Corregedoria propiciou a centralização e padronização dos processos para apuração de
responsabilidades, desde sua instauração até a própria gradação das penalidades a serem aplicadas.
Leva-se em conta, também, que a possibilidade de retrabalho passa a ser mínima, economizando
tempo e dinheiro público. Observa-se assim, como consequência positiva, um evidente
fortalecimento dos controles internos da empresa.
As principais atividades desenvolvidas no âmbito da Corregedoria são:
 Análise de Admissibilidade dos pedidos para instauração de processos de apuração de
responsabilidade;
 Designação de membros e apuração dos processos de responsabilidade, com elaboração de
Relatórios;
 Análise do rito formal e do mérito dos processos encaminhados pelas Comissões, com
elaboração de Parecer;
 Decisão pela Autoridade Competente;
 Confecção de Atos de Penalidade e encaminhamentos necessários;
 Análise de Recursos;
 Elaboração de Relatórios de Gestão e Controle (situação dos processos, quantidades,
controle de prazos e etc.) ; e
 Prestação de contas, através do lançamento dos processos no Sistema de Gestão de
Processos Disciplinares/CGU-PAD.
A atividade da Corregedoria é regulamentada pela Norma Interna da Infraero, NI 4.01/C (ADT), de
10/08/2009, com alterações dadas pelos Atos Administrativos nº 2079/DJ/2011, de 04 de agosto de
2011, 2144/DJ/2011, de 09 de agosto de 2011, 395/DJ/2012, de 1º de fevereiro de 2012 e
1262/DJ/2012, de 21 de abril de 2012.
No exercício de 2012 foram instaurados 110 processos de apuração de responsabilidade, sendo 43
Sindicâncias e 67 Averiguações.
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Ressalta-se, ainda, que foi dada prioridade para o encerramento dos processos instaurados nos
exercícios anteriores a 2012, os quais foram absorvidos pela Superintendência de Corregedoria.

3.5

CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº
1.043/2007 DA CGU

Anteriormente à criação da Corregedoria, a Infraero tinha orientação da Controladoria Geral da
União – CGU, no sentido de inserir as informações dos processos disciplinares no sistema CGUPAD. No entanto, foram constatadas divergências que impediam a inclusão de tais informações.
Como exemplo cita-se a numeração dos processos da Infraero que eram somente alfanuméricos,
sendo que o CGU-PAD aceitava apenas posições numéricas.
A Corregedoria da Infraero, após reunião com representante da CGU, definiu um código numérico
para atender as necessidades então exigidas. Por conseguinte, os dados e informações de todos os
processos disciplinares referentes aos exercícios de 2011, 2012 e 2013 estão sendo cadastrados no
sistema.
Dessa maneira, a Infraero cumpre com o determinado na Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007,
especialmente no que dispõe os artigos 4º e 5º.
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4

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

4.1

INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA
INFRAERO

4.1.1 Informações Sobre Programas Temáticos
Programas e Ações sob a Responsabilidade da Infraero
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) possuiu para o exercício de 2012,
ações orçamentárias estruturadas em três programas do Plano Plurianual 2012-2015 (PPA):


2017 – Aviação Civil;



2058 – Política Nacional de Defesa;



0807 - Investimentos das Empresas Estatais na Infraestrutura de Apoio.

No exercício de 2012 foram investidos R$ 1.315,2 milhões em obras e equipamentos, sendo
R$ 428,0 milhões com recursos próprios, R$ 808,9 milhões com recursos do Adicional de Tarifa
Aeroportuária – Ataero e R$ 78,3 milhões com recursos de Aporte de Capital oriundos de
exercícios anteriores.
Em R$ milhões

Descrição
a) Com Recursos Próprios da Infraero:
. Equipamentos/Terrenos

2012
428,0
224,1

. Obras e Equipamentos (Recursos
Próprios)

203,9

b) Com Recursos ATAERO (Parte
Infraero)

808,9

. Equipamentos (Transf. para União)

8,3

. Obras e Equipamentos (Transf. Para
União)

800,6

c) Recurso de Aporte de Capital

78,3

Total

1.315,2

Quadro 11: Realização dos Investimentos por Fonte de Recursos
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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Na Lei Orçamentária Anual – LOA, foram disponibilizados recursos no montante de
R$ 1.728.896.232,00 dos quais foram realizados R$ 1.315.172.783,00 representando 76,1% do
orçado conforme demonstrado na tabela a seguir:

Quadro 12: Realização dos Investimentos por Ação da Lei Orçamentária Anual
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA TEMÁTICO AVIAÇÃO CIVIL – 2017
Identificação do Programa de Governo
Código Programa

2017

Título

Aviação Civil

Órgão Responsável

Secretaria de Aviação Civil
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)
Valores do Exercício 2012

Fontes de Recursos
e) Previsto no PPA

f) Fixado na LOA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

a) Valor Remanescente (d –
e)

800.000.000,0

b) Outras Fontes

1.744.074.786,0

629.923.461,0

c) Subtotais (a + b)

1.744.074.786,0

1.429.923.461,0

d) Valor Global Previsto no PPA

8.042.266.326,0

9.786.341.112,0

Execução Orçamentária e Financeira do Programa

(em R$ 1,00)

Restos a Pagar
Despesa Empenhada Despesa Liquidada
-

-

Valores Pagos
Processados

Não Processados

-

-

1.132.962.996,0

Objetivos Relacionados ao Programa
Código

Descrição

Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento

0083

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a
capacidade de processamento de aeronaves, passageiros
e cargas à demanda existente e futura.

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Quadro A.4.1 – Programa de Governo Constante do PPA – Temático
Obs: os valores referem-se as Ações de Responsabilidade da Infraero constantes do Programa Aviação Civil
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4.1.2 Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos
DEMONSTRATIVO DO OBJETIVO DO PROGRAMA TEMÁTICO
Identificação do Objetivo
Código

0083

Descrição

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves,
passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Programa

2017 – Aviação Civil

Órgão
Responsável

Secretaria de Aviação Civil
Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Inicial

Final

-

-

Restos a Pagar

Liquidada

Processados

Não
Processados

Valores Pagos

Empenhada
-

-

-

-

-

Metas do Exercício
Ordem

Descrição

Unidade de
Medida

01

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.

02

Aumentar a capacidade de Capacidade de
processamento de cargas dos
Processamento
terminais de carga aérea para
de carga em
2,4 milhões de toneladas.
toneladas.

Meta Física
Prevista

Realizada

Capacidade de 305.000.000 247.400.000
movimentação
de passageiros
em unidades.

2.400.000

1.529.265

Meta Financeira
Prevista

Realizada

-

-

-

-

Quadro A.4.2 – Objetivos de Programa Temático de Responsabilidade da Infraero
Obs: Valores da Meta Física Realizada referem-se as Capacidades dos Aeroportos Administrados pela Infraero
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ANÁLISE CRÍTICA DO PROGRAMA TEMÁTICO AVIAÇÃO CIVIL E SEU OBJETIVO
O programa temático - Aviação Civil, de responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil – SAC, possui
cinco objetivos, dos quais somente em um a Infraero está inserida, qual seja: adequar a prestação dos
serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura.
Para atingir esse objetivo, duas metas foram estabelecidas no Plano Plurianual de 2012 a 2015:



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.

Para contribuir com o atingimento destas metas, bem como garantir a operacionalidade e a segurança
compatíveis com o aumento da demanda de passageiros, a Infraero está ampliando seus investimentos
em obras de construção, reforma, ampliação e modernização dos Terminais de Passageiros, Pátios,
Pistas e Tecas, bem como melhorando os processos operacionais nos Terminais de Carga, a fim de
processar maior tonelagem de carga, nos aeroportos administrados pela Empresa.

Neste contexto, no exercício de 2012, com as concessões dos Aeroportos de Brasília, Campinas e
Guarulhos e a criação da Secretaria de Aviação Civil – SAC e do Fundo Nacional de Aviação Civil
- FNAC, algumas readequações no Orçamento de Investimentos da Infraero foram efetuadas,
sempre mantendo como premissa o apoio ao crescimento econômico do País. Para tanto, reforçouse as ações de ampliação, reforma e melhoria de pátios, pistas, terminais de passageiros e terminais
de carga aérea para que o ritmo de desenvolvimento dos aeroportos fosse mantido, priorizando as
obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, principalmente as obras nos
Aeroportos das cidades que serão sede da Copa 2014 e Olimpíadas 2016.
Dessa forma, em 2012, a Infraero investiu em equipamentos, obras e serviços de engenharia, o
montante de R$ 1.315,2 milhões, distribuídos conforme tabela, a seguir:
em R$ milhões
Programa

Descrição

2017 Aviação Civil

Valor
1.133,8
1.133,0
0,8

Temático
Não Temático
2058 Política Nacional de Defesa
807 Investimentos das empresas estatais em
infraestrutura de apoio
Total

51,6
129,9
1.315,2

Quadro 13: Orçamento de Investimentos por Programa
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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Análise Crítica das Iniciativas do Programa Temático – Aviação Civil 2017
Apresenta-se, a seguir, a análise das inciativas constantes no Programa Temático Aviação Civil por
ações orçamentárias vinculadas, sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais
investimentos, bem como, os motivos que contribuíram para não realização total dos recursos
orçamentários previstos.

4.1.3 Informações Sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos
Identificação da Iniciativa
Código

006Y
Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Brasília

Descrição

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Objetivo

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial

Final

131.841.561,0

13.471.204,0

Empenhada

Liquidada

Processados

Não Processados
7.792.923,0

Metas do Exercício Para a Iniciativa
Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma
do
terminal
de Percentual
passageiros,
ampliação
do de execução
terminal do lado sul, com pátio física
de aeronaves, sistema viário e
edificações complementares e
construção das pistas de táxi e do
segundo viaduto sobre via de
acesso
abrangendo
obras,
projetos, serviços técnicos e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

1%

0,3%

13.471.204,0

Realizada
7.792.923,0

Quadro A.4.3 – Iniciativas de Programa Temático de Responsabilidade da Infraero
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4.1.4 Informações Sobre Ações de Programas Temáticos
Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1F59

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek
(DF)

Iniciativa

006Y Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Brasília

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

131.841.561,0

13.471.204,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

7.792.923,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma
do
terminal
de Percentual
passageiros,
ampliação
do de execução
terminal do lado sul, com pátio
física
de aeronaves, sistema viário e
edificações complementares e
construção das pistas de táxi e do
segundo viaduto sobre via de
acesso
abrangendo
obras,
projetos, serviços técnicos e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

1%

0,3%

Meta Financeira
Prevista
13.471.204,0

Realizada
7.792.923,0

Quadro A.4.4 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da Infraero

A obra de reforma do corpo central do Terminal de Passageiros e das salas de embarque
removíveis, Módulo Operacional – MOP do Aeroporto de Brasília, a cargo da Infraero, foram
concluídas. No entanto, em decorrência da concessão do Aeroporto, os demais serviços ficarão sob
a responsabilidade do concessionário - Consórcio Inframérica. Com isso, o percentual de execução
ficou reduzido.
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Identificação da Iniciativa
Código

006Z

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Inicial

Final

48.160.461,0

71.166.294,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

70.757.998,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Projetos, obras e fiscalizações Percentual
para a construção da nova área de execução
terminal, a implantação da 2ª física
pista de pouso e decolagem, a
reforma e adequação do terminal
de passageiros existente, a
implantação e recuperação do
sistema de pista e pátio
existente, MOP, edificações
complementares, assim como
desapropriação de área de
expansão
do
Aeroporto
Internacional
Viracopos
–
Campinas.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

6%

0%

71.166.294,0

Realizada
70.757.998,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.7H34

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)

Iniciativa

006Z Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

48.160.461,0

71.166.294,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

70.757.998,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Projetos, obras e fiscalizações Percentual
para a construção da nova área de execução
terminal, a implantação da 2ª física
pista de pouso e decolagem, a
reforma e adequação do terminal
de passageiros existente, a
implantação e recuperação do
sistema de pista e pátio existente,
MOP,
edificações
complementares, assim como
desapropriação de área de
expansão
do
Aeroporto
Internacional
Viracopos
–
Campinas.

Meta Física
Prevista

Realizada

6%

0%

Meta Financeira
Prevista
71.166.294,0

Realizada
70.757.998,0

A grande maioria da execução financeira em 2012 refere-se aos pagamentos dos processos de
desapropriações de áreas para ampliação do Aeroporto de Campinas e por este motivo não houve
nenhuma realização física da obra. Os demais serviços ficarão sob a responsabilidade do
concessionário - Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
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Identificação da Iniciativa
Código

0070

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Inicial

Final

151.772.650,0

68.198.272,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

46.165.629,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do terminal Percentual
de passageiros, do sistema de de execução
pistas
e
pátios,
com física
modernização
dos
seus
componentes operacionais e
instalações
adequadas
à
demanda, abrangendo projetos,
obras, consultoria técnica e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

15%

5%

68.198.272,0

Realizada
46.165.629,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.10ZA

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)

Iniciativa

0070 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

151.772.650,0

68.198.272,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

46.165.629,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do terminal Percentual
de passageiros, do sistema de de execução
pistas
e
pátios,
com física
modernização
dos
seus
componentes operacionais e
instalações
adequadas
à
demanda, abrangendo projetos,
obras, consultoria técnica e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

15%

5%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

68.198.272,0

46.165.629,0

Atrasos na entrega dos projetos executivos impactaram o desenvolvimento das obras de reforma e
ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Confins. Os serviços estão sendo
reprogramados com novas datas de entrega dos projetos e um plano de recuperação do atraso se
encontra vigente, a fim de não impactar no prazo final de conclusão da obra. Os projetos executivos
para reforma e ampliação da pista de pouso e do sistema de pátios estão com ótimo desempenho
encerrando o ano com 73%, para posteriormente iniciar a contratação de empresa para executar a
obra.
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Identificação da Iniciativa
Código

0071

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Inicial

Final

82.265.238,0

43.725.843,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

19.452.488,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do terminal Percentual
de
passageiros,
consultoria de execução
técnica, apoio à fiscalização de física
obras, ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução do empreendimento.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

9%

4%

43.725.843,0

Realizada
19.452.488,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.10ZB

Descrição

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

Iniciativa

0071 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

82.265.238,0

43.725.843,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

19.452.488,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do terminal Percentual
de
passageiros,
consultoria de execução
técnica, apoio à fiscalização de física
obras, ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução do empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

9%

4%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

43.725.843,0

19.452.488,0

Ocorreu baixa execução do empreendimento tendo em vista o início em junho de 2012 dos serviços
de reforma e o atraso na entrega das pontes de embarque e descumprimento do cronograma por
parte da contratada, para a obra de ampliação e modernização do Terminal de Passageiros do
Aeroporto de Fortaleza. A Fiscalização está realizando reuniões periódicas com o objetivo de
monitorar o cumprimento dos prazos e efetuando um replanejamento da obra, a fim de não impactar
no prazo final de conclusão da obra.
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Identificação da Iniciativa
Código

0072

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Responsável

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

270.549.055,0

239.490.979,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

150.895.137,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Construção do terminal de Percentual
passageiros 3, terminal de cargas de execução
modular estruturado, pátio de física
aeronaves, edifício garagem e
acesso viário e adequação do
sistema de pátios e pistas, do
sistema
viário
e
de
macrodrenagem,
abrangendo
elaboração de projetos, obras,
consultoria técnica e fiscalização,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

17%

3%

239.490.979,0

Realizada
150.895.137,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1M31

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André
Franco Montoro (SP)

Iniciativa

0072 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

270.549.055,0 239.490.979,0

150.895.137,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Construção do terminal de Percentual
passageiros 3, terminal de cargas de execução
modular estruturado, pátio de física
aeronaves, edifício garagem e
acesso viário e adequação do
sistema de pátios e pistas, do
sistema
viário
e
de
macrodrenagem,
abrangendo
elaboração de projetos, obras,
consultoria técnica e fiscalização,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

17%

3%

Meta Financeira
Prevista
239.490.979,0

Realizada
150.895.137,0

A obra de Terraplanagem do Terminal de Passageiros 3 do Aeroporto de Guarulhos, iniciada em
2011, a cargo da Infraero, foi concluída. Também concluiu-se a instalação do Terminal de
Passageiros Remoto e grande parte das desapropriações da Vila Jardim Portugal foram efetuadas.
Com a concessão do Aeroporto, os demais serviços ficarão sob a responsabilidade do
Concessionário - Consórcio Invepar, refletindo numa execução física baixa.
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Identificação da Iniciativa
Código

0074

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação
Inicial
74.536.269,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

53.747.073,0

34.999.699,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do terminal Percentual
de
passageiros,
pátio
de de execução
aeronaves e pista de pouso e física
decolagem e construção de
terminal de carga aérea, com
edifício administrativo, central
de utilidades, galpões de cargas
de exportação e importação,
depósito de cargas restritivas e
estacionamento
remoto
de
caminhões,
abrangendo
desapropriações, obras, projetos,
consultoria
técnica
e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

8%

0%

53.747.072,0

Realizada
34.999.699,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.12LF

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)

Iniciativa

0074 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial
74.536.269,0

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

Não Processados

53.747.073,0

34.999.699,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do Percentual
terminal de passageiros, pátio de de execução
aeronaves e pista de pouso e física
decolagem e construção de
terminal de carga aérea, com
edifício administrativo, central
de utilidades, galpões de cargas
de exportação e importação,
depósito de cargas restritivas e
estacionamento
remoto
de
caminhões,
abrangendo
desapropriações, obras, projetos,
consultoria
técnica
e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

8%

0%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

53.747.072,0

34.999.699,0

Os impeditivos para implantação do novo complexo logístico do Aeroporto de Porto Alegre não
foram sanados, pois o Consórcio Construtor solicitou rescisão amigável do contrato. Está sendo
providenciada para 2013 nova licitação para continuidade dos serviços. Os projetos para ampliação
e reforma do terminal de passageiros 1 e prolongamento da pista de pouso e decolagem e pista de
táxi encerraram o ano com bom desempenho, 40% e 98%, respectivamente. Grande parte das
desapropriações de áreas para ampliação da pista de pouso e decolagem foi efetuada.
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Identificação da Iniciativa
Código

0075

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Inicial

Final

200.408.981,0

117.609.094,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

86.497.389,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Adequação do sistema de pistas e Percentual
pátios aeronaves e táxi, terminais de execução
de passageiros 1 e 2 , terminal de física
cargas 1 e demais instalações
abrangendo obras, projetos,
serviços técnicos, fiscalização,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

19%

7%

117.609.094,0

Realizada
86.497.389,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.7J01

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos
Jobim (RJ)

Iniciativa

0075 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

200.408.981,0 117.609.094,0

86.497.389,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Adequação do sistema de pistas e Percentual
pátios aeronaves e táxi, terminais de execução
de passageiros 1 e 2 , terminal de física
cargas 1 e demais instalações
abrangendo obras, projetos,
serviços técnicos, fiscalização,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

19%

7%

Meta Financeira
Prevista
117.609.094,0

Realizada
86.497.389,0

As obras de instalações hidrossanitárias e sistema de combate a incêndio nas áreas desprovidas do
Terminal de Passageiros 2 – TPS 2 do Aeroporto do Galeão foram concluídas. Concluiu-se também
a montagem e instalação dos balcões operacionais dos setores A, B, C e D do TPS 2. Mais de 90%
dos elevadores foram instalados nos Terminais de Passageiros 1 e 2. As obras para instalação da
complementação do sistema de ar condicionado no TPS 2 e instalação de 58 escadas rolantes nos
Terminais de Passageiros 1 e 2 foram contratadas somente em dezembro, após a entrega dos
equipamentos. As obras de alargamento e recuperação do sistema de pistas 10/28 teve uma
execução física acima de 50%.
A reforma e a adequação do Terminal de Cargas de Exportação estão em fase de rescisão contratual
e, possivelmente, haverá um processo judicial.
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Identificação da Iniciativa
Código

0076

Descrição

Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

Metas do Exercício Para a Iniciativa
Ordem

Descrição

Unidade de
Medida

Meta Física
Prevista

Realizada

Meta Financeira
Prevista

Realizada
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A iniciativa 0076 não é individualizada e, portanto, possui dezesseis ações vinculadas, que serão
analisadas a seguir:
Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.10Z9

Descrição

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes - Manaus (AM)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

131.813.926,0 172.768.373,0

167.605.163,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e adequação do Percentual
terminal de passageiros 1 do de execução
Aeroporto de Manaus, efetuando física
a
atualização
das
áreas
operacionais em função do
aumento da demanda
do
aeroporto, com ampliação do
edifício na profundidade e
criação de mais 1 nível
operacional abrangendo projetos,
obras, consultoria técnica e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução do
empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

46%

22%

Meta Financeira
Prevista
172.768.373,0

Realizada
167.605.163,0

O Projeto executivo iniciado em agosto de 2011 foi concluído. Houve pequeno atraso no início das
obras de reforma e ampliação do atual Terminal de Passageiros, mas que não afetará na conclusão
da obra que está prevista para dezembro de 2013.
Encontra-se em andamento a construção do novo estacionamento e viaduto, novas salas de
embarque e desembarque doméstico e internacional e áreas administrativas, que serão entregues no
primeiro semestre de 2013. A partir daí, serão iniciados os trabalhos de demolição e construção das
áreas localizadas no lado leste do terminal de passageiros.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.10ZC

Descrição

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

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

38.191.016,0

24.257.122,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

24.257.122,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação do terminal Percentual
de passageiros do Aeroporto de execução
Internacional de Foz do Iguaçu. física

Meta Física
Prevista

Realizada

35%

28%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

24.257.122,0

24.257.122,0

As obras de expansão do Aeroporto de Foz de Iguaçu, iniciadas em março de 2012, contemplam as
áreas de embarque e desembarque doméstico e de check-in, ampliação da via frontal e cobertura,
nova central térmica e central de energia, novo depósito, instalação de nova sinalização viária, bem
como a modernização da infraestrutura adaptando as áreas às novas necessidades de utilização e à
acessibilidade.
A obra de reforma, ampliação e climatização do terminal de passageiros, incluindo casa de força e
estrutura de rede lógica está em andamento e embora tenhamos encerrado o ano com execução
física relativamente baixa, o prazo de conclusão, setembro de 2013 foi mantido.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.10ZD

Descrição

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson
Fonseca (PA)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
3.000.000,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

100.000,0

0,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma e ampliação da área do Percentual
terminal de passageiros do de execução
aeroporto, com construção de física
novo edifício TPS ao lado do
atual,
incluindo
consultoria
técnica, fiscalização de obras,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução do empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

1%

0%

Meta Financeira
Prevista
100.000,0

Realizada
0,0

O projeto básico referente à construção do terminal de passageiros foi finalizado. A elaboração do
projeto executivo, que tinha seu termo de referência pronto no início do ano, foi reprogramada para
2013, tendo em vista a reanálise do planejamento de execução do empreendimento. A obra e a
fiscalização estão previstas para iniciar em 2013.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.10ZE

Descrição

Construção de Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves no Aeroporto de
Teresina - Senador Petrônio Portella (PI)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
7.258.000,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

790.000,0

0,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Construção de terminal de Percentual
passageiros e pátio de aeronaves, de execução
abrangendo projetos, obras, física
consultoria
técnica
e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução do
empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

1%

0%

Meta Financeira
Prevista
790.000,0

Realizada
0,0

Em decorrência da revisão dos estudos de desapropriação, com a finalidade fins de redução da área
inicialmente definida a ser desapropriada, solicitada pela Prefeitura de Teresina, fez-se necessário
readequar os estudos e reprogramar para 2013 a licitação para contratação da elaboração dos
projetos do novo Terminal de Passageiros, acesso viário, estacionamento de veículos e edificações
complementares.

268

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.12LD

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães
(BA)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

12.354.081,0

13.821.707,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

13.821.707,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Adequação do terminal de Percentual
passageiros e pátio de aeronaves, de execução
abrangendo obras, projetos, física
consultoria técnica e fiscalização,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

47%

24%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

13.821.707,0

13.821.707,0

O projeto executivo de reforma do Terminal de Passageiros atingiu 87% de sua execução com
previsão de início das obras para 2013 com a conclusão estimada para janeiro de 2014.
A obra de construção da nova torre de controle do aeroporto é a mais avançada: já foram concluídos
os trabalhos de terraplenagem e de parte da pavimentação e fundações. Está em andamento a
construção das estruturas em concreto armado da torre e das instalações do novo Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo (DTCEA). O prazo de conclusão está estimado para dezembro de 2013.
Também está em andamento, desde o final de setembro de 2012, a obra de ampliação e reforma dos
pátios de aeronaves do aeroporto, atualmente na fase de mobilização e montagem de instalações
para as intervenções. Os trabalhos contemplam ações como a revitalização e ampliação dos pátios e
a renovação da sinalização das posições de estacionamento de aeronaves, com prazo de conclusão
estimado para setembro de 2013.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.145V

Descrição

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

42.430.000,0

10.335.100,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

1.301.606,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Ampliação e reforço da pista de Percentual
pouso
e
decolagem
e de execução
implantação
de
áreas
de física
segurança de fim de pista
(RESAs), construção de terminal
de
passageiros,
pátio
de
aeronaves,
estacionamento,
centro
de
manutenção,
urbanização de novas áreas para
companhias aéreas, hangares e
atividades comerciais e outras
edificações e infraestruturas
complementares.

Meta Física
Prevista

Realizada

3%

0%

Meta Financeira
Prevista
10.335.100,0

Realizada
1.301.606,0

Dos desembolsos financeiros ocorridos em 2012 destacam-se: a elaboração do Plano Diretor com
84% de realização; os serviços complementares de substituição da rede de dutos do ar condicionado
do terminal de passageiros 3 e recuperação da estação de tratamento de esgoto – ETE .
O projeto executivo para ampliação e reforma da Pista de Pouso e Decolagem está em revisão pelo
Governo do Estado de Sergipe e a previsão é que a licitação para execução das obras seja publicada
até abril de 2013.
O projeto básico para construção do novo terminal de passageiros foi contratado pelo Estado de
Sergipe, conforme o Acordo de Cooperação nº 003/2009/0016. A não conclusão dos projetos
básicos impossibilitou a licitação da obra.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.145X

Descrição

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
14.632.703,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

7.733.170,0

3.140.446,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Construção
de
terminal
de Percentual
passageiros, edifício administrativo- de execução
operacional, subestação principal, física
sistema viário e estacionamento de
veículos, abrangendo obras, projetos,
consultoria técnica e fiscalização,
ações
ambientais
e
demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

16%

5%

Meta Financeira
Prevista
7.733.170,0

Realizada
3.140.446,0

Baixa realização física, tendo em vista que a construção do novo Terminal de Passageiros aguarda
conclusão do projeto. A revitalização do pavimento da pista de pouso e decolagem foi concluída.
A construção do novo terminal de passageiros e edificações de apoio do aeroporto, em execução
desde o início de junho, compreende ainda as reformas do edifício administrativo e operacional e do
pátio de aeronaves, construção do novo sistema de acesso ao aeroporto e novo estacionamento de
veículos, que passará de 74 para 460 vagas. A conclusão das obras está prevista para fevereiro de
2015.
As obras para construção da nova torre de controle, instalações do Grupamento de Navegação
Aérea (GNA) e Controle de Aproximação (APP) de Macaé tem prazo de conclusão prevista para
dezembro de 2013. A nova torre terá 31 metros de altura e possibilitará a implantação de novos
equipamentos de navegação aérea, assim como a ampliação das operações de controle de tráfego
aéreo no local. A nova estrutura permitirá o aumento do campo de visão dos controladores de voo e
proporcionará novas posições operacionais. A área do novo GNA, por sua vez, contará com
simuladores para treinamento de pessoal, auditório e elevador, entre outras melhorias.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1F52

Descrição

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
51.810.401,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

5.924.401,0

3.934.798,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Construção do novo terminal de Percentual
passageiros,
pátio
de de execução
estacionamento de aeronaves, física
pistas
de
taxiamento,
estacionamento
público
de
veículos,
acesso
viário,
edificações de apoio e demais
obras
complementares,
consultoria e apoio técnico à
fiscalização.

Meta Física
Prevista

Realizada

2%

0%

Meta Financeira
Prevista
5.924.401,0

Realizada
3.934.798,0

A Infraero e o Consórcio responsável pela obra do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de
Goiânia/Santa Genoveva assinaram em agosto de 2012 termo aditivo ao acordo para a conclusão e
atualização dos projetos executivos e o orçamento do empreendimento. O documento formaliza a
retomada do contrato relativo a essas etapas.
O consórcio solicitou prorrogação de 60 dias para concluir esses trabalhos, que tinham como prazo
dezembro de 2012. A fiscalização do Contrato está analisando o pleito. Após a conclusão, os
trabalhos serão avaliados pela Infraero e submetidos ao Tribunal de Contas da União (TCU), que
determinará se os novos projetos podem ser executados.
Após a manifestação do TCU sobre os projetos é que Infraero e Consórcio deverão discutir o novo
termo aditivo ao contrato, dessa vez para concluir a obra do novo terminal de passageiros.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1F53

Descrição

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto
Alcolumbre (AP)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
2.523.763,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

3.011.805,0

3.011.805,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Construção do novo terminal de Percentual
passageiros
e
obras de execução
complementares,
abrangendo
física
projetos, obras, consultoria e
fiscalização,
desapropriação,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução do empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

2%

0%

Meta Financeira
Prevista
3.011.805,0

Realizada
3.011.805,0

Em setembro iniciou-se a implantação de dois módulos operacionais no Aeroporto Internacional de
Macapá/Alberto Alcolumbre (AP) com previsão de conclusão para junho de 2013. Os módulos
funcionarão como salas de embarque e desembarque, e contarão com toda a infraestrutura
necessária para oferecer funcionalidade e bem-estar a passageiros e usuários, como climatização,
isolamento termoacústico, sistemas de informação e de som, sanitários, além de espaços para lojas
de conveniência.
Projeto para construção do novo terminal de passageiros está em andamento encerrando o exercício
de 2012 com 16% de execução. Previsão de início da obra para o segundo semestre de 2013.
Em novembro iniciaram-se as obras de revitalização das pistas de taxiamento A e B e do pátio de
aeronaves do Aeroporto, com previsão de conclusão para maio de 2013. As melhorias envolvem
serviços como a pavimentação asfáltica de trechos das duas pistas de taxiamento e a restauração do
pavimento asfáltico do pátio de aeronaves.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1F54

Descrição

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do
Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
14.292.440,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

9.199.722,0

644.831,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Execução das obras e serviços de Percentual
engenharia de reforma e ampliação de execução
do TPS e do sistema de pistas e física
pátios, de obras complementares e
da
elaboração
dos
projetos
executivos, e construção do novo
alimentador de energia elétrica no
Aeroporto Internacional Santos
Dumont, abrangendo projetos, obras,
consultoria técnica e fiscalização,
ações
ambientais
e
demais
investimentos complementares à
execução do empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

5%

0%

Meta Financeira
Prevista
9.199.722,0

Realizada
644.831,0

Realizações financeiras referentes aos serviços de engenharia de meio ambiente e de manejo de
fauna para atendimento de condicionantes ambientais e demais exigências legais e revisão do Plano
Diretor do Aeroporto Santos Dumont.
As obras, projetos e serviços de reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de
pistas e pátios previstos no contrato TC Nº 0052-EG/2004/0062 estão parados em decorrência de
litígio.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1F56

Descrição

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de
Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de
Florianópolis (SC)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

45.161.912,0

32.161.452,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

15.924.561,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Elaboração dos projetos e construção Percentual
do novo terminal de passageiros, de execução
pátio de aeronaves, pista de táxi, física
estacionamento, acesso viário e
edificações
complementares,
consultoria
técnica,
apoio
à
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução do
empreendimento.

Meta Física
Prevista

Realizada

11%

4%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

32.161.452,0

15.924.561,0

As obras de infraestrutura de pátio, pistas de táxi, acesso e estacionamento de veículos do
Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz (SC) seguem em bom ritmo. Os trabalhos,
iniciados em junho de 2012, já se encontram na fase de troca de solo da área em que será construído
o terminal e o novo estacionamento. A via de serviço para o acesso das máquinas já está pronta e
parte do sistema de drenagem da área também já foi construída.
A troca de solo faz parte dos trabalhos de terraplanagem, que preparará o terreno para construir os
novos prédios do complexo aeroportuário. As intervenções em curso compreendem, no todo, a
terraplanagem da área onde ficará o novo terminal, execução de nova pista de taxiamento de
aeronaves, novo pátio de aeronaves em concreto, com 12 posições para aeronaves de grande porte,
sistema de macrodrenagem, novo acesso interno e novo estacionamento de veículos.
Os projetos básicos e executivos para construção do novo terminal de passageiros foram concluídos
e os trabalhos de mobilização de pessoal e planejamento iniciados em dezembro, com previsão para
início das obras no próximo exercício e conclusão em dezembro de 2014.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1J95

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

52.996.734,0

18.221.045,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

7.872.668,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Elaboração de projetos, construção Percentual
dos novos terminais de passageiros e de execução
de cargas, torre de controle, central física
de utilidades e sistema de pistas,
edifício do corpo de bombeiros e
obras complementares, abrangendo
obras, projetos, consultoria técnica e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

4%

1%

Meta Financeira
Prevista
18.221.045,0

Realizada
7.872.668,0

As obras de construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Vitória estão paralisadas
desde Julho de 2008. A assinatura do Termo Aditivo para atualização e complementação do projeto
executivo e orçamento do TPS pelo Consórcio está prevista para 2013. Após conclusão, o Tribunal
de Contas da União - TCU fará avaliação. Estima-se que a retomada das obras ocorra no segundo
semestre de 2013.
Os desembolsos financeiros referem-se, principalmente, à obra de construção da Torre de Controle
e Seção de Combate a Incêndio, que estão com bom desempenho e previsão para conclusão em
janeiro de 2014.
Projeto básico para construção do novo terminal de cargas foi concluído e o projeto executivo será
licitado em 2013.
Aguardando conclusão da revisão do projeto executivo de construção da Pista de pouso e
decolagem e pátio de aeronaves para submeter à análise do TCU e posteriormente iniciar a obra,
que tem previsão de início para o segundo semestre de 2013.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1J98

Descrição

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

32.622.033,0

12.119.834,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

6.156.595,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Reforma
do
terminal
de Percentual
passageiros,
consultoria
de de execução
projeto, apoio a fiscalização e física
ações ambientais.

Meta Física
Prevista

Realizada

13%

6%

Meta Financeira
Prevista
12.119.834,0

Realizada
6.156.595,0

Os projetos básicos e executivos para reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto
de Cuiabá foram concluídos.
A 1ª fase das obras também foi concluída e compreende: construção do novo prédio administrativo,
demolição de edificações e infraestruturas, necessária para a reforma e ampliação do TPS e obras
vinculadas. Já a 2ª fase composta de: reforma e ampliação do TPS, incluindo instalação de pontes
de embarque, reforma e adequação da via de serviço do lado-ar, nova sinalização horizontal do
pátio de aeronaves, reforma, adequação e ampliação do sistema viário, reforma, adequação e
ampliação do estacionamento do TPS, ampliação da Central de Utilidades (CUT), nova área de
equipamentos de rampa, no lado-ar, ampliação dos sistemas de infraestrutura básica (redes de
energia elétrica, água, esgotos sanitários, águas pluviais e telecomunicações), iniciou em dezembro
de 2012 e estima-se que seja concluída em um ano.
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.4099

Descrição

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

344.396.798,0 444.148.280,0

410.311.243,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição
Contratação e execução de obras
e serviços, aquisição de veículos,
máquinas
e
equipamentos
necessários à manutenção da
infraestrutura
aeroportuária,
abrangendo
operações,
segurança, infraestrutura de
apoio e ações ambientais.

Meta Física

Meta Financeira

Unidade de
Medida

Prevista

Realizada

-

-

-

Prevista
444.148.280,0

Realizada
410.311.243,0

Para manter as instalações aeroportuárias, sob a jurisdição da Infraero, em condições adequadas de
utilização, a fim de garantir a operacionalidade e a segurança compatíveis com as necessidades do
setor, alguns investimentos foram realizados, refletindo em 92% da meta financeira prevista para
2012: aquisições de longarinas para diversos aeroportos da Empresa; construção da sala de
embarque e saguão de check in do Aeroporto de Natal; construção do Centerline do Aeroporto de
Porto Alegre; aquisição de transelevador frigorífico do Aeroporto do Galeão e de Manaus;
recuperação do pátio norte do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha; reforma e ampliação do
Terminal de Passageiros do Aeroporto de Porto Velho; reforço estrutural do terminal de passageiros
do Aeroporto de São Luis; recuperação do Taxiway do Aeroporto de Cuiabá.
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Identificação da Iniciativa
Código

04BT

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

Não Processados

24.423.207,0 43.172.957,0

33.669.454,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Adequação
da
infraestrutura Percentual
aeroportuária com ampliação dos de execução
terminais de passageiros e de cargas, física
do sistema de pistas e pátios,
macrodrenagem, edificações de
apoio e obras complementares e
construção da 3ª pista de pousos e
decolagens, implantação da pista de
táxi, abrangendo obras, projetos,
consultoria técnica e fiscalização,
ações
ambientais
e
demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

21%

14%

43.172.957,0

Realizada
33.669.454,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1J93

Descrição

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena (PR)

Iniciativa

04BT Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

24.423.207,0

43.172.957,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

33.669.454,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
01

Descrição

Unidade de
Medida

Adequação
da
infraestrutura Percentual
aeroportuária com ampliação dos de execução
terminais de passageiros e de cargas, física
do sistema de pistas e pátios,
macrodrenagem, edificações de
apoio e obras complementares e
construção da 3ª pista de pousos e
decolagens, implantação da pista de
táxi, abrangendo obras, projetos,
consultoria técnica e fiscalização,
ações
ambientais
e
demais
investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.

Meta Física
Prevista

Realizada

21%

14%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

43.172.957,0

33.669.454,0

O Edital foi publicado em dezembro de 2012 para contratação dos projetos de engenharia e
execução das obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional
de Curitiba/Afonso Pena (PR). A licitação será realizada por meio do Regime Diferenciado de
Contratação (RDC), de forma integrada, ou seja, a mesma empresa será responsável tantos pelos
projetos como pela execução dos trabalhos. As obras no terminal de Curitiba incluem a ampliação
do número de balcões de check-in e elevadores.
A obra de ampliação do pátio de aeronaves do Aeroporto Afonso Pena já está com 84% de
execução concluída. O investimento irá aumentar em dez posições a área destinada ao
estacionamento de aeronaves.
Em junho 2012 a Infraero concluiu a revitalização da pista de pouso e decolagem. Os trabalhos
contemplaram o recapeamento de toda extensão da pista, a implantação de grooving (ranhuras
cortadas na pista que auxiliam no escoamento de água) e a troca da iluminação.
A obra de reforma e ampliação do terminal de cargas está em fase de recebimento com correções
dos serviços e será entregue até o final do segundo semestre de 2013.
280

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Identificação da Iniciativa
Código

04DW

Descrição

Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante

Objetivo

0083 - Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão ou Unidade
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Responsável
Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)
Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

Não Processados

23.696.260,0 24.749.735,0

24.749.734,0
Metas do Exercício Para a Iniciativa

Ordem
01

Descrição
Execução do desmatamento,
terraplanagem,
pavimentação,
drenagem, proteção vegetal,
sinalização
horizontal,
abrangendo projetos, obras,
consultoria
técnica
e
fiscalização, ações ambientais e
demais
investimentos
complementares à execução dos
investimentos.

Unidade de
Medida

Meta Física

Meta Financeira

Prevista

Realizada

Prevista

29%

20%

24.749.735,0

Realizada
24.749.734,0
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Identificação da Ação
Código

30.20213.26.781.2017.1F55

Descrição

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do
Amarante (RN)

Iniciativa

04DW Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do
Amarante

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

23.696.260,0

24.749.735,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Processados

Valores Pagos

Não
Processados

24.749.734,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem

Descrição
Execução do desmatamento,
terraplanagem,
pavimentação,
drenagem, proteção vegetal,
sinalização
horizontal,
abrangendo projetos, obras,
consultoria técnica e fiscalização,
ações ambientais e demais
investimentos complementares à
execução dos investimentos.

Unidade de
Medida

Meta Física
Prevista

Realizada

29%

20%

Meta Financeira
Prevista

Realizada

24.749.735,0

24.749.734,0

Realização financeira efetuada quase na sua totalidade, abrangendo as realizações descritas abaixo
que compreendem a 2ª fase das obras para implantação do novo complexo aeroportuário, que
ficaram sob a responsabilidade da Infraero e tem previsão de conclusão para o final de 2013.








Terraplanagem da via lateral ao pátio e macrodrenagem do lado AR;
Pavimentação do CBUQ – capa das pistas de taxi e brinder na taxi 03;
Pavimentação em concreto no pátio de estacionamento de aeronaves;
Infraestrutura de balizamento e proteção ao voo nas áreas não pavimentadas do lado AR;
Plantio de grama na faixa de pista preparada do lado AR;
Terraplanagem, drenagem e pavimentação em CBUQ no acesso principal;
Obras complementares de acordo com o projeto executivo.

O Aeroporto de São Gonçalo do Amarante foi concedido à iniciativa privada em 2011 e o
Consórcio Inframérica ficará responsável pela conclusão das demais obras.
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Análise Crítica do Programa Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária – 0631 e suas
ações
DEMONSTRATIVO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Identificação do Programa de Governo
Código Programa

0631

Título

Programa Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária

Órgão Responsável

Ministério da Defesa
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial

Final

4.239.041,0

Empenhada

Liquidada

Processados

Não Processados

3.015.629,0

759.363,0

Quadro A.4.5 – Programa de Governo Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária
Obs: Os Valores Informados referem-se tão Somente aos Investimentos da Infraero

Com a criação da Secretaria de Aviação Civil – SAC este programa antes sob a responsabilidade do
Ministério da Defesa foi transferido para a SAC, sob a denominação de Programa da Aviação Civil.
No entanto, no decorrer do exercício de 2012 duas ações do Programa 0631 foram reabertas para
fins de conclusão dos empreendimentos, sob a responsabilidade da Infraero.
DEMONSTRATIVO DA AÇÃO VINCULADA AO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Identificação da Ação
Código

0631.1K02.0026

Descrição

Implantação de Quatro Pontes de Embarque do Aeroporto Internacional de Recife (PE)

Unidade Responsável

Ministério da Defesa

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação
Inicial
1.953.672,0

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

730.260,0

719.309,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
-

Descrição
-

Meta Física

Meta Financeira

Unidade de
Medida

Prevista

Realizada

-

-

-

Prevista
730.260,0

Realizada
719.309,0
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Identificação da Ação
0631.1M30.0035
Código
Descrição
Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)
Unidade Responsável
Ministério da Defesa
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Processados
2.285.369,0
2.285.369,0
40.054,0
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
2.285.369,0
40.054,0
Quadro A.4.6 – Ações Vinculadas ao Programa Desenvolv. da Infraestrutura Aerop. de Responsabilidade da Infraero
Obs: Os Valores Informados referem-se tão somente aos Investimentos da Infraero

4.1.5 Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de
Responsabilidade da Infraero
Análise Crítica do Programa de Gestão e Manutenção – 0807 e suas ações
DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Identificação do Programa de Governo
0807
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Secretaria de Aviação Civil - SAC
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
64.588.334,0
180.755.123,0
129.860.832,0

Código Programa
Título
Órgão Responsável

Quadro A.4.5 – Programa de Governo Constante do PPA – de Gestão e Manutenção
Obs: Os Valores Informados referem-se tão Somente aos Investimentos da Infraero

Este programa expressa e orienta as ações destinadas à gestão e à manutenção da atuação
governamental na infraestrutura das empresas estatais federais. Sendo assim, neste contexto, a
Infraero aplicou 31% dos investimentos orçados para este programa em manutenção e adequação de
bens móveis, veículos, máquinas, equipamentos e ativos de informática.
Apresenta-se, a seguir, a análise das duas ações orçamentárias constantes do Programa de Gestão e
Manutenção, sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais investimentos, bem
como, os motivos que contribuíram para não realização total dos recursos orçamentários previstos.
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4.1.6 Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços
ao Estado de Responsabilidade da Infraero
Identificação da Ação
Código

0807.4102.0001

Descrição

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

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

16.014.122,0

124.430.431,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

73.536.140,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
-

Descrição
-

Meta Física

Meta Financeira

Unidade de
Medida

Prevista

Realizada

-

-

-

Prevista
124.430.431,0

Realizada
73.536.140,0

Quadro A.4.6 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da Infraero
Obs: Os valores informados referem-se tão somente aos Investimentos da Infraero

As realizações destes investimentos destinaram-se principalmente a garantir a operacionalidade dos
Aeroportos da rede Infraero, dentre os quais destacam-se: a aquisição de detectores de metal tipo
pórtico, lixeiras, equipamentos de raio-x para inspeção de bagagem de mão, reguladores de corrente
constante – RCC, equipamentos para medição de ruídos, monitoramento de gases e radiação,
carrinhos de bagagem, câmeras digitais IP, mangueiras, equipamentos e acessórios para combate a
incêndios, equipamentos de proteção individual – EPI´s para os bombeiros da Seção Contra
Incêndio, destinados a vários aeroportos; aquisição de veículo contra incêndio para o Aeroporto de
Confins; fornecimento e instalação de equipamentos para implantação do novo sistema de TV e
Vigilância Digital por câmaras para os aeroportos da Regional do Noroeste, para o Aeroporto de
Brasília, Campinas, Cuiabá, Macaé, Jacarepaguá, Campo de Marte e São José dos Campos;
aquisição de 2 equipamentos limpa-pista para o Aeroporto do Galeão; torres de iluminação
autônoma de emergência para os aeroportos da Regional do Centro-Oeste; aquisição de estrutura de
armazenagem do tipo cantilever bifrontal para o Aeroporto de Confins; aquisição de 04 sistemas de
recarga de cilindros portáteis de ar respirável em alta pressão para os Aeroportos de Manaus,
Tabatinga, Tefé e Porto Velho; fornecimento e instalação de equipamentos para ampliação do
Centro de Monitoramento Eletrônico de Segurança – CMES do Aeroporto de Aracaju; arquivos
deslizantes e mobiliários para Regional do Centro-Leste; bebedouros acessíveis para os aeroportos
da Regional do Noroeste; bebedouros de pressão para os aeroportos da Regional do Nordeste;
aquisição de balanças eletrônicas para o Aeroporto de Fortaleza; aparelhos de ar condicionado para
o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Porto Alegre; equipamento de pintura de faixa e
sinalização horizontal para os Aeroportos de Confins, Vitória, Rio Branco e Porto Velho; aquisição
de 09 veículos para utilização na vigilância dos aeroportos da Regional do Centro-Oeste; aquisição
de 01 empilhadeira de 16 toneladas para o Terminal de Cargas do Aeroporto de Confins; mobiliário
para a sede da Regional do Sudeste.
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Identificação da Ação
Código

0807.4103.0001

Descrição

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

48.574.212,0

56.324.692,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Valores Pagos

Não
Processados

Processados

56.324.692,0
Metas do Exercício Para a Ação

Ordem
-

Descrição
-

Meta Física

Meta Financeira

Unidade de
Medida

Prevista

Realizada

-

-

-

Prevista

Realizada

56.324.692,0

56.324.692,0

Quadro A.4.6 – Ações Vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da Infraero
Obs: Os Valores Informados referem-se tão somente aos Investimentos da Infraero

Os investimentos buscaram, principalmente, a eficiência na segurança da informação, a melhoria da
infraestrutura para suportes, bem como o desenvolvimento e a modernização de sistemas
administrativos.
Foram adquiridos sistemas de radiocomunicação digital para os aeroportos localizados nas cidades
sede dos Jogos da Copa 2014 e demais aeroportos que compõem a infraestrutura de apoio a esse
evento e sistema de links ao vivo para o Aeroporto de São Paulo/Congonhas, além da renovação de
licenças de uso da Microsoft Enterprise Subscription – AES. Para suprir a obsolescência dos
equipamentos, houve a aquisição de 1.200 microcomputadores.
Destacam-se ainda os recursos destinados à aquisição de equipamentos de segurança de rede e
storage, utilizado no armazenamento de dados. Adquiriu-se ainda 37 servidores, 2 unidades de
controle multiponto para realização de multiconferências no âmbito da Infraero e sistema de energia
ininterrupto UPS.
No Aeroporto de São Paulo/Congonhas efetuou-se a migração do Centro de Processamento de
Dados para nova área, com o objetivo de maximizar a eficiência na utilização dos sistemas de
informática do aeroporto.
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Análise Crítica do Programa Política Nacional de Defesa – 2058 e sua Ação
DEMONSTRATIVO PROGRAMA POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA
Identificação do Programa de Governo
Código Programa

2058

Título

Programa Política Nacional de Defesa

Órgão Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

141.959.177,0

115.202.017,0

Liquidada

Restos a Pagar
Não
Processados

Processados

Valores Pagos
51.589.591,0

Quadro A.4.5 – Programa de Governo Constante do PPA- de Gestão e Manutenção
Obs: Os Valores Informados referem-se tão somente aos Investimentos da Infraero

Este programa visa promover a proteção ao voo e a segurança do tráfego no espaço aéreo sob
jurisdição do Brasil. Dessa forma, a Infraero investiu 44,8% do valor orçado para manutenção e
adequação dos sistemas de navegação aérea, infraestrutura complementar, aquisição de bens,
equipamentos e serviços de adequação necessários à proteção do voo, segurança do tráfego aéreo e
infraestrutura aeronáutica.
Apresenta-se, a seguir, a análise da ação orçamentária constante no Programa Política Nacional de
Defesa, sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais investimentos, bem como, os
motivos que contribuíram para não realização total dos recursos orçamentários previstos.
Identificação da Ação
Código

2058.2041.0001

Descrição

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo

Unidade Responsável

Secretaria de Aviação Civil - SAC

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)

Dotação

Despesa

Inicial

Final

141.959.177,0

115.202.017,0

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar
Não
Processados

Processados

Valores Pagos
51.589.591,0

Metas do Exercício Para a Ação
Ordem
-

Descrição
-

Meta Física

Meta Financeira

Unidade de
Medida

Prevista

Realizada

-

-

-

Prevista
115.202.017,0

Realizada
51.589.591,0

Quadro A.4.6 – Ações Vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade
Obs: Os Valores Informados referem-se tão somente aos Investimentos da Infraero

Para promover melhorias e desenvolver os sistemas de proteção ao voo, a Empresa adquiriu novas
centrais de áudio, faróis de aeródromo, barômetros digitais, conjuntos anemométricos com sensores
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e equipamentos de cabeceira das pistas e de auxílio à navegação aérea, tais como: Glide Slope,
Papi, luzes de aproximação –ALS, equipamento de rádio DVOR/DME; investiu na modernização
das estações meteorológicas e do sistema de informação Voo-SIV, por meio de solução videowall.
Além disso, as novas torres de controle dos Aeroportos de Belo Horizonte/Pampulha, Macaé e
Marabá estão em execução; os projetos executivos para construção de torres de controle estão em
andamento nos Aeroportos de Uberlândia, Santarém, Júlio César e João Pessoa, bem como os
projetos de modernização das torres dos Aeroportos de Londrina, Joinville, Navegantes, Palmas,
Cuiabá, Goiânia, Uberaba, Belo Horizonte, São Paulo/Campo de Marte, Jacarepaguá e Vitória.

4.2

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA
DESPESA

4.2.1 Identificação da Unidade Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

20213

Código SIAFI da
UGO

Quadro A.4.7 – Identificação da Unidade Orçamentária

Muito embora o Tribunal de Contas da União – TCU mantenha a Infraero como Unidade
Jurisdicionada para fins de apresentação do Relatório de Gestão, com a criação da Secretaria de
Aviação Civil – SAC, conforme Lei nº 12.462/2011, a Infraero passou a ser uma entidade vinculada
e, por tanto, para fins orçamentários, assume a figura de Unidade Orçamentária - UO desse Órgão
Setorial.
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