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INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Gestão, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU
nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 134/2013, da Portaria TCU nº 90/2014 e da Portaria CGU
nº 522/2015, que aprovou a Norma de Execução nº 01/2015, tem por finalidade compor o processo de
contas anual da Infraero, referente ao exercício de 2014.
Compõem o presente Relatório os elementos que retratam as atividades desempenhadas pela Infraero,
bem como os normativos e legislações relacionadas à sua constituição, gestão e estrutura
organizacional.
Em seguida, é destacada a situação atual da Infraero frente às políticas implementadas pelo Governo
Federal e às exigências do setor aéreo e, ainda, as suas principais políticas e realizações no exercício de
2014, para suprir as necessidades do mercado.
Estrutura do Relatório de Gestão
Este Relatório de Gestão está estruturado da seguinte forma:
 Introdução
 Elementos identificadores da Entidade e as normas relacionadas à sua constituição, gestão,
estrutura organizacional e competência institucional;
 Seus objetivos estratégicos;
 Quadros constante do Anexo II da DN TCU nº 134/2013:
 Parte A – Conteúdo Geral
 Parte B – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins
– Item 63;
 Considerações Finais; e
 Anexos.
Registra-se que à Infraero, por se tratar de uma Empresa Pública não dependente e não se enquadrar
como órgão/entidade da Administração Pública Federal que recebe recursos do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social, e por não ser obrigada a utilizar o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI, não se aplicam os seguintes itens da Decisão Normativa TCU n°
134/2013:
 Reconhecimento de Passivo por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Item 6, subitem 6.3
da Parte “A” do Anexo II);
 Movimentação e saldos de Restos a Pagar de exercícios anteriores (Item 6, subitem 6.4 da
Parte “A” do Anexo II);
 Suprimentos de Fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamentos do governo federal
(Item 6, subitem 6.6 da Parte “A” do Anexo II);
 Renúncia Tributária (Item 6, subitem 6.7 da Parte “A” do Anexo II);
 Gestão de Precatórios (Item 6, subitem 6.8 da Parte “A” do Anexo II);
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 Sistema SPIUnet, relativo ao preenchimento do quadro Distribuição Espacial dos Bens
Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União (Item 8, subitens 8.1 e 8.2 da Parte “A”
do Anexo II);
 O Item 10 – Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental não
consta do Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades Jurisdicionada e os Conteúdos
Gerais do Relatório de Gestão como sendo informações a serem prestadas por esta Empresa
Pública; e
 Informações Contábeis (Itens 12, subitem 12.3, 12.4 e 12.5.
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1
1.1

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS
Identificação

1.1.1 Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República – SAC-PR

Código
115.257

SIORG:

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Denominação Abreviada: Infraero
Código SIORG: 73

Código LOA: 20213

Código SIAFI: 125001

Natureza Jurídica: Empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito CNPJ: 00.352.294/0001-10
privado
Principal Atividade: Operação de aeroportos e campos de aterrissagem
Telefones/Fax de contato:

Código CNAE: 52.40-1-01

(061) 3312-3222

Endereço Eletrônico: presidencia@infraero.gov.br
Página na Internet: www.infraero.gov.br
Endereço Postal: Estrada do Aeroporto, Setor de Concessionárias, Lote 5 - Edifício Sede – CEP: 71.608-900 – BrasíliaDF.
Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972.
Absorção da TASA – Telecomunicações Aeronáuticas S.A.: Decreto 1691, de 08 de novembro de
1995.
Criação da Secretaria da Aviação Civil – SAC por meio da Medida Provisória nº 527 de 18/03/2011.
A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a
infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, prestar consultoria e assessoramento em
suas áreas de atuação e na construção de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades,
correlatas ou afins, que lhe forem conferidas pela SAC-PR. (Estatuto da Infraero).
Publicações no D.O.U. do Estatuto da Infraero:
 Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 20/06/2013 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 132, de 11/07/2013, Seção 1 - páginas nº 12, 13, 14 e 15.
 Alteração pela Assembleia Geral Extraordinária em 28/04/2014 – Ata publicada no Diário Oficial da
União nº 116, de 20/06/2014, Seção 1 - páginas nº 31 e 32.
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Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
1.

Ato Administrativo nº 3809/PR/2009 – Vigência a partir de 27.10.2009:
 Aprova a criação das Superintendências Regionais do Rio de Janeiro – SRRJ, do Centro-Oeste
– SRCO e do Sudeste – SRSE, subordinadas à Diretoria Executiva, para implantação definitiva,
até 1º de março de 2010;
 Estabelece as seguintes cidades como sede das Superintendências Regionais: Rio de Janeiro
para SRRJ, Brasília para a SRCO e Belo Horizonte para a SRSE;
 Extingue a subordinação direta do Aeroporto Int. do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos
Jobim – SBGL, do Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ, do Aeroporto Int. de
Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – SBBR e do Aeroporto Int. de Confins – Tancredo
Neves – SBCF, à Diretoria Executiva da INFRAERO. (IP nº 240/PRPG/22.10.2009).

2.

Ato Administrativo nº 4505/PR/2009 – Vigência a partir de 16.12.2009:
 Aprova a criação das Superintendências Regional de São Paulo – SRSP, subordinada à
Diretoria Executiva, e a alteração na estrutura organizacional da Superintendência Regional do
Sul – SRSU, para implantação definitiva, até 10 de abril de 2010;
 Extingue a subordinação direta do Aeroporto Int. de São Paulo/Guarulhos – Governador André
Franco Montoro – SBGR, do Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP e do Aeroporto
Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP, à Diretoria Executiva da INFRAERO, quando
da implantação definitiva da SRSP. (IP nº 265/PRPG/10.12.2009).

3.

Ato Administrativo nº 158/PR/2010 – Vigência a partir de 14.01.2010:
 Aprova as estruturas organizacionais das Superintendências Regionais do Rio de Janeiro –
SRRJ, do Centro-Oeste – SRCO e do Sudeste – SRSE, aeroportos e GNA subordinados;
 Aprova a retificação da Relação de Dependências subordinadas às Superintendências Regionais
constante do anexo da IP nº 240/PRPG/2009. (IP nº 007/PRPG/07.01.2010);

4.

Ato Administrativo nº 240/PR/2010 – Vigência a partir de 25.01.2010:
 Aprova as estruturas organizacionais das Superintendências Regionais de São Paulo – SRSP,
do Sul – SRSU, aeroportos e GNA subordinados. (IP nº 022/PRPG/25.01.2010).

5.

Ato Administrativo nº 361/PR/2010 – Vigência a partir de 02.02.2010:
 Altera a denominação da Superintendência Regional do Norte – SRNO para Superintendência
Regional do Noroeste – SRNR;
 Aprova a criação da nova Superintendência Regional do Norte – SRNO, com sede em Belém –
PA, subordinada à Diretoria Executiva para implantação definitiva, até junho de 2010;
 Extingue a subordinação direta do Aeroporto Int. de Belém – Val de Cans – SBBE à Sede,
quando da implantação definitiva da SRNO. (IP nº 023/PRPG/25.01.2010).

6.

Ato Administrativo nº 362/PR/2010 – Vigência a partir de 02.02.2010:
 Aprova a criação da Superintendência Regional do Centro-Leste – SRCE, com sede em
Salvador – BA, subordinada à Diretoria Executiva, e a alteração na estrutura organizacional da
Superintendência Regional do Nordeste – SRNE, para implantação definitiva até 30 de abril de
2010;
20

 Extingue a subordinação direta do Aeroporto Int. de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães
– SBSV à Sede, quando da implantação definitiva da SRCE. (IP nº 027/PRPG/02.02.2010).
7.

Ato Administrativo nº 572/PR/2010 – Vigência a partir de 26.02.2010:
 Aprova as estruturas organizacionais das Superintendências Regionais do Norte – SRNO e do
Noroeste – SRNR, aeroportos e GNA subordinados. (IP nº 033/PRPG/26.02.2010).

8.

Ato Administrativo nº 965/PR/2010 – Vigência a partir de 31.03.2010:
 Aprova as estruturas organizacionais das Superintendências Regionais do Centro Leste - SRCE
e do Nordeste – SRNE, aeroportos e GNA subordinados. (IP nº 061/PRPG/24.03.2010).

9.

Ato Administrativo nº 1190/PR/2011 – Vigência a partir de 05/04/2011:
 Extingue a unidade organizacional da Superintendência do Aeroporto de Zona da Mata –
SDZY, em razão do decurso do prazo do Termo de Convênio nº 009/2006/0001, firmado entre
a Infraero e o Governo do Estado de Minas Gerais.
 (IP nº 047/PRPG/05.04.2011).

10.

Ato Administrativo nº 1951/PR/2011 – Vigência a partir de 22.07.2011:
 Aprova a criação das unidades organizacionais subordinadas à Diretora Jurídica – DJ, com as
respectivas siglas adotadas, bem como suas competências e atribuições, conforme anexos II e
III da Informação Padronizada citada;
 Extingue a Procuradoria Jurídica – DJPJ e suas unidades, subordinada à Diretoria Jurídica - DJ,
conforme anexo II da Informação Padronizada citada;
 Extingue as Procuradorias Jurídicas Regionais e suas respectivas Encarregadorias de
Atividades, subordinadas às Superintendências Regionais, conforme anexo II (Sede e
Regionais) da Informação Padronizada citada;
 Estabelece que o presente Ato Administrativo entre em vigor na data de sua publicação na
Infranet: Atos Administrativos da Infraero. (IP nº 130/DJ/19.07.2011).

11.

Ato Administrativo nº 2620/PR/2011 - Vigência a partir de 23.09.2011:
 Implanta a Estrutura Organizacional da Diretoria de Empreendimentos – DT e altera as
Estruturas Organizacionais da Diretoria de Engenharia – DE e da Diretoria de Aeroportos –
DO. (IP nº 171/DA/21.9.2011).

12.

Ato Administrativo nº 1516/PR/2013 – Vigência: 14.3.2013.
 Alterar a designação organizacional da Diretoria de Obras de Engenharia – DE para Diretoria
de Engenharia – DE;
 Transferir a subordinação das DTEP e DTME da DT para a DE, alterando-se as siglas para
DEEP e DEME;
 Alterar a designação organizacional da Diretoria de Empreendimentos – DT para Diretoria de
Planejamento – DP;
 Transferir a subordinação das DAPG (DA) e DOPL (DO) para a DT para DP, alterando-se as
siglas para DPPG e DPPL;
 Transferir a subordinação da DACC (DA) para a DF, alterando-se a sigla para DFCC;
 Alterar a sigla da DTPE, agora subordinada à DP, para DPPE; e
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 Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, para a revisão dos processos
internos, das competências e atribuições referentes às unidades organizacionais mencionadas
no referido Ato Administrativo.
13.

Ato Administrativo nº 4161/DP/1º.11.2013 – Vigência: 1º.11.2013.
 Extinguir as unidades de Navegação Aérea dos Aeroportos, os Grupamentos de Navegação
Aérea – GNA, as Unidades Técnicas de Aeronavegação – UTA e as Estações Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA, conforme anexo I;
 Extinguir as unidades organizacionais de Navegação Aérea subordinadas administrativamente à
Superintendência de Navegação Aérea - DONA, conforme anexo II,
 Criar as Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA,
conforme anexo III;
 Vincular a responsabilidade pela administração, operação e manutenção das Estações
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA - Categoria “C”, sem
cargo em comissão, aos aeroportos, conforme anexo IV;
 Aprovar as competências e atribuições das Estações Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, conforme anexo V; e
 Estabelecer que este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua divulgação no endereço
eletrônico www.infranet.gov.br, no campo Atos Administrativos da Infraero, revoga o Ato
Administrativo nº 3996/DP/2013, de 18.10.2013 e todas as disposições em contrário.

14.

Ato Administrativo nº 4278DP/8.11.2013 – Vigência: 08.11.2013.
 Alterar a nomenclatura e sigla da EPTA de Plataformas (SBMM/SBEC/SBLB) – TAPL,
vinculada administrativamente ao Aeroporto de Macaé – SBME (Gerência de EPTA A-II), para
EPTA de Plataformas Marítimas (SBMM/SBEC/SBLB) – TAPM;
 Alterar a subordinação da EPTA Poços de Caldas – TAPC (Gerência de EPTA A-II), da
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR para a Superintendência Regional do Sudeste
– SRSE; e
 Retificar o quantitativo dos Encarregados de Atividades de Tráfego Aéreo da EPTA
Viracopos/Campinas – TAKP, subordinada administrativamente à Superintendência de
Navegação Aérea – DONA, para 5 (cinco), descrito no Anexo III ao Ato Administrativo nº
4161/DP/2013.
 NI – 7.01/F (DRH) de 22/06/2012 – Norma de Cargos em Comissão

Manuais e publicações relacionados às atividades da Unidade Jurisdicionada:
Em 2014 estava em vigor na Infraero o total de 245 publicações, entre Normas e Manuais de
Procedimentos, que são disponibilizados a todos os funcionários por meio da rede interna de dados
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1.2

Finalidade e Competência Institucional

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, empresa pública instituída nos termos
da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, está organizada sob a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira e
vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR.
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 Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República – SAC.
A organização administrativa da Empresa constitui-se de uma Sede e nove Superintendências
Regionais, às quais se vinculam os 60 aeroportos – dentre os quais 28 que contam com Terminais de
Logística de Carga – e 72 Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
– EPTA, dedicados à prestação de serviços que atendem a padrões internacionais de segurança,
conforto e qualidade.
A Empresa participa, com 49%, nas Sociedades de Propósitos Específicos - SPE que administram os
terminais dos aeroportos Internacionais de São Paulo/Guarulhos, Viracopos/Campinas, Brasília,
Confins e Rio de Janeiro/Galeão.
A Infraero é uma referência na capacitação de profissionais destinados às atividades aeroportuárias,
sendo a única empresa pública brasileira autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC a
oferecer treinamentos especializados.
A Infraero desenvolve atividades nas áreas de logística para operação de passageiros e de aeronaves;
logística de carga aérea; comercialização de áreas e venda de serviços; telecomunicações em
aeroportos e navegação aérea. Para desenvolver esse trabalho, conta com 12,6 mil empregados
orgânicos.
Em 2014, a Rede de aeroportos administrados pela Infraero contabilizou 2,2 milhões de pousos e
decolagens; 131,6 milhões de passageiros (embarque + desembarque) e 477,7 mil toneladas de carga
aérea.
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O mapa a seguir evidencia os principais pontos de presença da Empresa no território brasileiro.

Figura 1: Mapa com os principais pontos de presença da Infraero
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1.3

Organograma Funcional

O organograma da Infraero é do tipo funcional, o qual é agrupado de acordo com as funções da
Empresa e tem sua estrutura dividida por departamentos, com 03 (três) níveis hierárquicos. No âmbito
da Infraero, a estrutura organizacional é disciplinada pelo inciso IX do art. 28, constante do Estatuto
Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de junho de 2013, e publicado
no Diário Oficial da União – DOU nº 132, de 11/07/2013, Seção 1, fls. 12 a 15 e alterado pela
Assembleia Geral Extraordinária em 28/04/2014 – Ata publicada no Diário Oficial da União nº 116, de
20/06/2014, Seção 1 - folhas nº 31 e 32.
Assembleia Geral
A Assembleia Geral é o órgão soberano da Infraero, representada pela reunião dos acionistas. Sua
função é discutir, deliberar e votar a respeito de demonstrações contábeis; destinação do lucro líquido
do exercício e distribuição de dividendos; alienação das ações do seu capital ou de suas controladas;
alterações no Estatuto Social; abertura do seu capital e emissão de quaisquer títulos ou valores
mobiliários no País ou no exterior, entre outras atribuições.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Infraero é o órgão de deliberação colegiada responsável por
estabelecer as políticas da Empresa, bem como prestar orientações à sua Diretoria Executiva. Seus
membros são eleitos pela Assembleia Geral, sendo o representante dos empregados eleito pela
categoria, possuindo mandato de três anos, com possibilidade de reeleição.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos praticados pelos administradores,
bem como pela verificação do cumprimento de seus deveres legais e estatutários. Cabe ao Conselho
Fiscal examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis do exercício, o relatório anual da
administração e os processos de prestação de contas.
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da Infraero é constituída de um Presidente e sete Diretores, cujas
responsabilidades envolvem a administração geral dos negócios da Empresa, assim como a execução
das deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
A Superintendência de Auditoria Interna da Infraero é vinculada ao Conselho de Administração.
No que se refere à estrutura organizacional da Empresa, no ano de 2014 foi aprovada e implantada a
nova estrutura da Diretoria Executiva, com vigência a partir de 24 de março de 2014 até a revisão do
Estatuto Social. O detalhamento da Diretoria Executiva é apresentado abaixo:
a) Presidência – PR;
b) Diretoria de Aeroportos – DA, por incorporação de parte da atual Diretoria de Operações;
c) Diretoria Comercial – DC;
d) Diretoria de Engenharia – DE;
e) Diretoria Financeira e de Serviços de Suporte – DF, por transformação da atual Diretoria
Financeira, com absorção parcial de competências da Diretoria de Administração;
f) Diretoria de Gestão – DG, por transformação da atual Diretoria de Planejamento, com absorção
parcial de competências da Diretoria de Administração;
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g) Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ, por transformação da atual Diretoria Jurídica;
e
h) Diretoria de Desenvolvimento Operacional – DO, por transformação da atual Diretoria de
Operações.
As alterações supracitadas foram realizadas por meio do Ato Administrativo nº 980/PR/2014, de
20/03/2014, com vigência a partir de 24/03/2014.
Apresenta-se a seguir a estrutura geral vigente da Empresa:

Figura 2: Estrutura geral da Infraero

Conforme destacado no organograma acima, as Superintendências Regionais permanecem
subordinadas à Diretoria Executiva da Empresa.
Outras alterações relevantes referem-se à instituição de subordinação dos aeroportos, das Estações
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTAs e das Autoridades
Aeroportuárias Locais – AAL, quais sejam:
 Subordinação dos aeroportos, designados como Centros de Negócios, às Superintendências
integrantes da Diretoria de Aeroportos – DA;
 Subordinação das Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo –
EPTAs à Superintendência de Navegação Aérea, superintendência essa integrante da Diretoria
de Desenvolvimento Operacional – DO; e
 Subordinação das Representações da Infraero na coordenação das Autoridades Aeroportuárias
Locais – AAL no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek –
SBBR, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro
– SBGR e Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas – SBKP à Diretoria de Aeroportos
– DA.
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De acordo com os macroprocessos finalísticos da Empresa, definidos por meio da Cadeia de Valor, as
áreas de Gestão Operacional, Segurança Aeroportuária, Navegação Aérea, Logística de Carga e
Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos foram consideradas como as áreas mais estratégicas
para o desenvolvimento das atribuições finalísticas da Infraero.

Figura 3: Macroprocessos Finalísticos

Segue abaixo o quadro contendo as principais competências e os titulares responsáveis pelas áreas que
foram definidas como mais estratégicas da empresa:
Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/
Subunidades
Competências
Estratégicas

Titular

Cargo

1. Promover o desenvolvimento da função operacional dos aeroportos da rede INFRAERO, através do desenvolvimento
e implementação de Normas, Padrões, Procedimentos e Critérios;
2. Acompanhar a atualização da legislação aplicável à área operacional dos aeroportos e supervisionar o seu
cumprimento no âmbito dos Aeroportos da INFRAERO;
3. Prestar apoio aos Superintendentes Regionais e de Aeroportos nos aspectos referentes à função operacional;
4. Interagir com Órgãos Públicos e Empresas, atuantes no ambiente aeroportuário, visando à promoção da
operacionalidade da infra-estrutura aeroportuária;
5. Representar a INFRAERO em reuniões e eventos nacionais e internacionais, tais como: Comitê de Facilitação do ACISuperintendência de
LAC – Conselho Internacional de Aeroportos, CONAC, COTAER, ANAC, Ministério da Defesa, e outros órgãos Antonio
Gestão Operacional
Superintendente
relacionados ao setor aéreo;
Erivaldo Sales
– DOGP
6. Acompanhar a compatibilidade das estruturas organizacionais das áreas de operações das Regionais e dos Aeroportos
e de seus efetivos operacionais, com a demanda registrada, e propor adequações e padronizações;
7. Desenvolver e implementar programas de melhorias nos processos e sistemas operacionais dos aeroportos, com a
participação dos mesmos;
8. Interagir com as demais Superintendências visando maximizar a disponibilidade da infra-estrutura aeroportuária e o
desenvolvimento da função operacional;
9. Assessorar o Diretor de Operações nos assuntos inerentes à área de gestão operacional; e
10. Promover e supervisionar a continuidade da melhoria operacional dos aeroportos.

Período de
atuação

2014
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

1. Planejar, normatizar, coordenar e supervisionar as atividades de Salvamento e Combate a Incêndio em Aeronaves, e
Proteção da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita, desenvolvidas na rede de aeroportos e órgãos de
Navegação Aérea jurisdicionados à INFRAERO;
2. Supervisionar os programas de treinamento referentes à Segurança Aeroportuária, incluindo aqueles elaborados pelas
Superintendências Regionais e administrados nos aeroportos, bem como dos Aeroportos subordinados diretamente à
Diretoria Executiva;
3. Acompanhar a execução de Contratos e Convênios firmados para atender às necessidades da Segurança
Aeroportuária;
Superintendência de 4. Propor diretrizes para a elaboração de Convênios e Contratos relativos à Segurança Aeroportuária;
Segurança
5. Coordenar, supervisionar e orientar a aquisição de equipamentos e materiais de interesse da Segurança Aeroportuária; Alvaro Luiz
Superintendente
Aeroportuária - 6. Coordenar e supervisionar, sempre que possível, as licitações, na SEDE, de projetos, obras, serviços, materiais e Miranda Costa
DOSA
equipamentos de interesse direto da DOSA;
7. Elaborar a Proposta Orçamentária da DOSA;
8. Orientar e coordenar o planejamento estratégico referente às áreas de ação da DOSA;
9. Representar a INFRAERO junto ao Órgão Central do Sistema afeto à área de Segurança Aeroportuária – ANAC, e
demais Órgãos externos;
10. Representar a INFRAERO em eventos externos que enfoquem assuntos relativos à Segurança Aeroportuária, sob a
coordenação da Diretoria de Operações; e
11. Garantir a implementação do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da Aviação Civil no âmbito
da INFRAERO.

2014

1. Assessorar o Diretor de Operações nos assuntos pertinentes à área de Navegação Aérea;
2. Assessorar o Diretor de Operações quanto a Reconfiguração da Rede de Unidades de Navegação Aérea da Infraero;
3. Assessorar o Diretor de Operações nas atividades de Gerenciamento de Segurança Operacional – SMS, no âmbito da
Navegação Aérea da Infraero;
4. Planejar, coordenar e controlar os recursos necessários à prestação dos Serviços de Navegação Aérea no âmbito da
INFRAERO;
5. Propor a ativação e a desativação de órgãos prestadores de Serviços de Navegação Aérea;
Superintendência de 6. Propor o desenvolvimento e a implantação de sistemas automatizados de suporte à atividade de Navegação Aérea;
Navegação Aérea - 7. Promover a interação entre a Empresa, o Comando da Aeronáutica e outras instituições ligadas às atividades de
DONA
Navegação Aérea;
8. Promover a interação com as demais áreas da Empresa;
9. Identificar oportunidades comerciais na área de Navegação Aérea e propor o seu aproveitamento à área competente
da INFRAERO;
10. Elaborar a proposta orçamentária da Superintendência de Navegação Aérea e gerir a aplicação dos recursos
financeiros aprovados; e
11. Participar de Comitês e outros Grupos de Trabalho, de qualquer natureza, que tratem de assuntos relativos à
Navegação Aérea.

Superintendente

2014

1. Assessorar o Diretor Comercial na direção e coordenação sistêmica da atividade de Logística de Carga;
2. Atuar como gestor do processo de desenvolvimento, harmonização e integração entre a Área de Logística de Carga e
o mercado de comércio exterior, logística e transporte;
3. Dirigir e acompanhar os estudos para desenvolvimento de projetos estratégicos, especiais e de novos negócios para os
Terminais de Logística de Carga;
4. Dirigir e acompanhar as ações para cumprimento do planejamento empresarial da Superintendência de Logística de
Carga;
5. Dirigir, acompanhar e subsidiar as ações para atendimento às necessidades dos clientes estratégicos e corporativos da
atividade de Logística de Carga em nível nacional;
6. Dirigir e acompanhar os estudos de elaboração e revisão da legislação pertinente aos procedimentos operacionais e de
cobrança da atividade de Logística de Carga;
7. Dirigir e acompanhar a elaboração do programa orçamentário e gerir a aplicação dos recursos financeiros alocados à
Superintendência (custeio e investimentos);
Superintendência de
Francisco
8. Dirigir e acompanhar a elaboração de projetos de engenharia com vistas à construção, reforma e ampliação dos
Logística de Carga Xavier da Silva Superintendente
Terminais de Logística de Carga;
DCLC
Nunes
9. Dirigir, acompanhar e subsidiar as ações e os projetos voltados para o provimento das necessidades operacionais e de
segurança nos Terminais de Logística de Carga, em conjunto com as Áreas de Operações e de Segurança;
10. Acompanhar e subsidiar as ações voltadas para as questões ambientais referentes à atividade de Logística de Carga;
11. Acompanhar e aprovar, para posterior deliberação da Diretoria Comercial, os pareceres técnicos referentes aos
processos de isenção/redução/restituição tarifária;
12. Dirigir e acompanhar os processos para aquisição de equipamentos de manuseio e armazenagem de carga, realizados
pela Sede, Superintendências Regionais e Aeroportos;
13. Gerir e acompanhar os processos licitatórios afetos à Superintendência de Logística de Carga;
14. Acompanhar e subsidiar o desenvolvimento do plano diretor dos aeroportos;
15. Manter contato com autoridades, órgãos da Administração Direta e Indireta e Entidade de Caráter Privado, nos
assuntos que envolvam a atividade de Logística de Carga; e
16. Acompanhar a evolução dos negócios dos Terminais de Logística de Carga, provendo os recursos necessários para o
crescimento e aperfeiçoamento da atividade.

2014

Will Wilson
Furtado
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

1. Gerir as atividades inerentes aos negócios em áreas externas, de serviços aéreos, auxiliares de transporte aéreo e
órgãos públicos;
2. Definir metas e indicadores de desempenho pertinente às atividades de áreas externas, serviços aéreos, serviços
auxiliares de transporte aéreo e órgãos públicos;
3. Definir objetivos estratégicos e diretrizes de padronização dos processos relacionados às atividades de negócios em
Superintendência de áreas externas e de serviços aéreos;
Carlos Alberto
Negócios em Áreas 4. Desenvolver estudos, planejar e promover o desenvolvimento das atividades de negócios em áreas externas e de
Pacheco de Superintendente
Externas e Serviços serviços aéreos e auxiliares de transporte aéreo, por meio do estabelecimento de normas e padrões;
Lima
Aéreos – DCES 5. Acompanhar a atualização da legislação aplicável às atividades de negócios em áreas externas, de serviços aéreos, de
serviços auxiliares de transporte aéreo e órgãos públicos promovendo adaptações às normas, padrões, equipamentos e
sistemas;
6. Participar da concepção e atualização dos planos e projetos de desenvolvimento aeroportuário; e
7. Realizar prospecções de mercado para identificação de oportunidades e novos negócios para as atividades de
negócios em áreas externas, de serviços aéreos e de serviços auxiliares de transporte aéreo.

Período de
atuação

2014

Quadro A.1.3 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Quadro 1: Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

1.4

Macroprocessos Finalísticos

Cadeia de Valor
Em 2014 foi implantado o Escritório de Gestão de Processos Corporativos que tem por objetivo a
melhoria do nível de serviços prestados aos clientes.
Nesse contexto, foi elaborada a Cadeia de Valor da Empresa, representada pelos Macroprocessos de
Gestão, Finalísticos (negócios), de Suporte Direto e de Suporte Indireto. A Cadeia de Valor da Infraero
é a representação do conjunto de atividades realizadas em todo o ciclo de produção dos serviços
prestados pela Empresa.
Composição da Cadeia de Valor
Macroprocessos

21

Processos

80

Subprocessos

145

Total da Composição da
Cadeia de Valor

246

Quadro 2: Composição da Cadeia de Valor
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

De acordo com os direcionadores estratégicos e o diagnóstico da gestão, foram identificados os
processos organizacionais a partir dos quais foi possível elaborar a Cadeia de Valor da Infraero,
apresentada a seguir:
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Figura 4: Cadeia de Valor da Infraero

Em 2014, dos 215 processos identificados na Carteira de Processos Corporativos, 80 foram mapeados
e reprojetados.
Para a governança da gestão de processos está implantado o Comitê de Gestão de Processos
Corporativos – COGEP que acompanha os respectivos desempenhos dos Acordos de Níveis de
Serviços e dos Centros de Suporte, possibilitando ambiente estratégico propício à visão futura dos
processos de negócio.
Macroprocessos Finalísticos
Os macroprocessos finalísticos são aqueles voltados ao negócio e à missão da Empresa que é
“Oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis, aproximando pessoas e negócios”.
Abaixo o quadro contendo o detalhamento dos principais macroprocessos finalísticos mapeados na
Empresa:
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Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalístico
Macroprocessos

Administrar Operações
Aeroportuárias com
Passageiros

Descrição

Produtos e Serviços

- Embarcar Passageiros (realizar check-in,
realizar controle de acesso, realizar inspeção de
Trata-se de processos que
segurança, realizar controle de passaporte e
compõem o relacionamento com emigração e realizar embarque);
passageiros e usuários dos
- Desembarcar passageiros (realizar
Aeroportos
desembarque, realizar controle de passaporte e
imigração, restituir bagagem e realizar controle
de receita federal)

Principais Clientes

Subunidades
Responsáveis

Passageiros;
Usuários do aeroporto;
Empresas aéreas;

Diretoria de Aeroportos.

Concessionário;
Órgãos públicos.
Passageiros;

Administrar Operações
Aeroportuárias com
Aeronaves

Trata-se de processos que
compõem o relacionamento
- Analisar e planejar propostas de voo;
necessário com órgãos públicos
- Controlar as chegadas e partidas de
e companhias aéreas com vistas
aeronaves.
a possibilitar as operações com
aeronaves.

ANAC;
Órgãos Públicos;

Diretoria de Aeroportos.

DECEA;
Empresas aéreas.

Administrar Operações
com Carga Aérea

Administrar Espaços
Aeroportuários

Prospectar Serviços e
Espaços Aeroportuários

Trata-se de processos que
compõem o relacionamento
- Processar cargas aéreas;
necessário para o
- Inspecionar operações nos terminais de
desenvolvimento as operações carga.
de logística de carga.

- Conceder espaços área empresas aéreas e
auxiliares de transporte aéreo (Conceder áreas
externas com ou sem investimento);
- Operar espaços comerciais não concedidos –
Trata-se de processos que
estacionamento;
compõem o relacionamento
- Inspecionar atividades comerciais nas
necessário para administrar os
operações dos terminais de carga;
espaços concedidos, comerciais
- Fiscalizar contratos comerciais;
e operacionais dos aeroportos.
- Acompanhar e gerir contratos comerciais
(Aprovar projetos de adequação de áreas
concedidas);
- Monitorar os negócios.
- Promover e divulgar marcas e serviços;
- Captar e fidelizar clientes de carga;
Trata-se de processos
- Elaborar planejamento do mix comercial dos
necessários ao desenvolvimento aeroportos;
e comercialização dos negócios - Elaborar estudos de viabilidade de exploração
da Infraero.
comercial;
- Prospectar concessionários para negócios
comerciais.

Empresas aéreas;
Transportador;

Diretoria de Aeroportos.

Importador.

Empresas Aéreas;

Concessionário;
Diretoria de Aeroportos.
Usuário do aeroporto;

Passageiro;

Empresas Aéreas;
Concessionário;
Diretoria Comercial.
Usuário do aeroporto;
Passageiro;

Quadro A.1.4 - Macroprocessos Finalísticos
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Dentre os macroprocessos finalísticos ressalta-se o Macroprocesso - Administrar Operações
Aeroportuárias com Passageiros que contempla o Projeto Estratégico - Eficiência Operacional em
Aeroportos – PEOA. Este projeto, sob a liderança do Escritório de Processos, completou em sua
primeira etapa a operação com passageiros e bagagens. Os aeroportos contemplados pelo projeto em
2014 foram o Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes e o Aeroporto Internacional de
Cuiabá – Marechal Rondon. A medição dos índices de eficiência nesses aeroportos, após a
implantação das melhorias identificadas, demonstraram um ganho de 60,01% e 40,96%,
respectivamente.
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2
2.1

INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
Estrutura de Governança

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, empresa pública instituída nos termos
da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, está organizada sob a forma de sociedade anônima, com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, e
vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República SAC-PR.
A sua base normativa é o Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
20 de junho de 2013 (Publicado no DOU nº 132, do dia 11 de julho de 2013, Seção 1, fls. 12 a 15) e
alterado pela Assembleia Geral Extraordinária em 28/04/2014 – Ata publicada no Diário Oficial da
União nº 116, de 20/06/2014, Seção 1 - folhas nº 31 e 32.
Para garantir o fortalecimento da governança corporativa, a Infraero dispõe de uma estrutura
organizacional composta por Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal.
Desta-se, também, a existência da Superintendência de Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de
Administração, e dos Comitês de Governança, cujas formas de atuação são descritas a seguir:
Assembleia Geral
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 – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II – 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 benefícios
de qualquer natureza, a Assembleia Geral levará em consideração as responsabilidades por eles
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assumidas, o tempo dedicado às funções desempenhadas, a competência e reputação profissional e o
valor dos seus serviços no mercado.
Conselho de Administração
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 do 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 Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República – SAC-PR, no
exercício da supervisão ministerial.
Comitês do Conselho de Administração
De acordo com o estabelecido no inciso V do art. 7º do Regimento Interno do Conselho de
Administração é atribuição do Presidente do Conselho propor e aprovar a criação de comitês e grupos
de trabalho e proceder a indicação de seus integrantes. Assim sendo, foram criados pelo Conselho de
Administração dois Comitês, com as seguintes finalidades:
 Comitê de Investimentos: criado por meio do AA nº 2338/CA/2011, de 29/08/2011, para
proceder ao acompanhamento da realização das obras e medidas de ampliação da capacidade
dos aeroportos;
 Comitê de Reestruturação: criado por meio do AA nº 2339/CA/2011, de 29/08/2011, para
proceder ao acompanhamento do projeto de reestruturação da Infraero.
Diretoria Executiva
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;
34

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 Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República – 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 – implementar as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração para a gestão das
participações da Infraero no capital de suas subsidiárias, controladas, coligadas e outras sociedades;
IX – aprovar o Plano de Ação Empresarial e a estrutura organizacional;
X – submeter à aprovação do Conselho de Administração, para posterior encaminhamento aos órgãos
competentes:
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 – aprovar proposta de alienação mediante venda, permuta ou doação de veículos da empresa e 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 Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República – SAC-PR;
XIV – submeter ao Conselho de Administração proposta para a obtenção de financiamentos,
empréstimos e o repasse de recursos às suas subsidiárias;
XV – promover reuniões periódicas com os órgãos de administração das subsidiárias, controladas,
coligadas e de outras sociedades;
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;
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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, controladas e de outras sociedades;
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;
XXVII – aprovar a filiação da Infraero a organização sindical patronal, bem como a qualquer outra
entidade representativa do setor aeroportuário;
XXVIII – dispor sobre as ações relacionadas à conduta ética no âmbito da Infraero.
Parágrafo único. O desempenho da Diretoria Executiva será formalmente avaliado pelo
Conselho de Administração, a cada exercício.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Infraero é o órgão fiscalizador dos atos de gestão administrativa, em defesa da
Empresa e dos seus acionistas, de funcionamento permanente, composto de 03 (três) membros efetivos
e igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, e exercerão seus
cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição, podendo ser reeleitos:
I – dois membros por indicação do Ministro Chefe de Secretaria da Aviação Civil da Presidência da
República – SAC-PR;
II – um membro por indicação do Ministro da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.
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
36

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.
Superintendência de Auditoria Interna
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:
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
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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 Superintendência de Auditoria Interna – PRAI por
meio de auditorias previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 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 ControladoriaGeral da União – CGU; pela análise ou distribuição das demandas provenientes dos Conselhos de
Administração e Fiscal, das Diretorias e do órgãos de controle interno (CISET/SG-PR, 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 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 Superintendência de Auditoria
Interna – PRAI nos relatórios de auditoria e pela administração do programa de treinamento dos
empregados da Superintendência de Auditoria Interna – 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
(Contratos de Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária); 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.
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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 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, realizadas
por meio de auditoria de processos de negócios e de suporte; bem como dos controles internos da
Empresa; 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 – DGRH, 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.
As atividades desenvolvidas pela Superintendência de Auditoria Interna – PRAI são, dentre outras:
 Realização das auditorias de processo, de gestão, de obras e de tecnologia da informação, bem
como do Infraprev, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 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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Figura 5: Organograma da PRAI

Comitês de Governança
Com vistas a apoiar os processos estratégicos da Empresa, foram criados Comitês de Governança, que,
dentre outras funções específicas, observam as políticas empresariais definidas, garantindo a
participação efetiva das áreas interessadas nos processos, avaliação técnica, tempestividade no
processo decisório e monitoramento adequado das ações corretivas. São eles:
Comitê de Gestão Estratégica – COGES
 Atribuições:
a) acompanhar o processo de formulação estratégica, propondo a aprovação do Plano
Empresarial à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração;
b) avaliar o desempenho dos objetivos e indicadores estratégicos;
c) determinar a implantação de ações corretivas necessárias aos cumprimentos das
metas;
d) promover o direcionamento dos esforços gerenciais para o alcance dos objetivos
definidos no Mapa Estratégico;
e) participar do processo de promoção de ações que objetivam assegurar a compreensão
da estratégia por todos os colaboradores, para melhor desempenho dos seus papéis;
f)

elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
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 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, de Aeroportos, Jurídica e de Assuntos Regulatórios,
Comercial e Financeira e de Serviços de Suporte.
 Coordenação: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
 Situação: implantado.
Comitê de Projetos Estratégicos – CPROJ
 Atribuições:
a) aprovar as diretrizes para a gestão dos projetos estratégicos na Infraero;
b) atuar como facilitador entre os principais envolvidos na execução dos projetos
estratégicos da Infraero, visando ao cumprimento de seus objetivos;
c) aprovar as propostas e redefinir prioridades de projetos estratégicos, observada a
disponibilidade de recursos orçamentários, materiais e humanos;
d) avaliar, regularmente, o desempenho dos projetos estratégicos por meio dos
indicadores de prazos, custos e riscos originados dos acompanhamentos da execução
dos referidos projetos;
e) aprovar ou rejeitar as solicitações de mudança propostas aos projetos estratégicos;
f)

elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.

 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, de Aeroportos, Jurídica e de Assuntos Regulatórios,
Comercial e Financeira e de Serviços de Suporte.
 Apoio: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
 Situação: implantado.
Comitê de Gestão de Processos Corporativos – COGEP
 Atribuições:
a) aprovar cronograma atual de trabalho da Gerência de Processos;
b) acompanhar o desempenho dos processos;
c) acompanhar o desempenho dos Acordos de Níveis de Serviços;
d) acompanhar o desempenho dos Centros de Suporte;
e) acompanhar o desempenho dos projetos de desenvolvimento operacional;
f) acompanhar as melhores práticas no setor aéreo;
g) propor à Diretoria Executiva ajustes de procedimentos, normatização e arquitetura
organizacional, em consonância aos processos reprojetados, para melhoria do
desempenho da Empresa;
h) elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.
 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, Jurídica e de Assuntos Regulatórios, de
Desenvolvimento Operacional e Financeira e de Serviços de Suporte.
 Apoio: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
 Situação: implantado.
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Comitê de Gestão de Empreendimentos Estratégicos – COGEE
 Atribuições:
a)

discutir com as diretorias o impacto do desempenho do portfólio da Infraero,
principalmente o desempenho financeiro;

b)

verificar e alertar determinada diretoria que uma respectiva unidade organizacional
não está cumprindo com os Acordos de Serviço Interno;

c)

decidir sobre situações identificadas e levantadas nos níveis 1, 2 e 3 do fluxo da
Governança;

d)

apresentar, trimestralmente, à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração,
Relatório do Desempenho de Portfólio de Empreendimentos.

 Áreas envolvidas: Diretorias de Aeroportos, Comercial, Engenharia e Gestão.
 Apoio: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DGEM
 Situação: implantado.
Comitê de Gestão de Pessoas – CGPES
 Atribuições:
a)

promover a definição e implantação das estratégias de gestão de pessoas que
orientam os processos de administração de pessoal, benefícios, Segurança e Saúde
no Trabalho – SST, capacitação e desenvolvimento, em alinhamento com as
diretrizes empresariais;

b)

acompanhar os processos referentes ao Plano de Classificação de Cargos e Salários
e deliberar a respeito das proposições a serem submetidas à decisão da Diretoria
Executiva;

c)

participar da definição e implantação de programa específico para adequação do
efetivo da Empresa, contemplando ações de movimentação de pessoal direcionadas
à adequação do efetivo das dependências;

d)

acompanhar o estabelecimento e aplicação de critérios, em relação aos empregados
lotados em dependências indicadas com efetivo excedente, para absorção pelas
concessionárias, transferência especial ou adesão aos programas de incentivo à
aposentadoria e desligamento incentivado;

e)

promover ações para definição de programas de desligamento incentivado e de
ajustamento do efetivo, bem como acompanhar a sua implantação;

f)

acompanhar ações que venham a gerar impacto na folha de pagamento;

g)

acompanhar a evolução dos benefícios concedidos aos empregados, analisar sua
adequação e promover a melhoria dos procedimentos relativos ao assunto;

h)

promover e monitorar ações voltadas para a implantação de processos relacionados
ao desenvolvimento de competências e formação de empregados, bem como
contribuir para o estabelecimento de condições favoráveis ao alcance dos resulta dos
empresariais;
42

i)

monitorar o clima organizacional, promovendo e acompanhando ações que tenham
como objetivo a manutenção do indicador em nível adequado;

j)

promover ações para criação e implantação de políticas de remuneração variável
que incentivem o desempenho individual e em equipe;

k)

acompanhar a implantação da Universidade Corporativa e monitorar os resultados
de sua atuação;

l)

deliberar sobre proposições para garantir a efetiva participação dos empregados nas
ações desenvolvidas pelo Comitê;

m)

manter articulação com as instâncias próprias do Governo Federal para a adequada
formalização e aplicação dos acordos trabalhistas, mediante atendimento às normas
de regência da matéria;

n)

conduzir a negociação prévia aos acordos coletivos de trabalho para adequação e
cumprimento das diretrizes legais, em relação às demandas de interesses da
Empresa e dos empregados;

o)

elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.

 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, Jurídica e de Assuntos Regulatórios, de
Desenvolvimento Operacional e Financeira e de Serviços de Suporte.
 Apoio: Superintendência de Recursos Humanos – DGRH.
 Situação: implantado.
Comitê de Desenvolvimento Aeroportuário – CODEA
 Atribuições:
a)

propor políticas, diretrizes e estratégias para desenvolvimento dos aeroportos da
rede Infraero, submetendo-os à Diretoria Executiva;

b)

apoiar a Diretoria Executiva na aprovação dos planos diretores aeroportuários, de
zoneamento de ruídos, de proteção de aeródromos e demais documentos de
planejamento aplicáveis, bem como na seleção de projetos prioritários, no contexto
da gestão de portfólio de projetos estratégicos;

c)

aprovar premissas, critérios, padrões, parâmetros, metodologias e documentos
relativos às soluções para componentes da infraestrutura aeroportuária;

d)

monitorar as curvas de demanda e estabelecer gatilhos de investimentos para
ampliação da infraestrutura aeroportuária;

e)

acompanhar os planos de integração urbana e os instrumentos que regulamentam a
inserção dos aeroportos nos planos de desenvolvimento do(s) município(s) onde
esteja implantado;

f)

promover a coordenação entre as diretorias da Empresa de modo a compatibilizar as
necessidades de desenvolvimento dos aeroportos e priorizar os recursos;

g)

avaliar as propostas de inclusão e exclusão de aeroportos da rede Infraero;

h)

elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.
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 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, Comercial, Financeira e de Serviços de Suporte, de
Desenvolvimento Operacional e de Aeroportos.
 Apoio: Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário – DGDR.
 Situação: não implantado.
Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET
 Atribuições:
a)

propor políticas, diretrizes e estratégias para desenvolvimento tecnológico da
Infraero, submetendo-os à Diretoria Executiva;

b)

apoiar a Diretoria Executiva na aprovação de planos de desenvolvimento da
tecnologia e na seleção de projetos prioritários de tecnologia, no contexto da gestão
de portfólio de projetos estratégicos;

c)

monitorar o desempenho dos planos de desenvolvimento da tecnologia e dos
projetos de tecnologia, bem como da área de tecnologia;

d)

promover a coordenação entre as diretorias da Empresa, de modo a compatibilizar
as necessidades de desenvolvimento tecnológico e priorizar os recursos;

e)

elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.

 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, Comercial, de Desenvolvimento Operacional, de
Aeroportos e Financeira e de Serviços de Suporte.
 Apoio: Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI.
 Situação: implantado.
Comitê de Gestão de Pavimentos Aeroportuários – CGPAV
 Atribuições:
a)

acompanhar a implantação do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos
Aeroportuários – SGPA na rede Infraero, utilizando a metodologia de
gerenciamento de pavimentos;

b)

acompanhar o monitoramento das condições operacionais e de desempenho dos
pavimentos aeroportuários;

c)

aprovar o cronograma de recuperação dos pavimentos aeroportuários;

d)

definir as prioridades do programa de recuperação, manutenção e conservação dos
pavimentos aeroportuários;

e)

acompanhar o planejamento da manutenção, conservação, bem ainda, dos projetos,
serviços e obras de revitalização/construção dos pavimentos aeroportuários;

f)

atuar na alocação dos recursos humanos e orçamentários para execução do
programa de gerenciamento de pavimentos;

g)

propor à Diretoria Executiva ajustes de procedimentos, normatização e arquitetura
organizacional, em consonância aos processos reprojetados;

h)

elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.
44

 Áreas envolvidas: Diretorias de Gestão, de Aeroportos, de Engenharia, de Desenvolvimento
Operacional, da Financeira e de Serviços de Suporte e da Jurídico e de Assuntos Regulatórios.
 Apoio: Superintendência de Manutenção – DOMN.
 Situação: implantado.
Comitê de Gestão de Riscos
 Situação: a ser criado
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2.2

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

A estrutura da Superintendência de Auditoria Interna da Infraero – que não sofreu alteração no
exercício –, o seu posicionamento no organograma da Empresa e as suas atividades constam do
subitem 2.1 – Estrutura de Governança (Figura 5 - Organograma da PRAI) deste Relatório.
Para o exercício de 2014 a Superintendência de Auditoria Interna - PRAI previu, no Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT, a realização de 37 trabalhos de auditoria. Todavia, foram
efetivamente realizados 41 trabalhos de auditoria, sendo 36 previstos no PAINT/2014 e 5 auditorias
especiais, ou seja, que não constaram do PAINT.
A seguir relacionam-se os trabalhos, as constatações e as providências adotadas pela gestão
concernentes às auditorias realizadas no exercício de 2014 consideradas mais relevantes pela
Superintendência de Auditoria Interna:
Número do Relatório:

Relatórios de Auditoria Especial n° 01 e 02/PRAI(AIOT)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Aeroporto de Goiânia e Aeroporto de Vitória

Escopo examinado:

Termos de Cooperação Técnica e Financeira – TCTF nº 0005EG/2010/0001 e TCTF nº 0006-EG/ 2010/ 0001, que teve por objeto a
“Revisão e complementação de projetos executivos em andamento para a
infraestrutura e elaboração de estudos preliminares, projeto básico e
executivo de infraestrutura para o horizonte de 2020, no Aeroporto Santa
Genoveva – GO” e, no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles em Vitória –
ES”, respectivamente.

Principais Constatações:

Providências adotadas pela gestão:

1.

Os repasses de recursos para o DEC foram feitos, somente, com base no
Cronograma de Desembolso programado. Não foi realizada a devida
conferência e atesto pelos Gestores da entrega dos produtos previstos nas
etapas do Cronograma de Execução constante no Plano de Trabalho e
Plano de Documentação, conforme previsto na Cláusula 7.1.1 do TCTF;

2.

Falta de comprovação documental das despesas indiretas (como
Gerenciamento de projetos), fato que não aconteceu até o momento. O
item 7.1.2 do TCTF previa, ainda, a apresentação de comprovantes fiscais
(documentação hábil) para a remuneração das Despesas Indiretas;

3.

Realização do repasse dos recursos nº 4 para o DEC, com a aprovação da
fiscalização, sem a entrega dos produtos previstos na primeira e segunda
parcelas. Não houve demonstração de quais produtos previstos nos
Cronogramas de execução e Físico-financeiro foram de fato entregues e
aprovados pelos Gestores do TCTF;

4.

Proposição de critérios de medição após a extinção do TCTF, com
previsão de pagamento de serviços aprovados com restrição e até
reprovados em pelo menos 50% do valor previsto em contrato;

5.

Ausência das prestações de contas dos repasses de recursos nº 3 e 4 em
descumprimento ao TCTF.

Está sendo discutida junto ao Exército (DEC) a prestação de contas final dos
TCTF de Goiânia e Vitória.
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Número do Relatório:

Relatório de Auditoria Especial n° 03/PRAI(AIAG-1)/2014-R

Áreas, unidades e setores auditados:

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas

Escopo examinado:

Auditoria especial no processo do Acordo de Cooperação Técnica nº
0005/2013/0001 celebrado entre a Infraero e a empresa BSB Marketing
Esportivo S.A, referente à cessão de área para realização do evento XGames Foz do Iguaçu- 2013.
1. Não reconstituição da área objeto de concessão pela BSB Marketing
Esportivo S/A.

Principais Constatações:

2. Ausência de apresentação dos projetos das obras realizadas na construção
“Arena Parque Infraero”.
3. Da análise e emissão de parecer a respeito da regularidade das ações
preparatórias do acordo de cooperação técnica.

Providências adotadas pela gestão:

1.

A Superintendência Jurídica de Correição - DJCN determinou, mediante
Parecer n° 884/DJCN/2014, de 22/12/2014, que a Superintendência de
Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos - DCES localizasse os
projetos referentes ao acordo de cooperação, devendo acostá-los aos
autos, devidamente aprovados pela autoridade competente, nos termos do
art. 116 da Lei n° 8.666/93.

2.

Por intermédio do Ato Administrativo nº 1460/DJCR/2015, de 30/4/2015,
foi instaurado “o procedimento de Sindicância nº 026/DJCR/2015 –
026.009.15.01, para apurar responsabilidade em razão, dentre outras
ocorrências, da execução das obras e serviços de adequação da área
concedida à ‘Arena Parque INFRAERO’, para realização do evento XGames Foz do Iguaçu-2013, antes da assinatura do Termo de Acordo de
Cooperação Técnica nº 005/2013/0001 e conforme levantamentos
constantes do Relatório Consolidado de Auditoria Especial nº
03/PRAI(AIAG)/2014-R”.

Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 7/PRAI(AIAG)2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Aeroporto Internacional de Salvador/BA – Deputado Luís Eduardo
Magalhães

Escopo examinado:

Exames realizados com foco na análise do RDC Presencial
nº 004/DALC/SBSV/2013 – concessão de uso de área destinada à exploração
comercial da atividade de estacionamento de veículos.
1. Atraso na entrega dos projetos de adequação de área.

Principais Constatações:

2. Demora no início da obra do Estacionamento 01 em decorrência do atraso
na entrega e na aprovação dos projetos.
3. Ausência da verificação diária dos veículos estacionados.

Providências adotadas pela gestão:

1. O Concessionário foi notificado a efetuar a correção nos projetos e os
reapresentou, estando sob análise da área de engenharia da Infraero.
2. Estão sendo adotadas ações junto ao Concessionário com vistas ao
imediato início/continuidade das obras.
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3. Aguardando conclusão da análise das divergências apresentadas pelo
Concessionário, bem como, a análise dos veículos estacionados com
prazo superior a 30 (trinta) dias no Sistema Gest.

Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 08/PRAI(AIAG)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Superintendência Regional do Centro-Leste e Aeroporto Internacional de
Salvador/BA – Deputado Luís Eduardo Magalhães

Escopo examinado:

Exames realizados com foco na análise dos Pregões Eletrônicos
n° 013, 037 e 093/ADCE/SBSV/2013 e Pregão Eletrônico
n° 010/ADCE/SRCE/2013 e respectivos Termos de Contratos da
Superintendência Regional do Centro-Leste e do Aeroporto Internacional de
Salvador/BA – Deputado Luís Eduardo Magalhães.
1. Termo Aditivo não cadastrado
n° 033-MM/2013/0015).

no

Sistema

SmartStream (TC

2. Não execução das ordens de serviços preventivas,
planejamento semanal (TC n° 0033-MM/2013/0015).
Principais Constatações:

conforme

3. Ausência de revisão dos custos de materiais, uniformes e EPI no 1º
Termo Aditivo (TC n° 0033-MM/2013/0015).
4. Ausência de aplicação das glosas apontadas pela equipe de fiscalização
(TC n° 0033-MM/2013/0015).
5. Veículos inoperantes pendentes de manutenção a mais de três meses (TC
n° 0033-MM/2013/0015).
1. A Superintendência de Contratos e Convênios determinou que a
Superintendência Regional do Centro-Leste - SRCE incluísse os
contratos no módulo SS_Contratos do sistema SmartStream.
2. A Contratada foi notificada para cumprir a execução das Ordens de
Serviço preventivas dentro do prazo.

Providências adotadas pela gestão:

3. Foi procedida a repactuação do contrato.
4. Foram encaminhados aos gestores operacional e de fiscalização para
providencias de efetivação das glosas apontadas.
5. Apresentou, anexo ao Memorando nº 1725/SBSV/2014, de 31/10/2014,
um plano de ação para aquisição de peças visando ao acompanhamento e
manutenção das empilhadeiras pela empresa contratada (TC n° 0033MM/2013/0015).

Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 11/PRAI(AIOT)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Aeroporto de Macaé

Escopo examinado:

Auditoria nos controles internos voltados para a eficiência da gestão
contratual dos investimentos na manutenção e ampliação da infraestrutura
aeroportuária
dos
Termos
de
Contrato
nº 0058-EG/2012/0064 e nº 0078-EG/2012/0064.

Principais Constatações:

1. Falta de critérios no edital ou em normativos internos para que o membro
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técnico da comissão de licitação realizasse a conferência da Composição de
Custos deste item de forma a avaliar a conformidade/compatibilidade da
proposta apresentada pela licitante vencedora com a previsão do Orçamento
de Referência da Infraero.
2. Os profissionais alocados no serviço de Administração Local têm natureza
de contratação de mensalista e não de horista como proposto na
metodologia orçamentária, onerando o contrato com encargos sociais além
do necessário.
3. Falta
de
conferência
pela
fiscalização
dos
contratos
da
disponibilização/utilização destes profissionais e materiais em campo. Foi
constatado, ainda, o pagamento de valores inferiores ao previsto em
contrato, pois os pagamentos estão sendo feitos proporcionalmente ao
desembolso financeiro do empreendimento.
4. Ausência de padronização de critério de medição para os serviços de
Administração Local e Operação e Manutenção do Canteiro nas
especificações técnicas.

Providências adotadas pela gestão:

Devido a todas as inconsistências a Superintendência de Auditoria Interna
emitiu em 2014 a NT nº 003/PRAI(AIOT)/2014 que encaminhou estas
questões ao Diretor de Engenharia para que fosse avaliada a necessidade de se
estabelecer procedimentos padrão para a verificação das propostas de preços
apresentadas pelas licitantes. Dessa forma, com a criação de critérios objetivos
no Edital os membros técnicos poderão realizar uma adequada conferência das
CAPU apresentadas pelos licitantes, não comprometendo futuramente a gestão
da obra/empreendimento.
Ficou estabelecida pela Diretoria de Engenharia a criação de grupo de trabalho
para padronizar estes procedimentos no âmbito da Infraero, de forma a se ter a
adequada previsão de recursos, a garantia de que a proposta de preços
apresentada não comprometa a qualidade da equipe técnica e a disponibilização
de equipamentos necessários para a boa gestão dos empreendimentos.
Tal padronização propiciará uma boa gestão e o pagamento justo do item
Administração Local.

Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 013/PRAI(AIAG)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Superintendência Regional do Norte e Aeroporto Internacional de Belém
Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro

Escopo examinado:

Auditoria contábil
1. Saldos contábeis das contas de patrimônio divergentes dos saldos do
razão auxiliar.

Principais Constatações:

2. Inconsistências na conta de depósitos judiciais – diversos.
3. Inconsistências detectadas no relatório “Materiais sem Movimentação”.

Providências adotadas pela gestão:

1. A Gerência Financeira – FINO, da Superintendência Regional do Norte,
está regularizando os valores com base no relatório gerado na base de
dados do SS:AF e encontra-se aberto chamado (SAC-TI) para correção
do relatório.
2. A área jurídica identificou diversos depósitos de processos judiciais que
já transitaram em julgado. Encontra-se em andamento, com base nessas
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informações, a reconciliação e regularização dos valores registrados na
conta de depósitos judiciais.
3. A FINO agendou verificação do sistema por ocasião do fechamento do
Boletim Mensal do Almoxarifado - BMA para os próximos três meses e
em caso de detecção de inconsistência será reiterada a solicitação ao
gestor do sistema de materiais.

Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 015/PRAI(AIAG/AIAG-1)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Sede

Escopo examinado:

Exame da gestão do Termo de Convênio nº 02/2009/0001, firmado entre a
Infraero, como Concedente, e a Fundação Universidade de Brasília - FUB,
como Convenente, e outros pontos relacionados ao Convênio.
1. Ausência de comprovação de contrapartida não financeira.
2. Bens adquiridos com recursos do Convênio sem registro patrimonial na
Infraero.

Principais Constatações:

3. Notas Fiscais apresentadas em duplicidade nas prestações de contas.
4. Sobreposição de ações do Plano de Trabalho do Termo de Convênio e o
quarto aditamento.
5. Alteração do Plano de Trabalho sem a devida regularização em termo
aditivo de Convênio.
1. A Superintendência de Meio Ambiente - DEMA adotará medidas junto à
FUB/CDT no sentido de aquela Fundação apresentar a referida
comprovação das despesas ou ressarcir a Infraero dos respectivos valores
pactuados e não comprovados.
2. Os Termos de Doação serão feitos pela FUB/CDT para posterior registro
contábil dos bens na Infraero.

Providências adotadas pela gestão:

3. A Superintendência de Meio Ambiente – DEMA procederá a glosa
quando da prestação de contas final do Convênio.
4. A Superintendência de Meio Ambiente – DEMA está providenciando
justificativas/documentações adicionais relacionadas ao assunto, bem
como, levantamento de eventuais custos adicionais para inclusão do
Palácio da Alvorada no escopo do referido Convênio e se nos demais
aeroportos previstos no Convênio houve algum trabalho fora do sítio
aeroportuário.
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Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 25/PRAI(AIAG)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Sede

Escopo examinado:

Exames realizados com foco na análise dos Contratos de Prestação de
Serviços Contínuos no âmbito da Sede.
1. Utilização de percentual incorreto da alíquota do SAT nos recolhimentos
mensais na SEFIP/GFIP (TC nº 0048-PS/2012/0001).

Principais Constatações:

2. Pagamento
a
maior
nº 0058-PS/2011/0001).

de

benefícios

3. Inconsistências na distribuição
nº 0058-PS/2011/0001).

de

à

uniformes

Contratada
e

EPI

(TC
(TC

1. Realizada glosa no montante de R$ 173.959,17 e ajustes nos controles
internos.

Providências adotadas pela gestão:

2. Encaminhado à Contratada o Ofício nº 9995/CCGC/2014 referente a
glosa no valor de R$ 73.188,26, além de proceder a repactuação
contratual.
3. Encaminhado
à
Contratada
o
Ofício
nº
10027/AGAS-1/2014 solicitando justificativas quanto a não entrega dos
uniformes e EPI e informando que os itens não entregues e já validados
pela Comissão de Fiscalização seriam glosados na próxima Nota Fiscal da
Empresa Foccus.

Número do Relatório:

Relatório de Auditoria nº 029/PRAI(AIAP)/2014

Áreas, unidades e setores auditados:

Sede, Aeroporto Internacional de Recife, Aeroporto Internacional de
Salvador, Aeroporto Internacional de Porto Alegre e Aeroporto Internacional
de Manaus.

Escopo examinado:

Exames realizados com foco na análise do processo de concessão dos
adicionais de periculosidade e de insalubridade.
1. Visão distorcida quanto ao propósito do pagamento de adicional de
periculosidade;
2. Ausência de ações eficazes para mitigar riscos relacionados a atividades
perigosas;

Principais Constatações:

3. Pagamentos retroativos de adicionais;
4. Uso de critérios diferentes, para situações semelhantes, em relação à
concessão do adicional de periculosidade;
5. Vulnerabilidade dos controles do processo de concessão e pagamento dos
adicionais.

Providências adotadas pela gestão:

1.1 Desenvolver mecanismos de conscientização dos empregados sobre os
riscos de vida e incolumidade física a que estão sujeitos aqueles que
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desenvolvem atividades perigosas.
2.1 Desenvolver ações com o objetivo de readequar as instalações físicas das
subestações elétricas, nas quais há situações que colocam em risco a
segurança dos empregados envolvidos nessas atividades;
2.2 Propor ações visando o cumprimento da Norma em relação aos
procedimentos de abastecimento de aeronaves;
2.3 Desenvolver ações visando a readequar as instalações físicas relacionadas a
cargas perigosas, com o objetivo de mitigar os riscos relacionados ao
recebimento, armazenamento e entrega de cargas perigosas;
2.4 Interagir com as autoridades alfandegárias visando à segregação da rotina de
desembaraço das cargas perigosas, de forma a eliminar a exposição dos
demais empregados do TECA a esse tipo de carga;
2.5 Estabelecer mecanismos de mitigação de riscos quando da elaboração de
novos projetos, visando a reduzir os impactos na concessão de adicionais de
periculosidade e insalubridade.
3.1 Adotar medidas com vistas a mitigar as causas que geram o pagamento de
parcelas de adicionais, efetivamente em atraso, fiscalizando os
procedimentos para maior eficiência do processo e diminuição do impacto
no fluxo de caixa da Empresa;
3.2 Submeter à apreciação da área jurídica, a pertinência da concessão do
adicional de periculosidade aos empregados envolvidos na atividade de
telemonitoramento/telecontrole, constante do Anexo III da Norma
Regulamentadora nº 16.
4.1 Realizar estudo técnico visando a definir e adotar critérios e políticas
uniformes para a concessão do adicional de periculosidade, o que
proporcionará a racionalização de recursos.
5.1 Implementar medidas ou elaborar plano de ação, visando a conscientizar as
Equipes de SST da importância de melhorar a aderência aos normativos
internos, em especial, ao COAPI – Caderno de Orientações de Adicionais de
Periculosidade/Insalubridade;
5.2 Demandar à Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI, quanto
a implementação de mecanismos de controle que possibilitem ao Sistema
GESTORh, a suspensão automática do pagamento dos adicionais, nos casos
de afastamento pelo INSS, por interesse particular ou por mudança de
atividades dentro da própria lotação.
As recomendações citadas estão em fase de implementação pelos gestores
envolvidos no processo.

Destaca-se que, além das auditorias citadas no parágrafo precedente, a Auditoria Interna efetuou outras
análises e trabalhos fiscalizatórios que resultaram na elaboração de 7 (sete) Notas Técnicas de
Auditoria.
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Ressalta-se que as recomendações emitidas pela Auditoria Interna aos gestores visam a corrigir
inconformidades e a adotar medidas de melhorias de controles internos. Assim, as recomendações que
não foram atendidas até março/2015 permanecerão em monitoramento até a sua efetiva regularização.
Outro ponto a ser destacado é em relação ao acompanhamento das ações gerenciais no que tange às
auditorias de processo. Após a realização das auditorias de processo e em um intervalo de no mínimo
dois anos, a Auditoria Interna promove trabalho de reavaliação do processo auditado, com vistas a
avaliar e, se for o caso, emitir novas sugestões à Administração para assegurar a eficiência do processo
auditado, momento em que, em conjunto com os gestores envolvidos no processo, estabelece
indicadores de desempenho e passa a acompanhá-los anualmente, informando o resultado à Diretoria e
aos envolvidos no processo, bem como, incluindo-o no RAINT.
A Auditoria Interna da Infraero desenvolve, paralelamente às atividades fiscalizatórias, diversos outros
trabalhos que visam ao aperfeiçoamento do controle interno, com destaque para as seguintes
ferramentas: cartilha "De Olho na Gestão"; Blog da Auditoria; Palestra Virtual; Disseminação das
Ações nos Encontros Corporativos; Sistema de Controle de Jurisprudência - SCJ; Esclarecimento de
Dúvidas; Construindo Controles Melhores; e Estudos de Caso.
A Auditoria Interna também atua na coordenação, acompanhamento e atendimento aos procedimentos
administrativos e respectivas respostas que envolvem o Tribunal de Contas da União – TCU, a
Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República – CISET/SG-PR e a
Controladoria-Geral da União – CGU.
A Alta Gerência se certifica das recomendações feitas pela Auditoria Interna após a análise das
justificativas apresentadas pelos gestores, que são consolidadas nos relatórios de auditoria. Ato
contínuo, cópia do Relatório Consolidado de Auditoria é encaminhada à Diretoria pertinente e demais
gestores auditados para conhecimento e providências cabíveis.
Destaca-se que todas as recomendações feitas são monitoradas até a sua efetiva regularização, razão
pela qual não há que se falar em risco elevado assumido pela Alta Gerência caso decida não
implementar as recomendações de auditoria interna.
Registra-se que a Superintendência de Auditoria Interna da Infraero encaminha, a cada dois meses, ao
Conselho Fiscal e à Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República –
CISET/SG-PR, os relatórios consolidados de auditoria do bimestre anterior com os respectivos
achados, manifestações dos gestores e pareceres da equipe de auditoria.
2.3

Sistema de Correição

Na Infraero, a atividade correcional é regida pelo Regulamento de Controle Disciplinar instituído pelo
Ato Normativo nº 27/PR/DJ/2014, de 08 de agosto de 2014.
Até a edição desse Regulamento a atividade correcional estava institucionalizada por normas internas,
notadamente, a NI 4.01/C (ADT), e outros atos administrativos esparsos.
O Regulamento hoje em vigor, em síntese, dotou três esferas distintas de atribuições inerentes ao
exercício do poder disciplinar, a saber: I) a Superintendência Jurídica de Corregedoria (DJCR)
incumbida, principalmente, da instauração e instrução dos processos de apuração de responsabilidade;
II) o Comitê Disciplinar Correicional (CODIC), colegiado composto, paritariamente, por
representantes de cada uma das Diretorias da Empresa, competente para decidir os processos
disciplinares, como 1ª instância administrativa; e III) o Comitê Disciplinar Recursal (CODIR),
colegiado composto pelos Diretores da Empresa, competente para apreciar os recursos interpostos nos
processos de apuração de responsabilidade.
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Neste contexto, a atividade correcional é exercida com foco, sobretudo, na manutenção da disciplina
interna, objetivando a colheita e reunião de provas que respaldem juridicamente as decisões
disciplinares e, ao mesmo tempo, visando assegurar, aos empregados, o direito de prévia defesa contra
a aplicação de penalidades funcionais.
Os eventos apurados (“objeto”) nos processos disciplinares instaurados no exercício de 2014, o rito
procedimental aplicado em cada um dos feitos (averiguação ou sindicância) e os resultados alcançados
encontram-se sintetizados no quadro abaixo:

Processo

Objeto

Resultado

Sindicância n.º
001/DJCR/2014 001.162.14.01

Apurar as práticas de uso, indevido, de acesso restrito ao
sistema GESTORH, módulo folha de pagamento, e de
alterações e exclusões, indevidas, de dados constantes do
mesmo sistema de informações, conforme noticiado no
Memorando nº 1787/SRNO/2013-R.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.

Sindicância n.º
002/DJCR/2014 –
002.001.14.01

Apurar os fatos reportados pela Comissão de Ética da
Infraero
nos
termos
do
Memorando
nº
23206/PRCE/2013-R, datado de 18 de novembro de
2013, e dos relatórios consubstanciados na documentação
anexa.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.

Sindicância n.º
003/DJCR/2014 003.020.14.01

Apurar a possível prática de infrações disciplinares e de
danos causados à Infraero, conforme apontado nos itens 1
e 4 do Relatório Consolidado de Auditoria Especial nº
004/PRAI(AIAG-1)/2013.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
004/DJCR/2014 004.034.14.01

Apurar condutas irregulares de Empregados lotados no
Aeroporto Internacional de Navegantes relatadas nos
documentos anexos ao Memorando nº 224/SBNF/2013R.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.

Sindicância n.º
005/DJCR/2014 005.034.14.01

Apurar condutas irregulares de Empregado lotado no
Aeroporto Internacional de Navegantes relatadas no
Despacho nº 1528/NFOP/2013 e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.

Sindicância n.º
006/DJCR/2014 006.156.14.01

Apurar a responsabilidade de empregados da Infraero
referente à inexistência de Sistema TV de vigilância nos
canais de inspeção de passageiros, de tripulantes, de
pessoal de serviço e de veículos do Aeroporto
Internacional de Campo Grande bem como atos e fatos
conexos que emergirem no curso da apuração.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.

Sindicância n.º
007/DJCR/2014 007.008.14.01

Apurar condutas inadequadas de empregado relatadas no
Memorando nº 166/SBFL/2013-R e seus anexos.

Sindicância n.º
008/DJCR/2014 008.020.14.01

Apurar a responsabilidade de empregados da Infraero,
inclusive pela correspondente reparação de danos, em
razão da concessão irregular de autorização para
realização de atendimento HOME CARE com custos para
o Programa de Assistência Médica da Infraero- PAMI.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
009/DJCR/2014 009.015.14.01

Apurar os responsáveis pelo desaparecimento de
mercadorias depositadas no Terminal de Cargas do
Aeroporto Internacional de Salvador, vinculadas ao DSIC
593.1200.0450, conforme noticiado pelo Memorando nº
960/SBSV(SVLC)/2013-R e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.

sem
de

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido.
sem
de
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Averiguação n.º
010/DJCR/2014 010.152.14.02

Apurar possíveis condutas irregulares praticadas por
empregado da Infraero, noticiadas no Memorando nº
692/SRCO/2013-R e no Memorando nº 116/SBPJ/2013R.

Sindicância n.º
011/DJCR/2014 011.008.14.01

Apurar condutas irregulares de empregado noticiadas no
Memorando nº 34/SBFL/2014-R.

Sindicância n.º
012/DJCR/2014 012.024.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado
decorrente de reiteradas faltas injustificadas ao trabalho,
relatadas no Despacho nº 03/SPSE-2/2014 e seus anexos,
bem como por atos e fatos conexos que emergirem no
curso da apuração.

Aplicada
disciplinar
por escrito

Averiguação n.º
013/DJCR/2014 013.010.14.02

Apurar possíveis irregularidades para concessão de uso
de área do Aeroporto de Fortaleza, noticiadas no
requerimento apresentado pela empresa (...) sob o
Protocolo Ostensivo Infraero-SEDE nº 13216, do dia
06/05/2013.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
014/DJCR/2014 014.015.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado
decorrente de reiteradas faltas injustificadas ao trabalho,
relatadas
no
Memorando
nº
053/SBSV(SVAF/SVOP)/2014-Re seus anexos, bem
como por atos e fatos conexos que emergirem no curso
das apurações.

Aplicada a penalidade de
dispensa por justa causa.

Sindicância n.º
015/DJCR/2014 015.015.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado
decorrente de reiteradas faltas injustificadas ao trabalho,
relatadas
no
Memorando
nº
185/SBSV(SVAF/SVOP)/2014-R e seus anexos, bem
como por atos e fatos conexos que emergirem no curso
das apurações.

Aplicada a penalidade de
dispensa por justa causa.

Apurar possível uso irregular de veículo de propriedade
da Infraero e o correspondente danos ao erário, relatados
no Despacho nº 215/EG(EGSP-4)/2013.

Aplicada a penalidade de
advertência por escrito.

Averiguação n.º
017/DJCR/2014 017.032.14.02

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
ter se ausentado do trabalho sem anuência do Chefe
imediato, segundo noticiado no Memorando nº
016/SBJP(TAJP)/2014-R.

Convertido na Celebração de
Termo de Adequação de
Conduta (TAC)

Sindicância n.º
018/DJCR/2014 017.032.14.02

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregados por
injustificados atrasos e saídas antecipadas ao trabalho
bem como por possíveis fraudes ao Sistema de Controle
de Frequência, relatados no Memorando
nº
47/SBJP(JPNA)/2014-R, e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
019/DJCR/2014 019.024.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregada
decorrente de reiteradas faltas injustificadas ao trabalho
relatadas no Memorando Nº 272/SPCM-1/2014-R, e seus
anexos, bem como por atos e fatos conexos que
emergirem no curso das apurações.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado pela
suposta prática de agressões físicas e verbais contra
colega de trabalho, relatadas no Memorando nº
3768/PRCE/2014-R e seus anexos.

Aplicadas as penalidades
disciplinares de suspensão e
advertência por escrito

Averiguação n.º
016/DJCR/2014 016.157.14.02

Sindicância n.º
020/DJCR/2014 020.010.14.01

Arquivamento
imputação
responsabilidades

sem
de

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido
a
de

penalidade
advertência

sem
de
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Sindicância n.º
021/DJCR/2014 021.001.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
reiteradas faltas e atrasos injustificados ao trabalho,
segundo
relatado
pelo
Memorando
nº
4120/RHTE(RHTE-1)/ e seus anexos, bem como por atos
e fatos conexos que emergirem no curso das apurações.

Aplicada a penalidade de
advertência por escrito.

Averiguação n.º
022/DJCR/2014 022.001.14.02

Apurar os responsáveis pelo extravio dos bens
patrimoniais da Infraero descritos na NTB Eletrônica nº
1640I0012011.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
023/DJCR/2014 023.162.14.01

Apurar possíveis condutas inadequadas de empregado da
Infraero, consistentes em realizar filmagens de usuárias
do Aeroporto Internacional de Belém/Val – de –
Cans/Júlio César Ribeiro noticiadas no Memorando nº
292/SRNO/2014-R e seus anexos.

Aplicada a penalidade de
dispensa por justa causa

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
024/DJCR/2014 024.061.14.01

Apurar responsabilidade decorrente do furto de
componentes da EMBARCAÇÃO INFRAERO BRAVO,
CHASSIS MMB352, e da EMBARCAÇÃO LANCHA
ALFA, CHASSIS MB366, ambas atracadas no píer do
Posto SAR 33 do Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim (SBGL),
conforme
relatado
no
Memorando
nº
1672/DOSA(SASC)/2014-R, de janeiro de 2014, e seus
anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
025/DJCR/2014 025.061.14.01

Apurar possíveis condutas inadequadas de empregado da
Infraero, consistentes na prática de assédio moral,
importunação ofensiva ao pudor (ataque sexual), agressão
física, calúnia e difamação proferidas contra empregada
da Infraero, conforme relatado no Memorando nº
19706/PRCE/2013-R, de 27/09/2013, e seus anexos, bem
como por atos e fatos conexos que emergirem no curso
das apurações.

Sindicância n.º
026/DJCR/2014 026.002.14.01

Apurar os responsáveis pelas irregularidades apontadas
na Nota Técnica de Auditoria nº 175/2013
COAUD/CISET/SG-PR (OS Nº 2013/0313) referentes à
prestação de Serviços de lavagem e limpeza de veículos
no Aeroporto Internacional de Brasília, no período de
junho de 2010 a junho de 2011.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
027/DJCR/2014 027.160.14.01

Apurar a prática de possíveis infrações disciplinares
decorrentes das irregularidades apontadas no Primeiro
Relatório de Monitoramento do Relatório Consolidado de
Auditoria nº 19/PRAI(AIOT)/2012.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
028/DJCR/2014 028.113.14.01

Apurar a responsabilidade funcional de empregados
lotados no Aeroporto de juazeiro do Norte (SBJU) pelo
descumprimento de Normas de Saúde e Segurança do
Trabalho e de Norma Interna da Infraero, noticiado no
Memorando nº 532/STNE/2014 e seus anexos.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Apurar a responsabilidade funcional de empregada lotada
no Aeroporto Internacional Marechal Rondon/Cuiabá
(SBCY), por supostas faltas injustificadas ao trabalho
bem como por possível certificação indevida quanto a
realização de serviços de limpeza e desinfecção de
reservatórios de água potável, relatados no Memorando nº
159/SBCY/2014 e no Memorando nº 160/SBCY/2014.

Aplicada a penalidade de
advertência por escrito.

Sindicância n.º
029/DJCR/2014 029.019.14.01

sem
de

sem
de

sem
de

sem
de

56

Sindicância n.º
030/DJCR/2014 030.158.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
reiteradas faltas e atrasos injustificados ao trabalho,
conforme
noticiado
pelo
Memorando
nº
2166/SRRJ(ADRJ-2)/2014-R, bem como por atos e fatos
conexos que emergirem no curso das apurações.

Aplicada
a
penalidade
disciplinar de suspensão.

Sindicância n.º
031/DJCR/2014 031.158.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
reiterados atrasos, saídas antecipadas e faltas
injustificadas ao trabalho, conforme noticiado pelo
Memorando nº 7453/SRRJ/2013-R, bem como atos e
fatos conexos que emergirem no curso das apurações.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
032/DJCR/2014 032.157.14.01

Apurar responsabilidade disciplinar de empregado por
reiterados atrasos, saídas antecipadas e faltas
injustificadas ao trabalho, ocorridos posteriormente à
celebração de Termo de adequação de conduta (TAC)
firmado em 28/11/2013, conforme noticiado pelo
Memorando nº 1539/DONA(NAIN)/2014, bem como por
atos e fatos conexos que emergirem no curso das
apurações.

Sindicância n.º
033/DJCR/2014 033.034.14.01

Apurar responsabilidade disciplinar de empregado por
condutas inadequadas no trabalho, inexecução de tarefas
inerentes ao emprego público que ocupa e por desatenção
durante a realização de atividades laborais, conforme
noticiado pelo Memorando nº 051/SBNF(NFAF)/2014-R
e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
034/DJCR/2014 034.034.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
supostos acessos indevidos à Internet, valendo-se da rede
e de equipamentos de propriedade da Infraero, noticiados
no Memorando nº 050/SBNF(NFAF)/2014-R.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
035/DJCR/2014 035.001.14.01

Apurar os possíveis responsáveis pela perda do prazo
para interposição do Recurso Ordinário na Reclamação
Trabalhista nº 0119500-67.2009.5.05.0491- 1ª Vara do
Trabalho de Ilhéus /BA e pelos consequentes danos ao
erário.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
036/DJCR/2014 036.001.14.01

Apurar os responsáveis pela apresentação intempestiva do
comprovante de recolhimento do depósito recursal
referente à Reclamação Trabalhista n.º 00047741.2012.5.05.0033 – 33ª Vara do Trabalho de
Salvador/BA, o que ocasionou a deserção do Recurso
Ordinário interposto em tal processo pela Infraero, bem
como apurar os responsáveis pelos consequentes danos ao
erário.

Averiguação n.º
037/DJCR/2014 037.001.14.02

Apurar os responsáveis pela não interposição de recurso
contra sentença desfavorável à Infraero, proferida na
Reclamação Trabalhista nº 0000227-79.2013.5.03.001616ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, bem como
apurar os responsáveis pelos consequentes danos ao
erário.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
038/DJCR/2014 038.157.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
reiteradas e consecutivas faltas injustificadas ao trabalho,
relatadas pelo Memorando nº 1372/SRSP/2014 e seus
anexos.

sem
de

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido
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Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
039/DJCR/2014 039.031.14.01

Apurar os responsáveis pelas irregularidades apontadas
no
Relatório
de
Demandas
Especiais
nº
00190.02575/2007-20 E, da Controladoria Geral de
União (CGU), o qual investigou o TC nº 061-EG/20040031, cujo escopo era a reforma e ampliação do Terminal
de Passageiros, do sistema de pista e pátios, de obras
complementares e elaboração dos projetos executivos do
Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto
Alcolumbre (SBMQ).

Sindicância n.º
040/DJCR/2014 040.001.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregados da
Infraero por suposta prática de assédio moral coletivo e
de ingerência indevida em trabalhos técnicos de
profissionais da área de Segurança e Saúde do Trabalho
(SST).

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
041/DJCR/2014 041.007.14.01

Apurar os responsáveis pelos danos causados ao
Caminhão Contra incêndio 94DOSA011, de propriedade
da Infraero, em virtude de acidente ocorrido no dia 12 de
setembro de 2013, na pista principal do Aeroporto
Internacional Afonso Pena (SBCT).

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
042/DJCR/2014 042.014.14.01

Apurar os responsáveis pelo desaparecimento de um
tablete, marca apple, modelo iPad, que se encontrava
depositado no Setor de Achados e Perdidos do aeroporto
Internacional de Recife – Gilberto Freyre (SBRF),
conforme relatado pelo Memorando nº 3370/SRNE/2013R e seus anexos.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
043/DJCR/2014 043.156.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregada da
Infraero, por supostas saídas antecipadas e faltas
injustificadas ao trabalho, por fraude ao sistema de
registro de frequência bem como pela marcação de horas
extras sem prévia autorização, relatados no Memorando
nº 1236/ADCO-1-/2014 e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Averiguação n.º
044/DJCR/2014 044.159.14.02

Apurar notícia segundo a qual empregados da Infraero
teriam violado, indevidamente correspondência alheia.

Sindicância n.º
045/DJCR/2014 045.159.14.01

Sindicância n.º
046/DJCR/2014 046.013.14.01

Sindicância n.º
047/DJCR/2014 047.001.14.01

sem
de

sem
de

Arquivamento
imputação
responsabilidades

sem
de

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado
decorrente de suposto exercício de atividade profissional
remunerada concomitantemente com gozo de licença
médica quanto ao emprego público ocupado na Infraero.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

sem
de

Apurar os responsáveis pelo desaparecimento de 24
(vinte e quatro) evaporadores High Wall, marca Midea,
modelos MDV D45GN-C e MDV71G/N1C, que se
encontravam depositados no hangar de manutenção do
Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho
(SBPA), conforme relatado pelo Memorando nº
777/SBPA(PAAF)/2013 e seus anexos.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

sem
de

Apurar os responsáveis por possíveis concessões
indevidas de progressões especiais noticiadas no
Relatório do Grupo de Trabalho constituído pelo Ato
Administrativo nº 2958/PR/2008, de 11 de novembro de
2008, especialmente em seu item II, bem como pelos
correspondentes danos ao erário.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido
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Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
048/DJCR/2014 048.056.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado da
Infraero decorrente do abandono de posto de trabalho
relatado no Memorando nº 47/SBPL/2014-R bem como
pelas agressões físicas e verbais, supostamente praticadas
contra usuário do Aeroporto Internacional de Petrolina –
Senador Nilo Coelho (SBPL), noticiadas no Memorando
nº 82/SBPL/2014-R e seu anexo.

Sindicância n.º
049/DJCR/2014 049.007.14.01

Apurar os responsáveis por possível recebimento e
pagamento indevido de obras e serviços objeto do TC nº
048-EG/2011/0007, os quais, segundo noticiam anexos ao
Despacho nº 484/DJ/2014, teriam sido executados
defeituosamente, bem como pelos correspondentes danos
ao erário.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
050/DJCR/2014 050.014.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregados da
Infraero cuja ação, ou omissão possa ter contribuído para
o
furto
noticiado
nos
Memorandos
nº
793/SBRF(RFSE)/2014 e nº 832/SBRF(RFSE)/2014-R.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Sindicância n.º
051/DJCR/2014 051.160.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregado por
reiteradas faltas e atrasos injustificados ao trabalho bem
como por ter se recusado, injustificadamente, a receber o
Despacho nº 160/ADNE, conforme relatado no
Memorando nº 2361/SRNE(ADNE)/2014 e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
052/DJCR/2014 052.015.14.01

Apurar a responsabilidade de empregados da Infraero
pelo desaparecimento de um Switch de rede,
marca/modelo HP 4800-48-G (JD010A), patrimônio nº
10367263, e de um Patch Painel de 24 portas, da sala
GTSV, no Aeroporto Internacional de Salvador - Dep.
Luis Eduardo Magalhães.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

sem
de

Sindicância n.º
053/DJCR/2014 053.015.14.01

Apurar a responsabilidade de empregado da Infraero por
supostas faltas e atrasos injustificados ao trabalho,
noticiados no Memorando nº 890/SRCE/2014-R e seus
anexos.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

sem
de

Sindicância n.º
054/DJCR/2014 054.015.14.01

Apurar a responsabilidade de empregados da Infraero por
suposta contratação irregular da Empresa Central de
Mídia, para fornecimento de lona tensionada para o
Aeroporto Internacional de Salvador - dep. Luis Eduardo
Magalhães (SBSV), conforme noticiado no Relato de
Atendimento de Ouvidoria nº 7806/2014.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Averiguação n.º
055/DJCR/2014 055.062.14.02

Apurar a responsabilidade disciplinar e por potencial
dano ao erário em razão da avaria verificada no para-lama
dianteiro esquerdo do veículo operacional da Infraero,
marca Peugeot, modelo Hoggar, placa KXZ 7336,
conforme noticiado no Memorando nº 1311/RJAF(RJAF1)/2014-R, de 01 de outubro de 2014.

Arquivamento
imputação
responsabilidades

Averiguação n.º
056/DJCR/2014 056.062.14.02

Apurar eventual responsabilidade disciplinar pelas
condutas noticiadas no Memorando nº 713/RJAF(RJAF1)/2014-R e seu anexo.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

sem
de

sem
de
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Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
057/DJCR/2014 057.062.14.01

Apurar a responsabilidade de empregados da Infraero por
irregularidades referentes ao Termo de contrato nº
02.2012.061.0051, firmado com a Empresa Colt Táxi
Aéreo S/A, mormente pela celebração de tal contrato sem
a necessária apresentação de garantia contratual pela
empresa contratada, bem como apurar a responsabilidade
de empregados da Infraero pela ocupação, sem amparo
contratual, de área do Aeroporto Santos Dumont (SBRJ),
pela Empresa Colt Táxi Aéreo S/A, no período de maio
de 2012 a maio de 2013.

Averiguação n.º
058/DJCR/2014 058.001.14.02

Apurar os responsáveis pela não apresentação de defesa e
pela consequente revelia da Infraero no Processo nº
0024749-81.2012.4.01.3400, referente à ação de
indenização por danos materiais e morais movida por
Henrique Silva Costa.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Averiguação n.º
059/DJCR/2014 059.029.14.02

Apurar a prática de suposta infração disciplinar
decorrente do exercício de atividade profissional
remunerada concomitantemente com o gozo de Auxílio
Doença Previdenciário quanto a emprego público
ocupado na Infraero, conforme noticiado no MM nº
244/SRNR(STNR)/2014-R.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
060/DJCR/2014 060.156.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar de empregados da
Infraero por irregularidades na arrecadação de receitas do
Aeroporto Internacional de Brasília, noticiadas nos
Memorandos
nº
15282/NCRC/2013
e
nº
19059/DCNC/DFFI/2013.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
061/DJCR/2014 061.001.14.01

Apurar os responsáveis pelas irregularidades noticiadas
nos itens 1.4.1, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.5, 1.5.1, 1.5.2 e
1.5.3, do Relatório Consolidado de Auditoria Especial nº
002/PRAI(AIAG)/2013.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Sindicância n.º
062/DJCR/2014 062.014.14.01

Apurar a responsabilidade disciplinar decorrente das
faltas, saídas antecipadas e atrasos injustificados
noticiados no Memorando nº 971/RFAF(RFAF-1)/2014R e seus anexos.

Processo em trâmite, com
resultado ainda indefinido

Destaca-se que entre os processos acima elencados como sendo aqueles que estão em trâmite com
resultado ainda indefinido foram considerados tanto os processos que, atualmente, estão em fase de
instrução, como, também, aqueles que se encontram na fase de julgamento, seja pendente da decisão
disciplinar de 1ª instância, seja do julgamento de recursos.
Dentre os processos citados no quadro acima identifica-se que, em tese, os seguintes tratam de
irregularidades potencialmente capazes de impactar o desempenho empresarial: Sindicância
n.º 027/DJCR/2014 - 027.160.14.01; Sindicância n.º 039/DJCR/2014 - 039.031.14.01; Sindicância n.º
047/DJCR/2014 - 047.001.14.01; Sindicância n.º 049/DJCR/2014 - 049.007.14.01; Sindicância n.º
060/DJCR/2014 - 060.156.14.01; Sindicância n.º 061/DJCR/2014 - 061.001.14.01.
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2.4

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

VALORES
1

2

3

4

5

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

X
X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

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

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

X

1

2

3

4

5
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.

X

Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

1

2

3

5

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.

X

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.

4

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

1

2

3

4
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.

X

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

5

1

2

3

4

5

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

Análise crítica e comentários relevantes:
Verificou-se, por meio da realização da Avaliação do Sistema de Controles Internos, que a Infraero conseguiu cumprir
integralmente alguns elementos importantes do sistema do controle interno, conforme demonstrado neste Quadro e
detalhado a seguir.
Com relação ao elemento “Ambiente de Controle”, dois itens tiveram a avaliação totalmente válida, pois são observados
de forma integral na Infraero, são eles:
• Item 4 – A Infraero possui código de ética empresarial formalizado desde 2004, o qual é responsável por
nortear as dimensões de relacionamento e a conduta corporativa. O código de ética encontra-se disponível a
todos os empregados por meio do site da Infraero.
• Item 5 – Existem em vigor na Infraero 242 publicações, entre normas e manuais de procedimentos, que são
responsáveis pela padronização e formalização dos procedimentos e instruções operacionais da Infraero.
No que se refere ao elemento “Avaliação de Risco”, três itens foram considerados cumpridos integralmente pela
Infraero, são eles os itens 10, 17 e 18:
• Item 10 – A Infraero possui os objetivos e metas formalizados por meio do Plano Empresarial 2013-2016. As
informações sobre o planejamento encontram-se disponíveis no site da Infraero e detalhadas para os
empregados por meio de um portal interno.
• Item 17 – Na Infraero, em casos de ocorrências de fraudes e desvios, é obrigatório a instauração de sindicância
para apurar as responsabilidades e tomar as demais providências necessárias, conforme estabelece o AN Nº
27/PR/DJ/2014, de 08/08/2014, que instituiu o Regulamento de Controle Disciplinar em vigor. Há na Empresa
também a Comissão de Ética, área que atua como instância consultiva dos dirigentes e empregados e que aplica
o Código de Ética Empresarial da Infraero, por meio de ações educativas e corretivas.
• Item 18 – Existem em vigor normas que regulamentam e formalizam as atividades de guarda, estoque e
inventário de bem e valores de responsabilidade da Infraero e as mesmas encontram-se disponibilizadas para
todos empregados por meio da rede interna.
Metodologia da Avaliação dos Controles Internos:
A avaliação foi realizada com o encaminhamento do questionário à Diretoria Executiva da Infraero, composta pelas
Diretoria de Aeroportos – DA, Diretoria Comercial – DC; Diretoria de Engenharia – DE, Diretoria Financeira e de
Serviços de Suporte – DF, Diretoria de Gestão – DG, Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ, Diretoria de
Desenvolvimento Operacional – DO e a Presidência – PR. Foi apurada a média aritmética das avaliações, chegando-se à
media final de cada quesito.
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.
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(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.
Quadro A.2.4 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2.5

Remuneração Paga a Administradores

2.5.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
Administração e Fiscal
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.
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.
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/14 a março/15.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal e de Administração é composta de 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.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração: Não se aplica.
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:
Não se aplica.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da unidade jurisdicionada: A
aprovação da proposta de remuneração dos administradores e membros dos Conselhos se faz por meio
de Assembleia Geral Ordinária – AGO, posteriormente encaminhada e submetida para aprovação do
Ministro da SAC.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos: Não se aplica
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da companhia: O exame e pronunciamento
da remuneração dos administradores e membros do Conselho é realizada pelo DEST, em
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso IV, alíneas “d” e “h” e inciso V do Anexo I do Decreto
Nº 7.675/12.
Não existe plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho de
administração baseado em ações.
Em conformidade com a Lei nº 12.813/13 (Quarentena):
1. Normativo se aplica a diretores de empresas estatais federais.
2. Define conflito de interesses no período de seis meses após exercício do cargo.
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DEST:
1. Entende que a remuneração da quarentena alcança apenas aquelas em que haja previsão no
Estatuto Social.
2. Valor do benefício restrito ao honorário.
Em relação à remuneração variável esta circunstância não foi aplicável no exercício de 2014, 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.
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2.5.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Valores em R$ 1,00
Conselho de Administração
Período de Exercício

Remuneração

Nome do Conselheiro(a)
Início

Fim

jan

fev

mar

abr

mai

jun

Jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Do Vale, A G M

03/2011

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

De Lima, C A B

04/2012

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

Filho, R R

05/2013

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

Ramalho, G W M

12/2011

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

Junior, L V

08/2011

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

Filho, M J S E

05/2013

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

Caldas, M F

03/2013

Amado, F C

04/2014

04/2014 3.297,81 3.297,81 3.297,81 2.437,40
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12.330,83

232,13 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 29.670,37
Conselho Fiscal

Nome do Conselheiro(a) Período de Exercício
(T/S)

Início

Fim

Remuneração
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

Filho, N E F F de N D (T)

10/2013

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

Rodrigues, C G (T)

04/2014

-

Soares, F A R (S)

10/2013

-

Cordeiro, L M (T)

04/2012

De Carvalho, S B (S)

04/2013

-

-

-

Chaves, M M (S)

04/2012

-

-

-

Cruz, S (T)

04/2012

- 3.297,81 3.297,81 3.297,81 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 43.011,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.297,81 3.297,81 3.297,81

3482,00

-

-

-

-

-

-

-

- 13.375,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

348,20 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 3.679,78 29.786,44
0,00

Quadro A.2.5.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
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2.5.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos
Em R$ 1,00

Diretores
Remuneração dos Membros
Número de membros: 8
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações

2014

EXERCÍCIO
2013

2012

2.621.916,26
2.621.916,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.621.916,26
0,00

2.412.515,05
2.412.515,05
0,00
0,00
0,00
0,00
157.567,46
157.567,46
0,00
0,00
0,00
2.412.515,05
0,00

2.271.714,57
2.271.714,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
2.271.714,57
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Em R$ 1,00

Conselho Fiscal
Remuneração dos Membros
Número de membros: 8
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
b) benefícios diretos e indiretos
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações

2014

EXERCÍCIO
2013

2012

128.856,35
128.856,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.856,35
0,00

115.596,85
115.596,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.596,85
0,00

100.434,13
100.434,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.434,13
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Em R$ 1,00

Conselho Administrativo
Remuneração dos Membros

2014

EXERCÍCIO
2013

Número de membros: 8
298.690,29
239.755,27
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
a) salário ou pró-labore
298.690,29
239.755,27
b) benefícios diretos e indiretos
0,00
0,00
c) remuneração por participação em comitês
0,00
0,00
d) outros
0,00
0,00
0,00
0,00
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus
0,00
0,00
f) participação nos resultados
0,00
0,00
g) remuneração por participação em reuniões
0,00
0,00
h) comissões
0,00
0,00
i) outros
0,00
0,00
298.690,29
239.755,27
III – Total da Remuneração ( I + II)
0,00
0,00
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do
0,00
0,00
exercício do cargo
0,00
0,00
VI – Remuneração baseada em ações
Quadro A.2.5.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores

2012
188.268,56
188.268,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.268,56
0,00
0,00
0,00

2.5.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
Não se aplica.
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3
3.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de acesso ao cidadão

A Assessoria de Comunicação Institucional mantém como um dos seus produtos a interação nas
mídias sociais. Nos canais (Facebook e Twitter) o cidadão pode acessar ou interagir com
solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc. O tempo de resposta pode ser imediato ou de
até 48 horas, dependendo da demanda.
Os aeroportos recebem e-mails de ALERTA, com suas respectivas menções, com o objetivo de
buscar, com mais velocidade, as ações corretivas por vezes identificadas nas redes sociais. Sobre
os alertas:
a)

Os alertas são enviados por e-mail. Quando necessário faz-se também o contato por
telefone com o aeroporto;

b) As menções mais relevantes, bem como as de formadores de opinião, com grande
influência nas redes, e as menções que citam os perfis oficiais da Infraero, também são
enviadas;
c)

Quando houver a identificação de uma oportunidade de interagir com o usuário, com o
objetivo de informar ou divulgar o papel e os serviços da Infraero, eventualmente, os
alertas também podem ser enviados.

Estatística: Média de 50 mil menções por mês no Facebook, Twitter e Instagram.
Registra-se que o monitoramento e as interações nas redes sociais são realizados hoje por empresa
contratada – Agência Isobar.
3.2

Carta de Serviço ao Cidadão

Para que o cidadão conheça e fique mais informado sobre o que a Infraero oferece, a Empresa
lançou, em 2014, a Carta de Serviços ao Cidadão, cujo o objetivo é informar o cidadão dos
serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
O produto encontra-se disponível no portal de internet da Infraero (www.infraero.gov.br),
vinculado ao menu ‘Acesso à Informação’:
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/carta-de-servicos-ao-cidadao/carta-de-servicos-aocidadao.html
Além disso, no início de 2010 foi lançado o Guia do Passageiro, uma publicação que reúne grande
parte das informações que o viajante necessita durante embarques e desembarques. O guia
completo está disponível na versão digital, em português, inglês e espanhol e pode ser acessado no
portal da Infraero, na fan page da InfraeroBrasil no Facebook, além do aplicativo Infraero Voos
Online.
3.3

Mecanismo para medir a satisfação dos produtos e serviços

A última pesquisa realizada pela Infraero para medir o grau de satisfação dos clientes foi realizada
em 2013, em 17 aeroportos administrados pela Infraero, incluindo todos os aeroportos das cidades
que sediaram a Copa do Mundo em 2014 e exclusivamente com passageiros, seguindo a mesma
linha da pesquisa ASQ Survey da ACI (Airports Council Internacional) – sondagem sobre a
qualidade dos serviços do aeroporto.
Os resultados dessa pesquisa encontram-se disponíveis no portal da intranet da Empresa:
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http://portal.infranet.gov.br/Paginas/ainfraero.aspx?idConteudo=100
A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, órgão este a que a Infraero está
vinculada, realiza, de forma contínua, desde janeiro de 2013, a pesquisa de Desempenho
Operacional dos Aeroportos, na qual um dos indicadores é a ‘Satisfação Geral do Passageiro’.
Todos os relatórios dessa pesquisa encontram-se disponíveis no portal da SAC/PR:
http://www.aviacaocivil.gov.br/relatorio-geral-dos-indicadores/relatorio-geral-dos-indicadores-dedesempenho-operacional
3.4

Acesso às informações da unidade jurisdicionada

No portal de internet da Infraero (www.infraero.gov.br), o menu ‘Acesso à Informação’ reúne
todas as informações institucionais da Empresa, inclusive vinculado ao submenu ‘Institucional’. A
sociedade tem acesso às prestações de contas da Infraero – basta selecionar a opção ‘Relatórios
Anuais’.
Todos os relatórios de Resultados Anuais, Resultados Ambientais, Balanços Sociais, e The Global
Compact encontram-se disponíveis nesta seção no portal da Infraero:
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/institucional/relatorios-anuais.html
3.5

Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada

Em 2014, segundo essa pesquisa da SAC/PR, os aeroportos da Rede Infraero foram aprovados
pelos passageiros com um índice de 78,4%, com destaque para os aeroportos de Curitiba/PR,
Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS, Recife/PE e Congonhas/SP, que tiveram aprovação acima dos
80%.
Nessa pesquisa, os aeroportos pesquisados da Rede Infraero representam 65% do movimento
operacional da Rede.
3.6

Medidas Relativas à acessibilidade

A Infraero, por meio da Superintendência de Estudos e Projetos de Engenharia - DEEP, no que diz
respeito ao planejamento das edificações aeroportuárias, realiza projetos de acordo com os
critérios básicos previstos em legislação, primando pela promoção da acessibilidade. Para isso,
todo o normativo vigente aplicável é rigorosamente adotado, incluindo normas, resoluções e
decretos. Dentre os principais norteadores de projetos, cita-se:
 NBR 9050/2004 – Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaço e equipamentos
urbanos;
 Decreto nº 5296/2004, que regulamenta as Leis n.º 10.048, de 8 de novembro de 2000, que
dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; e
 Resolução ANAC nº 280/2013, que dispõe sobre os procedimentos relativos à
acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e
dá outras providências.
Tais medidas são adotadas tanto nos projetos de reforma, com adaptação de edificações existentes,
quanto nos projetos de novos terminais, incorporando as diretrizes da acessibilidade desde a
concepção. Estas exigências se aplicam não apenas aos projetos orgânicos, como também aos
projetos contratados e fiscalizados pela Infraero.
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Além dos normativos e práticas descritas acima, as diretrizes para boas práticas de projeto estão
também refletidas em documentos desenvolvidos internamente como os Memoriais de Critérios e
Condicionantes e os Requisitos de Qualidade.
A Infraero, por meio da Superintendência de Gestão Operacional - DOGP, adicionalmente,
acompanha junto aos aeroportos o atendimento aos requisitos de acessibilidade constantes da
legislação e normativo aplicados, verificando a adequação de sanitários, fraldários, rampas,
sinalização, balcões e superfícies para refeição, disponibilização de vagas exclusivas,
estabelecimento de rotas acessíveis e livres de obstáculos, dentre outras facilidades que garantam a
acessibilidade da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida.
As Comissões Permanentes de Acessibilidade, designadas por meio de Ato Administrativo,
acompanham o atendimento aos itens específicos por meio de vistorias realizadas anualmente,
com posterior elaboração de plano de ação para realização das adequações necessárias.
Ainda, orientada pela Resolução nº 280/ANAC, que dispõe sobre os procedimentos relativos à
acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá
outras providências, A Infraero empregou ao longo do ano de 2014 as ações abaixo descritas:
 Aquisição de equipamentos de ascenso/descenso
Foi realizada, em 2014, a aquisição de quinze equipamentos ambulift para provisão de meios de
ascenso e descenso aos Passageiros com Necessidade de Assistência Especial - PNAE, conforme
cronograma descrito na Resolução, os quais serão entregues nos seguintes aeroportos:
SBCY

Aeroporto de Cuiabá

SBFI

Aeroporto de Foz do Iguaçu

SBVT

Aeroporto de Vitória

SBSN

Aeroporto de Santarém

SBGO

Aeroporto de Goiânia

SBCG

Aeroporto de Campo Grande

SBAR

Aeroporto de Aracaju

SBUL

Aeroporto de Uberlândia

SBJP

Aeroporto de João Pessoa

SBNF

Aeroporto de Navegantes

SBTE

Aeroporto de Teresina

SBFL

Aeroporto de Florianópolis

SBPV

Aeroporto de Porto Velho

SBMQ

Aeroporto de Macapá

SBSP

Aeroporto de São Paulo/Congonhas

Foi realizada, também, a aquisição do ELO, que consiste em um sistema de módulos conectores
climatizados, projetados para fazer a interligação, no nível do solo, entre salas de embarque
/desembarque e aeronaves, permitindo que os passageiros transitem com conforto, segurança e
acessibilidade, ao entrar ou sair das aeronaves.
O ELO possui módulos com elevador e escada, instalados ao final de cada corredor, os quais são
acoplados diretamente na aeronave, permitindo que a Infraero cumpra as exigências legais
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vigentes quanto aos serviços a serem prestados aos Passageiros com Necessidade de Assistência
Especial.
O sistema foi inicialmente instalado nos Aeroportos de Palmas, Porto Alegre e Joinville e está em
fase de implementação no Aeroporto de Londrina.
 Treinamento de empregados
A Infraero disponibiliza aos aeroportos o Curso de Atendimento a Pessoas com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, para capacitação dos empregados que atendem ao público. Com a vigência
da Resolução nº280/ANAC, a DOGP elaborou um Programa de Treinamento, com adaptações do
treinamento já existente ao conteúdo constante do anexo 2 da referida norma.
No ano de 2014 foram treinados 538 empregados.
 Comunicação com o passageiro com necessidade de assistência especial - PNAE
Para atendimento ao constante do Art. 37 da Resolução, a Infraero implantou nos Aeroportos da
Rede o Sistema de Solicitações de Atendimento - SSAT, que objetiva realizar o registro de todos
os serviços prestados ao PNAE pelo Operador Aeroportuário, facilitando sua comunicação com o
Operador
Aéreo,
para
disponibilização
dos
equipamentos
necessários
aos
embarques/desembarques dos passageiros e priorização de aeronaves em ponte de embarque. Os
registros ficam mantidos por período superior a dois anos, contendo a troca de informações entre
os operadores, além de dados dos passageiros e assistências solicitadas.
Os Aeroportos dispõem, ainda, de um responsável por acessibilidade, em período integral de suas
operações, a ser consultado para solução de eventuais ocorrências relativas ao tema.
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4
4.1

AMBIENTE DE ATUAÇÃO
Informações sobre o ambiente de atuação da Infraero

Análise e perspectiva da Aviação Civil
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação:
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero se destaca na atual configuração
do Sistema de Aviação Civil pela sua presença, ligada diretamente a Secretaria de Aviação Civil SAC, tendo como finalidade, definida em seu Estatuto, 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.
O setor aéreo civil brasileiro encontra-se em um estágio bastante evoluído e conta com uma forte
presença do Estado, fato reforçado pela obrigatoriedade e participação de diversos órgãos públicos
auxiliares (Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura e outros) para que
as operações aeroportuárias ocorram.

Figura 6: Componentes do Sistema da Aviação Civil
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Ao longo dos últimos cinco anos o Governo Federal, imbuído de um propósito de modernizar a
gestão dos aeroportos brasileiros vem promovendo uma reformulação do setor. Para tanto, iniciou
em 2011 um programa de concessões aeroportuárias com o objetivo de ampliar e melhorar a
qualidade dos produtos e serviços oferecidos e, neste sentido, outros fatores corroboraram com
essa proposta. Dentre eles, o incremento das operações aéreas por meio da oferta de aeronaves
maiores e mais modernas e a estabilidade econômica que permitiu o aumento da renda,
estimulando o consumo e o turismo nacional e internacional.
Em 2014, a realização da Copa do Mundo de futebol no Brasil proporcionou um aumento no
volume das operações aeroportuárias. Pessoas de diversas nacionalidades transitaram pelos
aeroportos brasileiros e reforçaram ainda mais este cenário, criando uma expectativa positiva para
o ano de 2016, no qual serão realizadas as olímpiadas e as paraolimpíadas.
E para completar este cenário, soma-se a recente proposta do Governo Federal de estimular a
aviação regional brasileira através do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, o qual
prevê reformas e melhorias em 270 aeroportos regionais e tem a Infraero como parceira.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada:
Dentro desta visão sistêmica, incluem-se também os novos administradores e operadores
aeroportuários: Aeroporto Internacional de Brasília (Consórcio Inframérica Aeroportos),
Aeroporto Internacional de Guarulhos - GRU Airport (Consórcio Invepar), Aeroporto
Internacional de Viracopos (Consórcio Aeroportos Brasil), Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro – Galeão Tom Jobim (Consórcio Aeroportos do Futuro), Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Confins (Consórcio Aero Brasil) e Aeroporto de São Gonçalo do Amarante
(Consórcio Inframérica Aeroportos), oriundos do programa de concessões do Governo Federal
iniciado em 2012.
Os consórcios ganhadores das concessões possuem um papel importante neste novo contexto
aeroportuário, pois viabilizam e dão mais agilidade aos investimentos e criam oportunidades para
a troca de experiências e absorção de melhores práticas no setor. Além disso, a concessão dos
aeroportos tem como principal objetivo a ampliação e aperfeiçoamento da infraestrutura,
promovendo melhorias no atendimento e nos níveis de qualidade dos serviços prestados aos
usuários do transporte aéreo no país.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em
relação ao seu ambiente de atuação:
De uma forma geral a atividade aeroportuária está associada diretamente ao segmento dos
transportes, porém, ao ampliar essa visão dentro de um espectro de possibilidades de negócios,
observa-se que um aeroporto se constitui em um polo centralizador de atividades econômicas e
geradoras de riquezas.
A Infraero concentrou seus esforços na gestão de pessoas e processos para sua reestruturação e
melhoria na prestação de seus serviços com a finalidade de preservar os elevados níveis de
operacionalidade e disponibilidade da infraestrutura ofertada. A seguir, apresenta-se um panorama
abordando diversos produtos, serviços, atividades, ações e iniciativas trabalhadas pela Infraero no
ano de 2014.
O Programa de Eficiência Operacional – PEOA
O Programa de Eficiência Operacional – PEOA, iniciado em 2012, é um exemplo de serviço
prestado pela Infraero que visa a identificação e adoção de melhorias nos processos de embarque e
73

desembarque de passageiros, manuseio de bagagens e na gestão do Centro de Gerenciamento
Aeroportuário. Outro programa que ilustra a relação da Infraero com seus parceiros aeroportuários
é o Programa Infraero de Eficiência Logística, que tem como finalidade incentivar empresas
responsáveis pelo processo de liberação de cargas importadas a melhorarem sua performance e,
com isso, otimizar o tempo de processamento e a consequente melhora dos resultados.
Segurança Aeroportuária
Com relação à segurança aeroportuária, que tem função primordial na Infraero, foram realizados
investimentos para a melhoria de seus processos e para aquisição de equipamentos de tecnologia
avançada. Os resultados puderam ser observados quando da realização da Copa do Mundo em
2014, onde as ações de segurança obtiveram um nível elevado de sucesso. Ainda nesse campo da
segurança operacional, existe uma permanente preocupação da Infraero com a manutenção da
prestação de seus serviços, fato comprovado pelo alinhamento dos processos de certificação
operacional dos aeroportos com as normas da Organização de Aviação Civil Internacional –
OACI.
Operações e Manutenção dos Serviços Aeroportuários e de Navegação Aérea
A Infraero atua na gestão operacional dos aeroportos buscando soluções para otimizar os
processamentos aeroportuários, controlando e agilizando as operações e atividades tanto no lado
terra como no lado ar. Dada à importância estratégica da prestação dos serviços aeroportuários
com qualidade, eficiência e disponibilidade a Infraero consolida o seu compromisso com a
sociedade.
Negócios Comerciais e de Logística de Carga
A gestão comercial da Infraero se divide em duas áreas - Negócios Comerciais e de Logística de
Carga. Ambas têm como objetivo a promoção dos negócios comerciais de acordo com o
planejamento estratégico, oferecendo produtos e serviços com qualidade para assegurar a
satisfação dos clientes e usuários e garantir a sustentabilidade dos aeroportos.
A gestão comercial da Infraero contribuiu, em 2014, com 47% do total das receitas operacionais
da Empresa. A atividade comercial, somada à exploração de serviços, atingiu 35% e a atividade de
logística de carga registrou 12% de participação nas receitas totais. Ressalta-se que mesmo em
cenários de crises internacionais e retração econômica, os negócios comerciais se consolidaram
como principal fonte de recursos financeiros da Infraero.
As receitas de concessão de uso de áreas somaram em 2014 quase R$ 1,0 bilhão, que traduzem o
crescimento da arrecadação na ordem de 13,8% em comparação ao exercício anterior, excluindose os aeroportos concedidos.
Os negócios em Logística de Carga da Infraero são orientados para geração de valor, onde são
desenvolvidas ações e estímulos para o fortalecimento e aprimoramento das atividades. A Infraero
busca com isso as melhorias necessárias para a evolução da infraestrutura e dos processos
existentes. Como consequência dessas ações, as receitas arrecadadas em 2014 com a
movimentação e a armazenagem de cargas nos Terminais de Logística da Infraero chegaram à
marca de R$ 349,7 milhões.
Desenvolvimento Aeroportuário
A Infraero executa diversas ações para promover o desenvolvimento contínuo dos aeroportos.
Dentre elas destacam-se as revisões e elaborações de Planos Diretores dos Aeroportos, que
constituem elemento de suma importância para garantir que a operação das atividades aéreas
esteja dentro dos padrões de conforto, eficiência e segurança, em conformidade com as normas
nacionais e internacionais em vigor, além de orientar a aplicação dos investimentos. A Infraero,
atenta à questão da segurança e confiabilidade da prestação dos serviços no transporte aéreo,
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executa um planejamento integrado para a implantação e a operação de sua infraestrutura
aeroportuária de acordo com as demandas econômicas, sociais e ambientais da sociedade.
Além das iniciativas voltadas à prestação de serviços para o desenvolvimento aeroportuário,
podemos citar outras atividades desenvolvidas pela Infraero visando à integração urbana dos
aeroportos, tais como os Acordos de Cooperação Técnica, os estudos de adequação do uso do
solo, os Planos Específicos de Zoneamento de Ruídos Aeronáuticos e as elaborações de Requisitos
Operacionais para Terminais de Passageiros dos Aeroportos Regionais, encomendados pela
Secretaria de Aviação Civil.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
O ambiente aeroportuário possui características próprias em relação às suas operações, legislação,
evolução e segurança, ou seja, é um ambiente altamente dinâmico e para acompanhar esse
dinamismo a Infraero busca na avaliação das ameaças e oportunidades os parâmetros para
construção um cenário aeroportuário ideal.
Quando da reformulação estratégica para elaboração do Plano Empresarial 2013-2016 foi
realizada uma análise do ambiente (SWOT) para identificar as principais oportunidades e
ameaças, bem como, forças e fraquezas.
A partir dos resultados dessa análise, foram traçadas as principais premissas de elaboração do
Mapa Estratégico em vigor.
A seguir apresenta-se um quadro contendo as ameaças e oportunidades que foram identificadas
quando para a elaboração do Plano Empresarial em vigor na Empresa.
Ameaças

Oportunidades

 Indefinição do modelo de administração
de aeroportos no Brasil;
 Concorrência no setor aeroportuário;
 Limitação na participação da elaboração
da legislação do setor;
 Política tarifária atual;
 Restrições devidas à legislação
ambiental;
 Regulação incompleta para o setor de
aviação civil;
 Limitações legais inerentes às empresas
públicas;
 Ausência de um planejamento integrado
do Sistema de Aviação Civil;
 Interesse internacional na administração
de aeroportos brasileiros.

 Expansão do setor de aviação civil;
 Crescimento sustentado da economia;
 Inclusão social e descentralização de
renda;
 Intensificação do turismo doméstico e
internacional;
 Modal aéreo como alavanca do
desenvolvimento econômico, social e da
integração nacional;
 Maior inserção do Brasil no mercado
internacional;
 Oportunidades de parcerias estratégicas
(Acionista minoritário das SPEs);
 Redistribuição de encargos e
competências dos serviços de navegação
aérea;
 Integração com os demais modais;
 Incentivo do Governo para o
desenvolvimento da aviação regional; e
 Grandes eventos mundiais a serem
realizados no Brasil

Quadro 3: Quadro de Ameaças e Oportunidades
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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e) Informações gerenciais sobre o relacionamento da empresa com os principais clientes de
seus produtos e serviços:
Dentro do novo contexto aeroportuário surgem diariamente oportunidades que não podem ser
desperdiçadas. Os constantes desafios fazem com que os administradores de aeroportos inovem
cada vez mais, investindo recursos na melhora da qualidade de seus produtos e serviços para
satisfazer uma clientela cada vez mais exigente.
Assim, a Infraero vem acompanhando esta evolução, buscando oferecer produtos e serviços de
qualidade, tendo como base uma cadeia de valor devidamente estruturada para satisfazer as
necessidades crescentes do mercado. A opção de adotar as melhores práticas na condução
estratégica inseriu a Infraero em um novo patamar, onde as empresas promovem uma evolução
constante em suas operações.
Apresenta-se, a seguir, a cadeia de valor da Infraero e seus principais macroprocessos:
Macro Processos de Valor

Macro Processos Finalísticos








Processos de Valor
Administrar Operações Aeroportuárias com Aeronaves
Administrar Operações Aeroportuárias com Passageiros
Administrar Operações com Carga Aérea
Administrar Espaços Aeroportuários
Prospectar Serviços e Espaços Aeroportuários
Gerir Aeroportos

Macro Processos Suporte Direto








Prover Segurança às Operações
Prover Infraestrutura Aeroportuária
Prestar Serviços de Navegação Aérea
Executar Programas Ambientais
Monitorar as Operações
Elaborar Planos de Contingências em Operações Aeroportuárias

Macro Processos Suporte Indireto

Macro Processos de Gestão

 Prover Suporte Administrativo
 Realizar Administração Contábil e Financeira
 Prover Suporte Jurídico
 Gerenciar Pessoas
 Gerenciar Relações Institucionais
 Realizar Comunicação Interna e Externa
 Prover Soluções em TI
 Gerenciar o Planejamento Estratégico
 Gerir a Ética Empresarial
 Gerir Melhoria do Desempenho
 Gerir Rotina
 Realizar Auditorias Internas
 Gerir o Risco Empresarial
 Gerir Compliance Empresarial
Quadro 4: Quadro dos Macroprocessos

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
No dia 20 de março de 2014, por meio do Ato Normativo n.º 980/PR/2014, foi criada na estrutura
da Infraero a Superintendência de Gestão de Risco e Compliance – DFRC. No entanto, as
unidades de terceiro nível foram efetivadas somente no início do mês de março de 2015. São elas:
a Gerência de Gestão de Risco e a Gerência de Compliance.
As atividades iniciais da Superintendência de Gestão de Risco e Compliance – DFRC e agora das
gerências subordinadas estão em fase inicial - avaliação e compreensão do cenário existente na
organização, bem como das metodologias e boas práticas disponíveis no mercado.
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No campo da gestão de risco, o passo seguinte é a identificação e priorização das demandas e os
benefícios que serão gerados com o novo modelo, inclusive com a Criação do Comitê de Gestão
de Riscos – CGRI.
Concluída esta etapa, será elaborada proposta para implantação e funcionamento de um sistema ou
de uma sistemática de gerenciamento de risco na Infraero. A partir de então, os riscos
identificados serão priorizados e tratados, a exemplo da descrição dos riscos de mercado e as
estratégias para mitigá-los.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
Cenário Atual e Expectativas Econômicas
O processo de concessão, iniciado em 2011, imputou sobre a Infraero um grande desafio, o de
assumir um novo papel no cenário da exploração da infraestrutura aeroportuária como acionista
das concessionárias dos aeroportos concedidos.
Tal fato nos remete a duas vertentes para reflexão: uma voltada ao impacto ocasionado pelas
concessões, que gerou um desequilíbrio operacional com a redução dos movimentos de
passageiros, aeronaves e carga (os seis aeroportos concedidos respondiam por cerca de 44% dos
passageiros operados, 28% das aeronaves e 62% da carga aérea), e um desequilíbrio financeiro,
impactando as receitas e despesas operacionais (os seis aeroportos concedidos geravam 53% do
faturamento da Rede); e outra que representou a constituição dos primeiros ativos reais no
portfólio de aeroportos da Empresa.
A Infraero continua a ser a maior operadora aeroportuária do País, administrando 60 aeroportos,
72 Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTAs e 28
terminais de logística de carga e exerce uma importante função estratégica da União junto à
iniciativa privada.
Diante deste cenário de concessões a Infraero vem se preparando para atuar como contribuinte na
geração de benefícios e na ampliação da oferta de infraestrutura, melhorando a qualidade dos
serviços e gerando valor para os acionistas.
Para tanto iniciou um processo de reorganização empresarial, tendo como diretriz ser competitiva
em um mercado concorrencial, definindo assim, um novo posicionamento para os seus negócios.
O novo modelo organizacional permite a implantação de novos modelos de gestão de projetos,
processos e de engenharia buscando nas melhores práticas de governança a efetiva entrega de
resultados.
A Infraero adotou a denominação “Soluções Aeroportuárias” para conceituar o conjunto de
serviços com o qual transforma o valor percebido de seus clientes em geração de receita, atualizou
sua missão para “oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis, aproximando pessoas
e negócios” e delimitou a visão de futuro no “Ciclo de Transformação” com horizonte para o ano
2016, levando a Empresa a “ser a referência brasileira em soluções aeroportuárias”.
Outro desafio é o desenvolvimento interno da Empresa com a adoção de um novo plano de cargos,
carreiras e salários. Além disso, a Infraero vem se credenciando como centro de excelência na
instrução, para atender concessionários, empresas e demais integrantes da aviação civil, com base
na sua experiência e conhecimento acumulados em seus 40 anos de existência.
A metodologia de gestão de receitas e despesas, implantada com apoio de consultoria externa está
orientada pela negociação e pelo monitoramento de metas de desempenho que permitem a
melhoria da produtividade e do ganho de eficiência.
Em relação aos investimentos, foram aplicados, em 2014, R$ 2.185,6 milhões na infraestrutura
aeroportuária, sendo R$ 1.424,6 milhões em empreendimentos e equipamentos que integram o
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Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, R$ 760,3 milhões na integralização do capital
social das concessionárias dos Aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins, e
R$ 0,8 milhões em obras realizadas com recursos de convênios. Para financiar esta execução, que
traduz os investimentos estratégicos do Governo Federal, a União aportou R$ 1.750,9 milhões no
capital social da Infraero no ano de 2014.
A Empresa está desenvolvendo um projeto para criação de uma subsidiária com a finalidade de
oferecer aos governos federal, estaduais e municipais, operadores privados nacionais e
internacionais e à própria Infraero, serviços de consultoria e de suporte à gestão de aeroportos, de
desenvolvimento da infraestrutura, de treinamento de pessoal e outros relacionados à exploração
aeroportuária.
O cenário aeroportuário apresenta excelentes perspectivas de crescimento para os próximos anos,
e a Infraero olha para este futuro com a certeza de ser uma referência em negócios aeroportuários
no Brasil e no Exterior.
Mundo e o Brasil
O cenário aeroportuário faz parte da cadeia econômica de um modo geral e para ilustrar essa
relação, tendo como base uma projeção econômica idealizada pela empresa Macrométrica,
referenciada no mês de janeiro de 2015, identificou-se alguns agentes macroeconômicos que
podem exercer impacto sobre a atividade aeroportuária e influenciar os cenários aeroportuários no
âmbito mundial e nacional.
De acordo com a Macrométrica, a economia mundial será afetada em boa parte pelo
reaquecimento da economia norte-americana com certa elevação das taxas de juros monetárias
pelo Federal Reserve – FED. A taxa de câmbio da relação US$/Euro tem tendência de queda no
longo prazo. Entretanto, o Banco Central Europeu terá que conviver com a estagnação europeia e
o problema das dívidas soberanas periféricas. O petróleo é outro importante agente econômico que
influencia a aviação e por consequência o cenário aeroportuário. Uma análise sobre o preço do
barril Brent indicou uma forte queda para 2014, provavelmente como consequência da crescente
produção de “shale gas”.
Para a economia brasileira, a projeção aponta para uma elevação da taxa de juros real e considera
a crise na Argentina e o pessimismo generalizado no meio empresarial como fatores que deverão
produzir uma variação próxima de zero na média anual do Produto Interno Bruto – PIB em 2014.
No período 2016 a 2019 a indústria de transformação voltará a crescer, mas com uma velocidade
um pouco menor que o do Produto Interno Bruto – PIB.
A indústria automobilística iniciou em 2012 um forte movimento de recuperação, mas perdeu
dinamismo e deverá começar outro movimento para sua recuperação. Fatores como a
desaceleração mundial e a crise Argentina produzem variações percentuais negativas de
exportações e importações em 2014-2015 impactando a Balança comercial.
A Taxa de câmbio R$/US$, que teve uma tendência de alta próxima a 13% em 2014, agora no
médio prazo apresenta um valor que deverá oscilar na faixa de R$ 2,60 a R$ 2,80. Este ajuste
cambial mantem a relação entre o déficit das transações correntes e as exportações em níveis
aceitáveis.
Com relação à Taxa Selic a tendência é um novo ciclo de alta e a inflação de 12 meses no Índice
Geral de Preços do Mercado – IGPM fica quase sempre abaixo da inflação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, exceto quando sofre impacto cambial. No longo prazo a inflação
acumulada é praticamente igual nos dois índices.
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5
5.1

PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
Planejamento da unidade

a) Plano Estratégico
Identidade Corporativa
Negócio: “Soluções Aeroportuárias”.
Missão: “Oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis aproximando pessoas e
negócios”.
Visões de Futuro:
Visão 2016 - Ciclo da Transformação
“Ser a referência brasileira em soluções aeroportuárias”.
Visão 2020 - Ciclo da Consolidação
“Estar entre as melhores empresas de soluções aeroportuárias do mundo”.
Visão 2028 - Ciclo da Liderança
“Ser referência mundial em soluções aeroportuárias”.
Valores:
- Compromisso com os clientes;
- Efetividade e competitividade;
- Valorização dos colaboradores;
- Inovação, qualidade e segurança;
- Ética e responsabilidade socioambiental;
- Geração de resultados;
- Orgulho de ser Infraero.
Com a consolidação dos novos cenários, sobretudo das concessões de cinco grandes aeroportos da
Rede Infraero levadas a termo pelo Governo Federal, surgiu, desde 2013, a necessidade de mudanças
nas estratégias empresariais da Infraero. Assim, em 2014, a Empresa deu continuidade às ações que
objetivam modernizar a sua gestão.
Em 2014, o Governo Federal ampliou o número de parcerias entre a Infraero e as concessionárias
privadas, com a inclusão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos
Jobim e do Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins. O impacto dessas concessões se deu a
partir de setembro, com redução de receitas importantes sem semelhante contrapartida de eliminação
de despesas, em vista da permanência da maioria dos empregados desses aeroportos nos quadros da
Empresa.
Mesmo assim, diante desse quadro adverso, a estratégia de evolução permaneceu no firme propósito
de transformar a Infraero em uma nova organização, sintonizada com o novo cenário da aviação civil.
O marco principal dessa trajetória foi o refinamento do Plano Estratégico aprovado para 2014, com a
manutenção da Identidade Corporativa (negócio, missão e visão) e dos valores. O Mapa Estratégico,
que é o grande direcionador da Empresa, manteve todos os seus objetivos, efetuando apenas
pequenos ajustes de seus indicadores e projetos.
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MISSÃO
Oferecer soluções
aeroportuárias
inovadoras e
sustentáveis
aproximando pessoas e
negócios
VISÃO
Ser a referência
brasileira em
soluções
aeroportuárias

Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária
Sociedade, Clientes e Acionistas
Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista
PROPOSTA DE VALOR: Qualidade, Segurança e Agilidade.

Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
Aperfeiçoar a
infraestrutura

Negócios e Parcerias

Elevar os padrões de
excelência dos serviços

Expandir os negócios
com geração de valor

Sustentabilidade
Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental

Fortalecer o processo de comunicação

Desafio de suporte à estratégia
Pessoas
Aprimorar o capital
humano

Tecnologia
Ampliar as soluções
tecnológicas

Governança
Modernizar a gestão
1

Figura 7: Mapa Estratégico 2013-2016
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivos estratégicos
Com base na metodologia do Balanced Scorecard – BSC, o Mapa Estratégico 2013-2016 da
Infraero possui nove objetivos estratégicos distribuídos em três grandes desafios: de Suporte à
estratégia, da Eficiência operacional e competitividade e do Reconhecimento pela excelência
aeroportuária, apresentados a seguir:
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Temas

Objetivo Estratégico

Descrição

Governança Tecnologia Pessoas

DESAFIO DE SUPORTE À ESTRATÉGIA: propiciar os meios para que a organização seja fortalecida em seu capital
humano, nos recursos tecnológicos e na sua gestão

Aprimorar o capital
humano

Mapear e desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas,
buscando a melhoria do desempenho e contribuindo para a retenção dos
talentos.

Ampliar as soluções
tecnológicas

Disponibilizar soluções tecnológicas inovadoras garantindo suporte efetivo à
execução da estratégia.

Modernizar a gestão

Modernizar a gestão da Empresa tendo como referência as melhores práticas
mundiais, de forma a aumentar o comprometimento e a satisfação dos
empregados.

Quadro 5: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos do Desafio de Suporte à Estratégia

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico

Descrição

Aperfeiçoar a
infraestrutura

Garantir a infraestrutura necessária ao desenvolvimento empresarial para
atender, com eficiência e eficácia, às demandas de aeronaves, passageiros e
cargas, bem como para consolidar os atuais e futuros negócios.

Elevar os padrões de
excelência dos serviços

Oferecer soluções aeroportuárias com padrões de qualidade, primando pela
melhoria continua dos seus processos.

Sustentabilidade

Negócios e
Parcerias

Temas

Infraestrutura e
Serviços

DESAFIO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E COMPETITIVIDADE: guiar o desenvolvimento sustentado dos processos,
permitindo assim a expansão dos negócios, a melhoria da qualidade dos serviços, bem como a ampliação e
manutenção adequada da infraestrutura

Assegurar o desenvolvimento dos negócios atuais e buscar novos negócios,
Expandir os negócios com
visando a expansão da atuação da Infraero em novos mercados com foco na
geração de valor
geração de valor.
Garantir o financiamento
da estratégia com
responsabilidade
socioambiental

Garantir os recursos internos e externos necessários ao financiamento da
estratégia da Infraero, respeitando as melhores práticas de responsabilidade
socioambiental.

Fortalecer o processo de
comunicação

Garantir processo efetivo de comunicação com os clientes, público interno e
sociedade, de forma a evidenciar a imagem positiva da Infraero e a fortalecer o
valor da sua marca.

Quadro 6: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos do Desafio da Eficiência Operacional e Competitividade

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
DESAFIO DO RECONHECIMENTO PELA EXCELÊNCIA AEROPORTUÁRIA: coroar os esforços por meio do reconhecimento
dos clientes, da sociedade e dos acionistas

Sociedade,
Clientes e
Acionistas

Temas

Objetivo Estratégico

Descrição

Ter sociedade e clientes Garantir a satisfação dos clientes e da sociedade, orientando a aplicação dos
satisfeitos maximizando o recursos à melhoria da qualidade dos serviços ofertados e ao aumento da
resultado para o acionista rentabilidade para o acionista.

Quadro 7: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos do Desafio do Reconhecimento pela Excelência Aeroportuária

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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O Mapa Estratégico da Infraero foi desdobrado em um conjunto de indicadores e projetos
estratégicos, para tornar os objetivos estratégicos exequíveis e dotados de um gerenciamento
devidamente controlado e alinhado com a missão e a visão da Empresa.
Desta forma, o Plano Empresarial da Infraero para o período 2013-2016, no que diz respeito à
avaliação do seu desempenho, está associado principalmente ao alinhamento entre os elementos
estratégicos que são: indicadores e projetos estratégicos.
Obedecendo a essa concepção, foi definida pela Direção da Empresa uma sistemática gradual na
mensuração de resultados que se dá na medida em que os projetos se estruturam na linha do
tempo, transformando o planejado em realizações. A gestão é baseada na “causa e efeito” entre
seus elementos estratégicos (projetos, metas, indicadores e objetivos estratégicos) para garantir o
alcance da visão de futuro da Infraero.
Os indicadores e as metas estabelecidas para 2014, constantes dos quadros 8 a 10, foram
monitorados mensalmente durante o exercício. Os resultados finais de cada indicador são
apresentados no subitem 5.3, parte A, deste Relatório.
RELAÇÃO DE INDICADORES DO PLANO EMPRESARIAL 2014
Desafio de suporte à estratégia
Objetivo estratégico

Aprimorar o capital
humano

Ampliar as soluções
tecnológicas

Modernizar a gestão

Indicador

Metas 2014

Responsável

1- Desenvolvimento de competências em relação aos gaps
identificados - Gco

10%

DG

2 - Clima organizacional - Cor

70%

DG

3 - Absenteísmo - Abs

4%

DG

4 - Satisfação do usuári de tecnologia da informação - Sti

80%

DG

5 - Ações judiciais com avaliação e classificação de risco Ajr

100%

DJ

6 - Nível de maturidade em gerenciamento de projetos
(PMO Corporativo) - Mgp

2,5

DG

7 - Nível de maturidade em gerenciamento de projetos
(PMO setorial da Engenharia) - Ime

3

DG

Quadro 8: Relação dos Indicadores do Desafio suporte à estratégia

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Desafio da eficiência operacional e competitividade
Objetivo estratégico

Indicador

Metas 2014

Responsável

13

DE

8 - Número de obras entregues - Noe
Aperfeiçoar a
infraestrutura

9 - Índice de desempenho de agenda de contras de obras
de engenharia - Ida
10 - Realização de investimentos da LOA - Loa

0,9

DG

90%

DF

11 - Eficiência operacional passageiro - Eop

95%

DO

60

DC

Reduzir 10%

DC

99%

DO

210 dias

DE

1.018

DC

17 - Receita de logística de carga (R$ milhões) - Rlc

349

DC

18 - Taxa de ocupação de áreas comerciais - Toa

67%

DC

19 - Remoção de cargas importadas - Rci

22%

DC

20 - Incremento da carteira de clientes - Icc

60

DC

21 - Receita operacional (R$ milhões) - Rop

3.048

PR

20

PR

243.026

PR

2.942

DF

14,7

DF

235.021

DF

10.515

DG

2,75%

DF

25%

DJ

100

DJ

60%

DJ

12 - Processamento de carga por empregado orgânico (em
toneladas) - Pce
Elevar os padrões de 13 - Tempo de processamento de carga da Infraero - Tpc
excelência dos serviços
14 - Disponibilidade dps subsistemas críticos - Ids
15 - Tempo médio de entrega dos estudos preliminares e
anteprojetos de engenharia de TPS - Tem
16 - Receita de concessão de áreas (R$) - Rca
Expandir os negócios
com geração de valor

22 - Receita operacional por WLU (R$) - Rou
23 - Receita operacional por empregado orgânico (R$) Roo
24 - Despesa operacional (R$ milhões) - Dop
25 - Despesa operacional por WLU (R$) - Dou
Garantir o financiamento 26 - Despesa operacional por empregado orgânico (R$) da estratégia com
Doo
responsabilidade
27 - WLU por empregado orgânico - Wem
socioambiental
28 - Inadimplência - Ina
29 - Redução dp estoque de crédito em cobrança judicial Ecj
30 - Prazo médio das reintegrações de posse (em dias) Pmr
31 - Sucesso nas ações trabalhistas de empregados
terceirizados - Sat

Quadro 9: Relação dos Indicadores do Desafio da eficiência operacional e competitividade

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária
Objetivo estratégico

Indicador

Metas 2014

Responsável

3,50%

PR

85%

PR

Ter sociedade e clientes 32 - Margem operacional - Mop
satisfeitos maximizando o
resultado para o acionista 33 - Satisfação do cliente - Scl

Quadro 10: Relação dos Indicadores do Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

b) Avaliação sobre o estágio do planejamento estratégico no ano de 2014 e próximos anos:
Os resultados alcançados em 2014 demonstram que apesar das adversidades enfrentadas, a Infraero
tem conduzido cada momento de sua evolução com determinação e, por isso, tem conseguido vencer
seus desafios.
O desempenho dos 33 indicadores acompanhados no período ilustra plenamente a tendência de
evolução, com 76% dos indicadores com metas dentro ou acima das expectativas da alta direção.
A forma como a Infraero se comportou em 2014 com relação à busca do desempenho de seus
indicadores estratégicos, reforça cada vez mais a consistência do seu Mapa Estratégico.
Confirmam-se, assim, as entregas planejadas para 2014 e a certeza do bom direcionamento que a
Empresa vem tendo rumo à evolução, como preconizado no seu Plano Empresarial 2013-2016.
Com relação ao acompanhamento dos projetos, a Infraero aperfeiçoou seus modelos de gestão
voltados para o controle da sua carteira de projetos estratégicos. A aplicação da metodologia
adequada e o apoio proporcionado pelo modelo de governança garantiram, em 2014, o
acompanhamento de 46 projetos dos quais 16 já foram encerrados. O desvio médio de prazo
registrado para a carteira de projetos foi de 11,3%. Quanto aos empreendimentos, 27 estiveram em
execução e três foram concluídos, registrando, para o exercício, índice de desempenho da agenda dos
empreendimentos de 0,82, sendo o desejável, 1,0. Para o exercício de 2015, o processo de portfólio
selecionou 15 novos projetos estratégicos e irá apoiar a alocação de recursos para 58
empreendimentos priorizados.
Para a governança da gestão de projetos estão implantados os Comitês de Gestão de Projetos –
CPROJ e Gestão de Empreendimentos Estratégicos – COGEE, que exercem o monitoramento do
portfólio de projetos e de empreendimentos. Segue abaixo a Carteira de Projetos da Infraero de 2014.
:
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CARTEIRA DE PROJETO DA INFRAERO 2014
Desafio de suporte à estratégia
Objetivo estratégico

Ampliar as soluções
tecnológicas

Projetos Estratégicos

Responsável

1 - Sistema de gestão de processos da área jurídica - PROJUR

DJPS

2 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

DGTI

3 - Implantação da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e

DGTI

4 - Substituição da Solução strips eletrônicas nas EPTAs da Infraero - STRIPS-e

DONA

5 - Reorganização da Navegação Aérea - RNA

DONA

6 - Novo modelo de gestão organizacional - FALCONI

DGGE

7 - Avaliação e classificação de risco de ações judiciais - RISKJU

DJ

8 - Conversão das demonstrações financeiras em IFRS - IFRS

DFCT

9 - Adequação do marco regulatório interno - AMRI

DJRG

Modernizar a gestão
10 - Implantação de área de assuntos regulatórios - AREG

DJRG

11 - Modelo de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva 2013 - MADEX

DGRH

12 - Implantação da Gestão por processos Corporativos - IEPC

DGGE

13 - Consolidação do Modelo de Gestão dos Centros de Suporte com ênfase em CSC - CENSUP

DGGE

14 - Implementação de Metodologia de Processos para Gestão de Ativos da Infraero - GAT

DOMN

Desafio da eficiência operacional e competitividade
Objetivo estratégico
Aperfeiçoar a
Infraestrutura

Projetos Estratégicos
15 - Atualização do sistema de informações geográficas da INFRAERO - SIG INFRAERO - SIG

DGDR

16 - Eficiência Operacional - Operações com Passageiros e Bagagens - PEOA

DGGE

17 - Acordo de Nível de Serviços - Fase 1 (Limpeza) - ANS

DFCC

18 - Espaço livre - Aeroportos - ELAER
Elevar os padrões de
excelência dos serviços

Responsável

DJ

19 - Definição da estrutura de SESCINC nos aeroportos - SESCINC

DOSA

20 - FUN ZONE - Implantação de espaço de entretenimento - FZONE

PRMC

21 - Implantação do Programa Infraero de Eficiência Logística - PIEL

DCLC

22 - Participação da Infraero, Sistema de Inteligência Empresarial no CIN e CIR na Copa FIFA/2014 - SIE

DOIE

23 - RELPREV online - RELPREV

DOGP

24 - Concessão de áreas para Hangares no SBPJ e SBGO - CAPJGO

DCES

25 - Concessão de áreas para Hotel e Centro Comercial no SBPA - CAPA

DCES

26 - Concessão de áreas para Hotel e Posto de Combustível no SBFI e Hotel no SBLO - CAFIL

DCES

27 - Concessão de áreas para Hotel no SBFL e Hotel e Centro de Convenções no SBCT - CAFC

DCES

28 - Concessão de áreas para Hangares SBCY e SBCG - CACYCG

DCES

29 - Plano de Negócios do Infraero Voos Online - IVO

PRMC

30 - Implantação dos sistemas de facilidades fixas no aeroporto de Congonhas - FACFIXAS

DEME

31 - Concessão de área para implantação de Condomínio Logístico - CONLOG
Expandir os negócios com
32 - Novo Portal Infraero - NOPI
geração de valor
33 - Implantação da nova política da Infraero para a exploração da carga nacional - CCAN

DCLC
PRMC
DCLC

34 - Concessão de Área para Ampliação do Edifício Garagem em SBRF - 5052

DCES

35 - Concessão de Área para Mall Comercial e Complexo Comercial em SBVT - 5053

DCES

36 - Concessão de Área para Concessionárias de Veículos, Mega Loja, EDG, Hotel e Mall Comercial em SBBE - 5054

DCES

37 - Concessão de áreas para hotel em SBSL e hotel e estacionamento em SBMA - 5055

DCES

38 - Concessão de Área para Posto de Combustível em SBCT - 5056

DCES

39 - Concessão de Áreas para Hotel e Posto de Combustível em SBJV - 5057

DCES

40 - Concessão de Áreas para Estacionamento de Veículos no SBCT - 5058

DCES

41 - Reintegração de posse de áreas - REPA
42 - Recuperação de créditos em juízo - RECREJ

Garantir o financiamento
43 - Redução do passivo trabalhista - REPT
da estratégia com
responsabilidade
44 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos de Energia Elétrica - GCE
socioambiental
45 - Implantação de hidrometração com telemetria -HIDRO
46 - Definição da estrutura dos postos de vigilância aeroportuária nos aeroportos - VIGI

DJ
DJPC
DJPC
DEME
DEME
DOSA

Quadro 11: Carteira de Projetos da Infraero 2014

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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A análise individual de cada projeto estratégico é apresentada no subitem 5.3, parte B, deste
Relatório.
Ao que se refere Novo Modelo Organizacional da Infraero, desde 2013 a Diretoria Executiva tem
tomado iniciativas com vistas a implantar um novo modelo de gestão, tendo como principal mudança
conceitos relacionados à dinâmica da estrutura organizacional da Empresa, os quais transformam a
Sede em Centro Corporativo, os Aeroportos em Centros de Negócios e as Superintendências
Regionais em Centros de Suporte.
Esse novo modelo tem como diretriz tornar a Infraero uma empresa mais competitiva, dentro de um
mercado concorrencial, definindo novo posicionamento para os seus negócios. A proposta é corrigir
o desbalanceamento da estrutura organizacional frente às mudanças e às alterações em seus
componentes operacionais, decorrentes das concessões de aeroportos, e diante dos desafios impostos
pelo comportamento atual do mercado de aviação civil.
A transição entre o modelo anterior e o novo está sendo realizada em etapas, de forma a não
prejudicar ou interromper as atividades da Empresa, mitigando os riscos de sua implantação. O
modelo foi colocado em teste a partir de setembro de 2014 para avaliações das áreas técnicas quanto
à maturidade no desenvolvimento dos processos operacionais e administrativos, bem como do
dimensionamento e da gestão das pessoas.
Neste contexto se insere a instituição de um Catálogo de Serviços, que aplica os Acordos de Nível de
Serviços – ANS às atividades sob responsabilidade dos Centros de Suporte e tem como clientes o
Centro Corporativo e os Centros de Negócios. Os Acordos de Nível de Serviços – ANS se constituem
em contratos firmados com as unidades de negócios, com vistas a reger os padrões e as
especificações dos serviços que serão prestados pelos Centros de Suporte.
Frente ao cenário no qual a Infraero se insere, 2014 foi um ano de extrema importância para a
realização de ações em uma nova forma de trabalhar, garantindo à Empresa a oportunidade de adotar
estratégias mais adequadas para sua sustentabilidade e seu desenvolvimento. O processo de
reestruturação é contínuo e tem como foco a expansão dos negócios e a competitividade da Infraero.
c) Vinculação do Plano Estratégico da Infraero com o Plano Plurianual do Governo Federal
– PPA
Em 2014, a Empresa optou pela manutenção da Identidade Corporativa (negócio, missão e visão) e
dos valores, dando continuidade às ações que objetivam modernizar a sua gestão iniciadas no ano de
2013. O Mapa Estratégico, que é o grande direcionador da Empresa, manteve todos os seus objetivos,
tendo sido efetuado apenas um aprimoramento de seus indicadores e projetos estratégicos.
Assim sendo, apesar dessa reformulação realizada, é importante ressaltar que o Plano Empresarial da
Infraero permanece alinhado às diretrizes legais estabelecidas pelo Plano Plurianual do Governo
Federal para o período 2013-2016.
O Plano Empresarial da Infraero permanece estruturado de forma simplificada, conforme figura a
seguir:
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Plano Empresarial da Infraero
Negócio
O benefício para o cliente

Missão
Nossa razão de ser

Identidade
Corporativa

Visão
Aspirações quanto aos resultados futuros

Valores
O que é importante para nós?

MAPA ESTRATÉGICO
Nosso plano para agir

Painel Estratégico Corporativo

Painéis de Contribuição
(Regionais e Aeroportos)

Desafios Estratégicos
Suporte à
estratégia

Eficiência operacional
e competitividade

Reconhecimento pela
excelência aeroportuária

Figura 8: Estrutura do Plano Empresarial da Infraero

O Plano Plurianual do Governo Federal – PPA, por sua vez, está estruturado nos seguintes elementos:
Dimensão Estratégica (visão de futuro, valores e macrodesafios), Programas, Objetivos, Indicadores
e Ações.
Tendo como base essa estrutura, destaca-se a seguir os principais pontos de consonância entre o
Plano Plurianual do Governo Federal – PPA e o Plano Estratégico da Infraero.
 Diretriz Geral: Excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços;
 Macrodesafios:
 Infraestrutura: expandir a infraestrutura produtiva, urbana e social de qualidade,
garantindo a integração do território nacional e do País com a América do Sul;
 Gestão Pública: aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, valorizando a ética
no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Dentre os vários programas temáticos definidos pelo Plano Plurianual do Governo Federal para o
período 2012-2015, destacam-se o Programa Aviação Civil e o Programa Política Nacional de
Defesa, aos quais o planejamento da Infraero está alinhado aos seguintes objetivos, metas e
indicadores:
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Programa Aviação Civil:
 Objetivos:
 Objetivo 0083 PPA – Adequar a prestação de serviços aeroportuários e a
capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura; e
 Objetivo 0085 PPA – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a
segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.
 Metas:
 Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a
possibilitar o processamento de 305 milhões de passageiros, observadas as
normas regulamentares de prestação de serviço adequado expedidas pela
Anac;
 Aumentar a capacidade de processamento de cargas dos terminais de carga
aérea para 2,4 milhões de toneladas;
 Instituir o Plano de Outorgas da Infraestrutura Aeroportuária;
 Realizar 1224 auditorias, inspeções e testes de segurança da aviação civil
contra os atos de interferência ilícita no período de abrangência do PPA
2012-2015; e
 Reduzir, até 2015, o índice anual de acidentes aeronáuticos para nível igual
ou melhor que a média mundial, com referência ao ano de 2011 (índice
0,46), considerando acidentes aeronáuticos com fatalidade de passageiros
em operações regulares, por 1 milhão de decolagens.

Programa Política Nacional de Defesa:
 Objetivo:
 Objetivo 0461 PPA – Promover a circulação segura e eficiente do tráfego
aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da
adequação dos Sistemas de Defesa Aérea – SISDABRA e Controle do
Espaço Aéreo – SISCEAB, visando ampliar a capacidade de defesa aérea,
do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus
compromissos internacionais.
 Metas:
 Implantar 90% da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de Autodefesa –
BAAAD até 2015;
 Instalar 7 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro;
 Modernizar 15 radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro;
 Realizar 488 ações de prevenção de acidentes aeronáuticos;
 Realizar 90% das adequações necessárias ao Sistema de Controle Aéreo
Brasileiro – SISCEAB, propostas até 2016.

88

5.2

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

5.2.1 Programa Temático
Programas e Ações sob a Responsabilidade da Infraero
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) possuía, para o exercício de 2014,
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 2014 foram investidos R$ 1.424,5 milhões em obras e equipamentos, sendo
R$ 1.274,4 milhões com recursos de Aporte de Capital e R$ 150,1 milhões com recursos de
Aporte de Capital oriundos de exercícios anteriores.
Descrição

2014

Com Recursos de Aporte de Capital
. Do Exercício
1.274,4
. De Exercícios Anteriores
150,1
Total
1.424,5
Quadro 12: Realização dos Investimentos por Fonte de Recursos
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT.

Na Lei Orçamentária Anual – LOA revisada foram aprovados recursos no montante de
R$ 1.903.110.567,0 dos quais foram realizados R$ 1.424.511.018,0, representando 74,9% do
orçado, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Quadro 13:Realização dos Investimentos por ação da Lei Orçamentária Anual

Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT
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DEMOSTRATIVO PROGRAMA TEMÁTICO – AVIAÇÃO CIVIL
Identificação do Programa de Governo
Código Programa 2017
Título
Aviação Civil
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS

0,00

c) Dotação
d)
Posição final - Remanescente
2014
(a-b-c)
2012 e 2013
0,00
1.902.257.745 1.718.022.731

Orçamento de Investimentos - OI

0,00

1.355.237.950

117.612.639

0,00

Outras Fontes

0,00

0,00

0,00

0,00

9.786.341.112

3.257.495.695

1.835.635.370

4.693.210.047
(em R$
1,00)

a) Global PPA
2012-2015

Esfera

Total

b) Acumulado

Dotações/Posições

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2014
Lei Orçamentária 2014

Orçamento de
Investimento

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
e) Despesa
Empenhada
0,00

h) Restos a Pagar (inscrição 2014)
h.1)
h.2) Não
Processados
Processados
0,00
0,00
0,00
0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores

f) Despesa
Liquidada

j) Posição em
1/01/2014

Tipo

k) Valor
Liquidado

l) Valor Pago

Não processados
0,00
0,00
0,00
Processados
0,00
0,00
0,00
0
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014
Dotação OFSS

i) Despesa
Realizada

g) Despesa Paga

Dotação OI

m) Valor
Cancelado

1.366.027.913
n) Valor a Pagar

0,00
0,00

0,00
0,00

Outras Fontes

Quadro A.5.2.1 da DN TCU n° 134/2013 – Programa de Governo constante do PPA - Temático
Obs: Valores referem-se às ações de responsabilidade da Infraero constantes do Programa Aviação Civil

5.2.1.1 Análise Situacional
O programa temático - Aviação Civil, de responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil – SAC, possui
cinco objetivos, dos quais a Infraero está inserida apenas no programa: 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 continuará seus investimentos em
obras de construção, reforma, ampliação e modernização dos Terminais de Passageiros, Pátios, Pistas
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e Terminais de Cargas (TECA´s), além de buscar melhorias nos processos operacionais nos
Terminais de Passageiros e de Carga nos aeroportos administrados pela Empresa.
Os dados de realização das metas para o exercício de 2014 referem-se aos aeroportos administrados
pela Infraero, por isso os aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, que foram concedidos à
iniciativa privada, não constam nas informações apresentadas. No entanto, ainda constam as
informações sobre a capacidade de processamento de cargas e de passageiros referentes aos
aeroportos de Natal, Galeão e Confins, que a partir de 2015 não farão parte da rede de aeroportos
administrados pela Infraero.
Neste contexto, com as concessões dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão, e
Confins, o encerramento das atividades do aeroporto de Natal, bem como a criação da Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República– SAC/PR e do Fundo Nacional de Aviação Civil –
FNAC, algumas readequações no Orçamento de Investimentos da Infraero foram efetuadas, sempre
mantendo como premissa oferecer soluções aeroportuárias compatíveis com o desenvolvimento do
País. Para tanto, reforçou-se 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,
principalmente, aquelas nos aeroportos das cidades que foram sede dos grandes eventos
internacionais realizados no Brasil no decorrer deste período (Jornada Mundial da Juventude, Copa
das Confederações e Copa do Mundo), além das Olimpíadas 2016.
Dessa forma, no ano passado a Infraero investiu em equipamentos, obras e serviços de engenharia o
montante de R$ 1.424,5 milhões, distribuídos conforme tabela, a seguir:
em R$ milhões

Programa

Descrição

2017 Aviação Civil

Valor
1.366,0

2058 Política Nacional de Defesa
0807 Investimentos das empresas estatais em
infraestrutura de apoio
Total

58,5
0,00
1.424,5

Quadro 14: Orçamento de Investimentos por Programa

Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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5.2.2 Objetivo
DEMONSTRATIVO DO OBJETIVO DO PROGRAMA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Descrição Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves,
passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código

0083

Órgão

SAC

Programa Aviação Civil

Código

2017

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS
Sequencial

Descrição da Meta

Unidade de
b) Realizada
a) Prevista 2015
medida
em 2014

0,00
0,00
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS
Sequencial

01

Descrição da Meta

Unidade de
medida

a) Prevista
2015

Aumentar a capacidade da rede de Capacidade de 305.000.000
aeroportos do Brasil de modo a movimentação
possibilitar o processamento de 305 de passageiros
milhões de passageiros, observadas em unidades.
as normas regulamentares de
prestação de serviço adequado
expedidas pela ANAC.

Regionalização da Meta

Unidade
medida:
Capacidade de
movimentação
de passageiros
por ano

a) Prevista
2015

c) Realizada
d) %
até 2014 Realização (c/a)
0,00

0,00

d) %
b) Realizada em c) Realizada até
Realização
2014
2014
(c/a)
209.127.500

209.127.500

68,6

d) %
b) Realizada em c) Realizada até
Realização
2014
2014
(c/a)

Região Sul

35.827.818

36.464.000

36.464.000

101,8

Região Sudeste

158.208.606

66.471.500

66.471.500

42,0

Região Norte

19.221.206

31.305.500

31.305.500

162,9

Região Nordeste

51.575.690

65.659.000

65.659.000

127,3

Região Centro-Oeste

40.166.680

9.227.500

9.227.500

23,0

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS

Sequencial

Descrição da Meta

Unidade
medida:
Capacidade de
Processament
o de carga em
toneladas

02

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

.

2.400.000

Unidade
medida:
Capacidade de
Processament
o de carga

a) Prevista
2015

Regionalização da Meta

Região Sul

a) Prevista
2015

183.000

d) %
b) Realizada em c) Realizada até
Realização
2014
2014
(c/a)

803.519

803.519

33,5

d) %
b) Realizada em c) Realizada até
Realização
2014
2014
(c/a)
129.483

129.483

70,8
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Região Sudeste

1.621.000

192.154

192.154

11,9

Região Norte

393.000

265.751

265.751

67,6

Região Nordeste

164.000

124.155

124.155

75,7

Região Centro-Oeste

39.000

91.976

91.976

235,8

Quadro A.5.2.2 – Objetivos de Programa Temático de responsabilidade da UJ
Obs: Valores de realização das metas em 2014 referem-se às capacidades dos aeroportos administrados pela Infraero

5.2.2.1 Análise Situacional
Vide análise situacional do subitem 5.2.1.1.

5.2.3 Ações
5.2.3.1 Ações – OFSS
5.2.3.2 Ações/Subtítulos – OFSS
5.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não processados – OFSS
Apresenta-se, a seguir, análise das ações orçamentárias constantes no Programa Temático Aviação
Civil, sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais investimentos, bem como, os
motivos que contribuíram para não realização total dos recursos orçamentários previstos no
Orçamento de Investimentos 2014.
Os quadros A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS, A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos –
OFSS e A.5.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS, referem-se ao
Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, por isso não se aplica a esta UJ e não foram preenchidos.
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5.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimentos – OI
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.7H34

Título

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos (SP)

Iniciativa

006Z Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade
Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

(x) Sim

Código:

( )Não aso positivo: ( x ) PAC

(

2017

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

1.000.000,0

28.600.000,0

3.584.800,0

*

Percentual de
execução
física

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

1%

1%

0%

Quadro A.5.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimentos
OBS: Valores de execução financeira e física referem-se aos aeroportos administrados pela Infraero
*Projetos, obras e fiscalizações para a construção da nova área terminal, a implantação da 2ª 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.

A execução financeira em 2014 refere-se ao pagamento de desapropriações de áreas no Aeroporto
de Campinas - Decreto S/N de 21.11.2011, válido até 21.11.2016. O compromisso de
continuidade e finalização do processo de desapropriação ficou a cargo do poder concedente
conforme Anexo 3 do Edital de Concessão nº 02/2011 (aeroporto concedido à iniciativa privada).
A baixa execução ocorreu em função da necessidade de conclusão das perícias judiciais quanto às
reavaliações dos valores de cerca de setenta ações que aguardam definição do recurso para
pagamento.
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Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.10ZA

Título

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

Iniciativa

0070 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

( x ) Sim (

Código:

)Não

Caso positivo: ( x )PAC (

2017

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

189.614.549,0 199.245.057,0

Execução Física - Meta

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

121.329.483,0

*

Percentual de
execução física

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

32%

34%

33%

*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pistas e pátios, com 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.

Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos
serviços e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto de Confins foi incluído no Plano
Nacional de Desestatização por meio do Decreto nº 7.896/2013. O leilão para sua concessão
ocorreu em novembro de 2013. O contrato foi assinado em abril de 2014 e o início da concessão
ocorreu em maio de 2014.
No que se refere às obras que ficaram a cargo do Poder Público, conforme anexo 3 do edital de
concessão, a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros, que será entregue em duas etapas,
sendo a primeira referente à ampliação e reforma do saguão de embarque e check-in; substituição
de 9 (nove) pontes de embargue; instalação de novos equipamentos (elevadores, escadas rolantes,
esteiras de desembarque); ampliação em 40% das salas de embarque; salas de embarque remoto
no térreo; cobertura da antiga via de acesso duplicando a capacidade do saguão; criação de 5
(cinco) novos acessos ao check-in e saguão; construção de novos banheiros no saguão; novo
terraço panorâmico com praça de alimentação; novo acesso viário e ampliação do estacionamento.
A segunda etapa compreende: nova área de check-in, área dos restaurantes no terraço, Back Office
(Mezanino), salas de embarque doméstico e internacional (Mezanino), salas de embarque remoto
(Térreo), salas de desembarque doméstico e internacional (Térreo), prédio comercial, galerias
técnicas, escadas de concreto, elevadores novos, esteiras de bagagem, CUT, anexo social,
integração dos sistemas eletrônicos. Para as obras dos pátios, estão previstas 24 novas posições de
estacionamento de aeronaves; ampliação do pátio do terminal de carga liberando mais 7 novas
posições de estacionamento de aeronaves (obra concluída em maio/14). A obra de reforma e
ampliação do Terminal de Passageiros - 3 e Terminal de Aviação Geral – TAG está concluída
aguardando apenas homologação da ANAC.
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Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.10ZB

Título

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

Iniciativa

0071 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

( x ) Sim

Código:

(

)Não

Caso positivo: ( x ) PAC

2017

( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

148.565.644,0

146.718.611

10.902.804,0

*

Percentual de
execução
física

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

27%

15%

8%

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

A obra de reforma e modernização do Terminal de Passageiros teve seu contrato rescindido em
outubro/2014 e a nova licitação para executar os serviços remanescentes da obra teve seu edital
publicado em janeiro/2015 com previsão de contratação ainda no primeiro semestre de 2015.
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.12LF

Título

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

Iniciativa

0074 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

( x ) Sim (

Código:

)Não Caso positivo: ( x )PAC (

2017

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

344.773.828,0 183.952.372,0

Execução Física - Meta

Valor
Realizado

Descrição da
Meta

88.237.102,0

*

Unidade de
medida

Previsto

Reprogram
ado

Realiza
do

Percentual de
37%
19%
15%
execução física
*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e 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
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A obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros - 1 será entregue em duas etapas: a
primeira refere-se à reforma no piso térreo de desembarque e a instalação de 2 (duas) esteiras de
restituição de bagagens - concluída em junho de 2014. A segunda etapa refere-se à ampliação do
Terminal de Passageiros 1 (1ª Fase), 2º e 3º pavimentos, com elevadores, escadas rolantes, 2
(duas) pontes de embarque e obra de conexão com o terminal existente. Nesse caso, em
decorrência de problemas na execução das obras por parte da empresa contratada, sinaliza-se a
possibilidade de rescisão contratual. Na obra de ampliação do sistema de pátios e pista de táxi a
execução está adequada e tem previsão de entrega no primeiro trimestre de 2015. Para a
construção do novo terminal de cargas o Edital foi publicado em dezembro/2014.
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.7J01

Título

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

Iniciativa

0075 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

( x ) Sim (

Código:

)Não

Caso positivo: ( x )PAC

(

2017

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

126.461.285,0 152.685.867,
0

Execução Física - Meta

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

77.294.178,0

*

Percentual
de execução
física

Previsto

Reprogramado

Realizado

21%

25%

20%

* Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e 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.

Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos
serviços e da infraestrutura aeroportuária do País, o aeroporto do Galeão foi incluído no Plano
Nacional de Desestatização por meio do Decreto nº 7.896/2013. O leilão ocorreu em
novembro/2013. O contrato de concessão foi assinado em abril/2014 e o início da concessão
ocorreu em maio/2014.
A baixa execução verificada na obra de reforma do Terminal de Passageiros - 1 decorre dos
atrasos por parte da contratada na entrega dos projetos executivos. A obra de reforma do Terminal
de Passageiros 2 tem previsão para conclusão no primeiro bimestre de 2015. Nos terminais de
passageiros 1 e 2 o escopo pós Copa encontra-se em tratativas junto à Concessionária e à ANAC
para definição sobre a continuidade ou não das obras pela Infraero. A recuperação e revitalização
dos sistemas de pistas e pátios foi concluída em março e aguarda certificação pela ANAC, o que
não impede a operação após as obras.
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Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.1J93

Título

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

Iniciativa

04BT Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC

Código:

(

2017

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Dotação Inicial

Dotação Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

129.396.469,0

80.904.053,0

80.902.012,0

*

Percentual
de execução
física

Previsto

Reprogramado

Realizado

28%

25%

25%

*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e 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.

A obra de reforma e modernização do Terminal de Passageiros será entregue em duas etapas: a
primeira, compreendendo a ampliação do conector com três novas pontes de embarque, reforma e
modernização do terminal existente. A segunda etapa compreende a ampliação de salas de
embarque e desembarque com 5 (cinco) novas pontes de embarque, ampliação das áreas
comerciais do saguão, praça de alimentação, adequação das vias de acesso e meio fio de embarque
e desembarque, novas áreas para órgãos públicos e acesso ao estacionamento. Com relação ao
projeto de construção da terceira pista de pouso, os estudos preliminares foram concluídos em
janeiro, aguardando Decreto de desapropriação de áreas para, posteriormente, a Infraero contratar
os projetos básicos e executivos e em seguida dar início ao processo de contratação da obra. Com
relação à ampliação do pátio, as obras foram concluídas em junho/2014 e ampliaram em mais 10
novas posições de aeronaves categoria “C”.
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A iniciativa 0076 não é individualizada e, portanto, possui quinze ações vinculadas a ela, as quais
serão analisadas a seguir:
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.10Z9

Título

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

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

( x ) Sim (

Código:

2017

)Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

8.756.444,0

102.390.644,0

100.560.696,0

*

Percentual de
execução
física

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

15%

25%

20%

*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e 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

No Aeroporto de Manaus a obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros, com
previsão de entrega em 2015, contempla o saguão público de embarque e desembarque; 29 balcões
de check-in do lado oeste; 9 balcões de check-in internacional; salas de desembarque internacional
remoto; ampliação leste da sala de desembarque doméstico; das salas de embarque internacional e
internacional remoto ampliação oeste; ampliação leste e ala oeste da sala de embarque doméstico;
2 novas pontes de embarque; corredor de acesso e ampliação do estacionamento. A substituição de
seis pontes de embarque/desembarque está prevista para ser concluída em junho/2016.
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Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.12LD

Título

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

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo
Programa

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

(x ) Sim

(

) Não Caso positivo: ( x )PAC
Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira

(

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

16.014.606,0

39.067.741,0

38.738.110,0

*

Percentual de
execução
física

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

5%

15%

15%

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

No Aeroporto de Salvador a execução da reforma do terminal de passageiros está adequada e tem
previsão de entrega para outubro/2015. Em junho/2014 a ANAC homologou a ampliação do pátio
de aeronaves. A obra de construção da nova torre de controle foi concluída em novembro/2014
com previsão de ativação em agosto/2015 com a finalização da instalação dos equipamentos pelo
DECEA.
Identificação da Ação

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

30.62213.26.781.2017.145V
Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Ação Prioritária

( ) Sim

Código
Título
Iniciativa

( X )Não Caso positivo: (

)PAC

(

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Dotação
Valor Realizado
Inicial
Final
500.000,0
963.798,0 167.742,0

Descrição
da Meta
*

Execução Física - Meta
Unidade de
Previsto Reprogramado
medida
Percentual de
1%
2%
execução
física

Realizado
2%

* Ampliação e reforço da pista de pouso e decolagem e implantação de áreas de 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.

Os valores de execução financeira referem-se à reforma nas instalações do terminal de cargas.
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Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.145X

Título

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

(x ) Sim

(

)Não

Caso positivo: ( x ) PAC

(

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição da
Meta*

18.440.908,0

12.700.000,0

11.655.824,0

*

Unidade de
medida

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

Percentual de
12%
14%
13%
execução física
*Construção de terminal de passageiros, edifício administrativo-operacional, subestação principal, sistema viário e
estacionamento de veículos, abrangendo obras, projetos, consultoria técnica e fiscalização, ações ambientais e demais
investimentos complementares à execução dos empreendimentos.

No Aeroporto de Macaé as obras de construção do novo Terminal de Passageiros, sistema viário,
edifício administrativo e estacionamento iniciaram em outubro/2013 e sua execução encontra-se
adequada ao cronograma proposto com previsão de conclusão para novembro/2015. A obra de
construção da infraestrutura e das novas edificações do sítio DTCEA/Torre de Controle foram
concluídos em junho/2014.
Identificação da Ação
Código
Título

30.62213.26.781.2017.1F52
Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)

Iniciativa
Objetivo
Programa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

( x ) Sim (

)Não

Caso positivo: ( x )PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Dotação
Inicial
Final
164.978.461,0 215.263.278,0

Valor
Realizado
192.936.949,0

Execução Física - Meta
Descrição
da Meta
*

Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
medida
Percentual de
60%
60%
55%
execução
física
*Construção do novo terminal de passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves, pistas de taxiamento,
estacionamento público de veículos, acesso viário, edificações de apoio e demais obras complementares, consultoria e
apoio técnico à fiscalização.
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No Aeroporto de Goiânia a retomada das obras do novo Terminal de Passageiros, paralisadas
desde 2007, ocorreu em setembro/2013, após assinatura do Aditivo Contratual entre a Infraero e o
Consórcio Via/Odebrecht. O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a retomada da obra de
infraestrutura para construção do novo terminal. A execução das obras está de acordo com o
cronograma proposto com previsão de conclusão em 2015.
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.1F53

Título

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

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

(x) Sim (

Código:

)Não

Caso positivo: ( x )PAC (

2017

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

90.900.091,0

1.104.206,0

42.704,0

Execução Física - Meta
Descrição da
Meta*

Unidade de
medida
Percentual de
execução física

Previsto

Reprogra
mado

Realizado

48%

1%

0%

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

No Aeroporto de Macapá a conclusão dos projetos executivos e a retomada das obras de
construção do novo Terminal de Passageiros foram licitadas em novembro/2014. O valor
executado em 2014 refere-se a contratação de empresa para instalação de estrutura metálica no
canteiro de obra. Em junho/2014 a ANAC concluiu a homologação da ampliação das pistas de táxi
e pátio de aeronaves.
Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F54
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do
Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)
Título
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Iniciativa
Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Objetivo
Aviação Civil
Código: 2017
Programa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
1.000.000,0
1.000.000,0
0,0
Percentual
1%
1%
0%
*
de execução
física
Código
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*Execução das obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do TPS e do sistema de pistas e 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.

A obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros encontra-se em fase preparatória e a
obra de recuperação do pátio foi incluída no final de 2014 no Programa de Aceleração do
Crescimento.
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.1F56

Título

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

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

( x ) Sim

Código:

(

)Não Caso positivo: ( x )PAC

(

2017

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação
Final

181.446.632,0 34.821.873,0

Execução Física - Meta

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

34.802.416,0

*

Percentual de
execução
física

Previsto

Reprogramado

Realizado

44%

15%

15%

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

No Aeroporto de Florianópolis a construção do novo Terminal de Passageiros e edificações
complementares será entregue em duas etapas: a primeira que se refere à infraestrutura que
contempla a terraplenagem, a drenagem e o pavimentação do terminal, da pista de táxi, do pátio de
aeronaves e do estacionamento de veículos, encontra-se com contrato suspenso para equalização
do cronograma da obra para conclusão do contrato. A segunda, que compreende a construção do
novo Terminal de Passageiros e edificações complementares, encontra-se com o contrato
rescindido desde outubro de 2014, tendo a Infraero aplicado as penalidades e multas cabíveis à
contratada. A segunda colocada no processo licitatório manifestou interesse em assumir a obra.
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Identificação da Ação
Código
Título

30.62213.26.781.2017.1J95
Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

( x ) Sim
Outras

Código:

(

)Não

2017

Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria (

)

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Meta

Dotação
Inicial

Dotação
Final

Valor
Realizado

Descrição
da Meta

Unidade de
medida

152.562.498,0

36.847.454,0

17.211.202,0

*

Percentual
de execução
física

Previsto

Reprogramado

Realizado

30%

20%

13%

* Elaboração de projetos, construção dos novos terminais de passageiros e de cargas, torre de controle, central 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.

No Aeroporto de Vitória as obras de construção do novo Terminal de Passageiros e da pista de
pouso e decolagem e pátio de aeronaves, que aguardavam parecer do Tribunal de Contas da União
– TCU para retomada, obteve autorização do referido órgão. Com isso, nova licitação foi
publicada em novembro/2014. As obras de construção da Torre de Controle e Seção de Combate a
Incêndio estão adequadas ao cronograma e em fase de instalação dos sistemas elétricos e
eletrônicos da Torre e da Seção de Combate a Incêndio.
Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1J98
Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

(x) Sim

(

Código:

)Não

Caso positivo: ( x )PAC (

2017

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Dotação
Valor
Inicial
Final
Realizado
32.109.043,0 40.742.840,0
38.632.503,0

Descrição
da Meta
*

Execução Física - Meta
Unidade de
Previsto Reprogramado
medida
Percentual de
45%
45%
execução
física

Realizado
40%

*Reforma do terminal de passageiros, consultoria de projeto, apoio a fiscalização e ações ambientais.
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No Aeroporto de Cuiabá os projetos básicos e executivos de reforma do Terminal de Passageiros,
adequação do sistema viário e construção do estacionamento foram concluídos em 2012. Nesse
mesmo ano ocorreu o início das obras, divididas em duas etapas: na 1ª fase tem-se a construção do
novo prédio administrativo, demolição de edificações e infraestruturas, necessária para a reforma e
ampliação do TPS e obras vinculadas. Na 2ª fase tem-se a reforma e ampliação do Terminal de
Passageiros, incluindo instalação de pontes de embarque, reforma, 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, 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). Atualmente a obra encontra-se paralisada, após alegação de dificuldades
financeiras pela empresa contratada. Como o contrato foi celebrado com o Governo do Estado, a
Infraero aguarda manifestação para adotar as providências quanto à retomada da obra.
Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.4099

Título

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero

Ação Prioritária

( x ) Sim (

Código:

)Não Caso positivo: ( x )PAC (

2017

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Física – Meta

Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial

Dotação Final

Valor
Realizado

29.803.645,0

546.019.030,0

537.612.282,0

Descrição Unidade
da Meta de medida
*

-

Previsto

Reprogramado

Realizado

-

-

-

*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.

Para manter as instalações aeroportuárias, sob a jurisdição da Infraero, em condições adequadas de
utilização, a fim de garantir a operacionalidade e segurança compatíveis com as necessidades do
setor, destaca-se alguns investimentos realizados, que correspondeu a 98% da meta financeira
prevista para 2014: elaboração de projetos básicos e executivos de construção, ampliação, reforma
e modernização de terminais de passageiros; implantação de módulos operacionais – MOP;
implantação de Conectores Climatizados (ELO) nos aeroportos de Palmas, Porto Alegre e
Joinville, esse sistema liga a sala de embarque à aeronave com maior conforto, segurança e
acessibilidade; aquisição de 29 ônibus; aquisição de 27 carros de combate a incêndio modelo AP4;
aquisição de 8 raios-x de carga aérea; aquisição de equipamentos para modernização do sistema de
vigilância; contratação de obras e serviços de engenharia de ampliação, reforma e manutenção de
pistas, pátios, terminais de carga e terminais de passageiros dos aeroportos administrados pela
Infraero, inclusive aqueles listados no Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2 e no
Programa de Investimentos em Logística - Aeroportos Regionais.
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Identificação da Ação
Código

30.62213.26.781.2017.7U24

Título

Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado – São Luis (MA)

Iniciativa

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Objetivo

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

Programa

Aviação Civil

Unidade Orçamentária

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

Ação Prioritária

( x ) Sim

Código:

( ) Não

2017

Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Valor
Dotação Final
Inicial
Realizado
12.980.940,0 7.583.097,0
6.391.652,0

Execução Física - Meta
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
medida
Percentual de
51%
20%
17%
execução
física
*Ampliação do terminal de passageiros e do estacionamento de veículos, a construção da segunda via de acesso em
frente ao terminal e a substituição do forro do saguão.
Descrição
da Meta
*

No Aeroporto de São Luis a obra de ampliação do Terminal de Passageiros com a instalação dos
módulos operacionais teve um contratempo tendo em vista a rescisão de seu contrato e a retomada
da obra com nova contratada ocorreu em agosto/2014, com isso, a previsão de conclusão está
estimada para novembro/2015. A instalação do forro no saguão do terminal foi concluída em
maio/2014 e a construção de segunda via frontal do terminal e a ampliação do estacionamento
foram concluídas em dezembro/2014. Já a instalação das pontes de embarque tem previsão de
conclusão em novembro/2015.

Título

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F55
Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aerop. de S. Gonçalo do Amarante
(RN)

Iniciativa

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

Código

Objetivo
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
( x ) Sim

(

)Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta*
medida
9.276.554,0
5.025.450,0 5.025.450,0
*
% de
40%
15%
15%
execução
física
*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.
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Realização financeira abrange a segunda fase das obras para implantação do novo complexo
aeroportuário, que ficaram sob a responsabilidade da Infraero e foram concluídas,
compreendendo: execução dos serviços de terraplenagem das pistas de taxiamento e do pátio de
aeronaves, execução de canaletas do sistema de drenagem do lado Ar, CBUQ (Binder) das pistas
de taxiamento, CBUQ (capa) da pista de pouso e infraestrutura de balizamento nas bordas internas
das pistas.
O Aeroporto de São Gonçalo do Amarante foi concedido à inciativa privada em 2011 e o
Consórcio Inframérica ficará responsável pela conclusão das demais obras.
Análise Crítica do Programa de Gestão e Manutenção – 0807 e suas ações
DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Identificação do Programa de Governo
0807
Código Programa
Título
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Órgão Responsável 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
3.000.000,0
3.000.000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
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. Neste contexto, a Infraero investiu
em manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas, equipamentos e ativos de
informática utilizados nas suas principais atividades.
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 dos recursos orçamentários previstos.
DEMONSTRATIVO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS
Identificação da Ação
30.62213.26.122.0807.4102.0001
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Código: 0807
Programa
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
1.000.000,0
1.000.000,0
0,0
Código
Título

Ações vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de responsabilidade da UJ
Obs: Os valores informados referem-se tão somente aos investimentos da Infraero

As realizações destes investimentos foram orçadas inicialmente com recursos próprios. No
entanto, com as concessões dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins, o
cenário apresentou-se restritivo para atender a demanda de investimentos nesta ação. Diante desse
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cenário, no exercício de 2014 foram priorizados apenas os investimentos do PAC que foram
executados com recursos da União.
Identificação da Ação
30.62213.26.126.0807.4103.0001
Código
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Título
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Código: 0807
Programa
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição da
Unidade
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
Meta
de medida
2.000.000,0
2.000.000,0
0,0
Ações vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de responsabilidade da UJ
Obs: Os valores informados referem-se tão somente aos investimentos da Infraero

As realizações destes investimentos foram orçados com recursos próprios. No entanto, com as
concessões dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins, o cenário
apresentou-se restritivo para atender a demanda de investimentos nesta ação. E para o exercício de
2014 foram priorizados os investimentos do PAC que foram realizados com recursos da União.
Análise do Programa Política Nacional de Defesa – 2058 e sua Ação
DEMONSTRATIVO PROGRAMA POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA
Identificação do Programa de Governo
2058
Código Programa
Título
Programa Política Nacional de Defesa
Órgão Responsável Ministério da Defesa
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Processados
8.000.000,0 64.475.196,0
0,00
0,00
0,00
0,00
58.483.105,0
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 90,7% do valor orçado para manutenção e
adequação dos sistemas de navegação aérea, infraestrutura complementar, aquisição de bens,
equipamentos e serviços de adequações necessárias 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.
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Identificação da Ação
30.62213.26.122.2058.2041.0001
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo
01HG Monitoramento e defesa do espaço aéreo brasileiro
Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo
sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aérea
(SISDABRA) e Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB), visando a ampliar a capacidade
de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de
seus compromissos internacionais. Código: 0461
Política Nacional de Defesa
Código: 2058
Programa
Secretaria de Aviação Civil - SAC
Unidade Responsável
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria (
) Outras
Ação Prioritária
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
8.000.000,0 64.475.196,0 58.483.105,0
Código
Título
Iniciativa
Objetivo

Ações vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de responsabilidade da UJ
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, 25 simuladores de torre em 3D,
conjuntos anemométricos com sensores 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, a nova torre de controle dos aeroportos de Belo Horizonte/Pampulha e GNA de
Ribeirão Preto estão em execução; os projetos executivos para construção de torres de controle
estão em andamento nos aeroportos de Uberlândia, Goiânia e João Pessoa, bem como, os projetos
de modernização das torres dos aeroportos de Uberaba, Belo Horizonte, Jacarepaguá, Vitória e
Montes Claros.
As obras para construção da nova torre de controle, instalações do Grupamento de Navegação
Aérea (GNA) e Controle de Aproximação (APP) de Macaé foram concluídas em junho/2014. 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.
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5.3

Informações sobre outros resultados da gestão

A avaliação do desempenho da Infraero no exercício de 2014 ocorreu por meio do monitoramento
dos indicadores e dos projetos estratégicos que foram estabelecidas com base nos nove objetivos
estratégicos do Mapa Estratégico 2013-2016.
Para 2014, foram estabelecidos 33 indicadores estratégicos e 46 projetos em execução,
distribuídos nos desafios de Suporte à estratégia, da Eficiência operacional e competitividade e do
Reconhecimento pela excelência aeroportuária. O quadro a seguir apresenta uma avaliação geral
dos indicadores estratégicos:
Comportamento do Desempenho 2014
Desafios do Mapa
Estratégico

Quantidade de
Indicadores do Bem abaixo
Abaixo da Próximo da
Plano Empresarial
da meta
meta fixada meta fixada
2013-2016
fixada

Meta
cumprida

Sem
avaliação

Desempenho geral dos
Desempenho geral dos
processos de gestão em
processos de gestão em
número (próximo da meta percentual (próximo da meta
fixada ou meta cumprida)
fixada ou meta cumprida)

(A)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H=E+F)

(I=H/A)

De suporte à estratégia

7

1

0

1

4

1

5

71%

Da eficiência operacional
e competitividade

24

2

3

10

9

0

19

79%

Do reconhecimento pela
excelência aeroportuária

2

1

0

1

0

0

1

50%

33

4

3

12

13

1

25

76%

Total

LEGENDA:
Bem abaixo da meta fixada: Realização abaixo de 80%.
Abaixo da meta fixada: Realização igual ou maior que 80% e menor a 90%.
Próximo da meta fixada: Realização igual ou maior que 90% e menor a 100%.
Meta cumprida: Realização maior ou igual a 100%.

Quadro 15: Avaliação Geral dos Indicadores Estratégicos
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Constata-se que do total de 33 indicadores, 13 alcançaram as metas estabelecidas para 2014 e 12
ficaram próximos da meta fixada. No entanto, 3 se posicionaram abaixo e 4 bem abaixo do
estabelecido. Somente 1 indicador não foi avaliado.
Pelo quadro de desempenho pode-se observar que o alcance das metas previstas para os
indicadores do Plano Empresarial chegou a 76%.
A seguir apresenta-se a realização detalhada desses indicadores. Destaca-se que as fichas de
critérios dos indicadores, contendo informações detalhadas relativas à fórmula de cálculo,
polaridade, unidade de medida e periodicidade de medição, encontram-se no Anexo V deste
Relatório de Gestão.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A) INDICADORES
Desafio de suporte à estratégia
Objetivo Estratégico “Aprimorar o capital humano”
1- Indicador: Desenvolvimento de Competências em relação aos gaps identificados – Gco.
Gestor: Diretor de Gestão – DG.
Meta: 10%.
Definição do indicador: Monitora as ações referentes ao desenvolvimento de competências em
relação aos gaps identificados em avaliação promovida pelos gestores.
Indicador
Competências desenvolvidas
em relação aos gaps
identificados - Gco

Unidade de Periodici
Polaridade
medida
dade

Percentual

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

10

83,14

Desempenho
Responsável
(%)

831,40

Área responsável pela
análise e pelo dado

Desdobramento/
Dimensão

DGRH

Empresa

DG

Tabela 1: Resultado do indicador Gco
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – DGRH

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Em fevereiro de 2014 foram avaliados 7.352 (sete mil, trezentos e cinquenta e dois) empregados.
Desse total 3.132 (três mil cento e trinta e dois) empregados apresentaram gaps de competências.
Participaram de ações de desenvolvimento ou treinamento de fevereiro a dezembro de 2014, 2.604
(dois mil seiscentos e quatro) empregados, totalizando o percentual de 83,14% de empregados
com gaps que realizaram ações de treinamento e desenvolvimento em relação aos gaps
identificados.
2- Indicador: Clima organizacional – Cor.
Gestor: Diretor de Gestão – DG.
Meta: 70%.
Definição do indicador: Apura o clima organizacional (grau de satisfação dos empregados)
mediante a aplicação de pesquisa de clima após a reestruturação organizacional e de processos da
Infraero.
A pesquisa para apurar o clima organizacional (grau de satisfação dos empregados), estava
prevista para ser aplicada após a implementação da reestrutura organizacional e de processos da
Infraero. No entanto ambas continuam em andamento, motivo pelo qual a pesquisa de clima
organizacional não realizada em 2014, impedindo assim a aferição do indicador.
3- Indicador: Absenteísmo – Abs.
Gestor: Diretor de Gestão – DG
Meta: 4%.
Definição do indicador: Monitora as ausências do trabalho dos colaboradores.
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Indicador

Absenteísmo - Abs

Unidade de Periodici
Polaridade
medida
dade

Meta
2014

Realizado
2014

Percentual

4,00

4,25

Mensal

-

Desempenho
Área responsável pela análise Desdobramento/
Responsável
(%)
e pelo dado
Dimensão

93,75

DG

DGRH

Diretorias,
aeroportos, epta
e centros de
suporte

Tabela 2: Resultado do indicador Abs

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – DGRH

A meta não foi alcançada, porém o resultado ficou próximo do fixado.
No que se refere ao absenteísmo médico no ano de 2014, a maior quantidade de atestados
entregues foi relacionada aos “Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os
serviços de saúde” e “Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo”. Contudo, as
patologias que afastam o maior número de empregados são decorrentes de “Doenças do Aparelho
Respiratório” e “Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo”. As patologias
responsáveis pela maior quantidade de dias de afastamento competem aos “Transtornos mentais e
comportamentais” e “Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo”. Em função
desses afastamentos, o índice de absenteísmo foi de 4,25%.

Objetivo Estratégico “Ampliar as soluções tecnológicas”
4- Indicador: Satisfação do usuário de tecnologia da informação – Sti.
Gestor: Diretor de Gestão - DG.
Meta: 80%.
Definição do indicador: Avalia, por meio de pesquisa, a satisfação dos usuários de tecnologia da
informação em relação aos serviços prestados.
Indicador

Unidade de Periodici
Polaridade
medida
dade

Satisfação do usuário de
Percentual
tecnologia da informação - Sti

Anual

+

Meta
2014

Realizado
2014

80,00

84,76

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
Desdobramento/Dimensão
(%)
análise e pelo dado

105,95

DG

DGTI

Diretorias e aeroportos

Tabela 3: Resultado do indicador Sti
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima do fixado.
O resultado encontrado nesta pesquisa demonstrou um bom nível de satisfação dos usuários, em
decorrência de algumas ações realizadas em 2014, ocorridas a partir do resultado da pesquisa
anterior.
Destacam-se as questões de melhor nível de satisfação:
1) a cordialidade demonstrada pelo técnico no atendimento dos serviços de Tecnologia da
Informação – TI (94%);
2) o tratamento recebido pela equipe local no atendimento realizado (92%); e
3) a confiabilidade dos serviços de Tecnologia da Informação – TI demonstrado pelos técnicos
(91%),
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Enquanto as de menor nível de satisfação são:
1) disponibilidade da internet (28%);
2) disponibilidade da videoconferência (25%); e
3) disponibilidade dos sistemas corporativos (25%).
O resultado geral do nível de satisfação, contemplado no Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI 2014-2016 por meio do indicador I01-R1 - Percentual de satisfação do usuário
de Tecnologia da Informação – TI, foi calculado pela média percentual das questões com resultado
“Satisfeito” ou “Muito satisfeito”.
O resultado geral do nível de satisfação, obtido a partir da pesquisa realizada pela
Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI com os usuários da Infraero no período
entre 19/02/2015 a 27/03/2015, foi de 84,76%, superando a meta estabelecida de 80% para
2014. Ressalta-se que o resultado da pesquisa anterior foi de 71%, o que demonstra a efetividade
de ações realizadas durante o exercício, listadas abaixo:
Ações já realizadas:
 Implantação do Catálogo de Serviços de Negócio;
 GestãoTI no Active Directory – AD;
 Revisão do processo de atendimento aos clientes da Tecnologia da Informação – TI;
 Revisão do processo gerenciar demandas com foco no retorno (Retorno sobre Investimento
– ROI).
Ações em implantação ou a implantar:
 GestãoTI: Reativação da Funcionalidade de “Avaliação de atendimento”;
 GestãoTI: Permitir “Avaliação de atendimento” no Serviço de Atendimento ao Cliente e
Usuário – SAC-TI pelo solicitante mesmo quando aberto por outros;
 GestãoTI: Reativação da Funcionalidade de “Reabertura de chamados”;
 Desonerar as equipes de desenvolvimento e manutenção (Gerência de Soluções para a
Gestão Aeroportuária – TIGA e Gerência de Soluções de Apoio ao Negócio – TIAN);
 Implantação de base de conhecimento no SharePoint.

Objetivo Estratégico “Modernizar a gestão”
5- Indicador: Ações judiciais com avaliação e classificação de risco – Ajr.
Gestor: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios - DJ.
Meta: 100%.
Definição do indicador: Percentual de ações judiciais avaliadas e classificadas quanto ao risco para
efeito de provisionamento.
Indicador

Unidade de Periodicida
Polaridade
medida
de

Ações judiciais com avaliação
Percentual
e classificação de risco - Ajr

Semestral

+

Meta
2014

100

Realizado Desempenho
Responsável
2014
(%)

100

100,00

DJ

Área responsável pela
análise e pelo dado

Desdobramento/
Dimensão

DJPC

Empresa

Tabela 4: Resultado do indicador Ajr
Fonte: Superintendência de Procuradoria Jurídica – DJPC

A meta foi alcançada. O resultado foi igual ao fixado.
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O Projeto Estratégico Ações Judiciais com Avaliação e Classificação de Risco (antigo RiskJur)
encerrou-se em junho de 2014, sendo classificadas e avaliadas 22.213 ações.
A quantidade inicial de ações judiciais existentes no Sistema de Apoio ao Jurídico – SAJUR em
08/07/2013 era de 20.338. Deste total foram subtraídos 619 incidentes processuais que se
encontravam, equivocadamente, classificados como ações e adicionadas 2.494 novas ações que
foram ajuizadas no período de junho de 2013 a junho de 2014, totalizando o universo de 22.213
ações a serem avaliadas e classificadas.
A classificação e avaliação das ações judiciais vêm sendo incorporadas nas atividades regulares
das Gerências Jurídicas e Escritórios Jurídicos Avançados, com respaldo no Manual de Avaliação
e Classificação de Risco de Ações Judiciais, aprovado pelo Ato Normativo nº 025/DJ/2014, de 24
de julho de 2014, que disciplina a metodologia divulgada no âmbito do citado projeto.
6- Indicador: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo) –
Mgp.
Gestor: Diretoria de Gestão – DG.
Meta: 2,5.
Definição do indicador: Mensura a capacidade de gerenciar projetos com sucesso, por meio de
uma quantificação numérica que é comparada a padrões internacionais de acordo com o setor.
Indicador

Nível de maturidade em
gerenciamento de projetos
(PMO Corporativo) - Mgp

Unidade de Periodicida
Polaridade
medida
de

Índice

Anual

+

Meta
2014

2,5

Realizado Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
2014
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

3,0

120,00

DG

DGGE

Empresa

Tabela 5: Resultado do indicador Mgp
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
A avaliação da maturidade referente ao 2° ciclo do indicador (2014) foi realizada no dia
12/12/2014 pelo Escritório de Projetos – PMO Corporativo. Conforme demonstrado acima, o
somatório dos pontos, gerado com as respostas do questionário, atingiu o índice de 3,00,
ultrapassando a meta de 2,50.
Baseado nos conceitos aplicados ao Modelo de Maturidade Prado – MMGP, o Escritório de
Projetos – PMO Corporativo conseguiu elevar seu nível de maturidade, pois, em relação ao ano
anterior, aumentou sua aderência nas sete dimensões que compõem o questionário. Na dimensão
Competência em Gerenciamento de Projetos – GP, a aderência subiu de 31% para 52%; em
Competência Técnica/Contextual subiu de 30% para 49%; na dimensão Competência
Comportamental subiu de 33% para 54%; em Metodologia foi de 31% para 50%; já em
Informatização o aumento foi de 23% para 41%; em Alinhamento estratégico a aderência subiu
31% para 43%; e na dimensão Estrutura Organizacional o aumento foi de 26% para 40%.
A melhoria no desempenho do Escritório de Projetos – PMO Corporativo está diretamente ligada
às diversas ações tomadas, que completaram o ciclo de um ano, no sentido de consolidar temas
relacionados ao gerenciamento de projetos na Empresa, como, por exemplo, à aceitação da
metodologia de Gerenciamento de Projetos – GP entre as lideranças, à importância do
alinhamento estratégico e a maior atuação e influência do Comitê de Projetos.
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Além disso, em dezembro de 2014, o Escritório de Projetos – PMO já possuía uma quantidade
expressiva de projetos que completaram seu ciclo de vida (iniciação, planejamento, execução,
controle e encerramento), possibilitando durante todo o ano identificar problemas e implantar
melhorias nas metodologias e nos processos. Outros fatores que influenciaram o resultado da
avaliação foram às iniciativas já tomadas para implantar a gestão de benefícios e criar um modelo
de avalição e premiação de líderes de projetos, visando a melhoria contínua dos processos de
gerenciamento de projetos e gestão do portfólio, a fim de garantir que a Empresa obtenha os
benefícios almejados pelos projetos estratégicos da carteira.
7- Indicador: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da
Engenharia) – Ime.
Gestor: Diretor de Gestão – DG.
Meta: 3.
Definição do indicador: Mensura a capacidade de gerenciar empreendimentos de engenharia com
sucesso, por meio de uma quantificação numérica que é comparada a padrões internacionais de
acordo com o setor.
Indicador

Nível de maturidade em
gerenciamento de projetos
(PMO setorial da Engenharia) -Ime

Unidade de Periodicida
Polaridade
medida
de

Índice

Anual

+

Meta
2014

Realizado
2014

3,0

1,0

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

33,33

DG

DGEM

Empresa

Tabela 6: Resultado do indicador Ime
Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DGEM

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
A maturidade em gestão de projetos é o desenvolvimento de sistemas e processos repetitivos e que
garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso. É, portanto, um processo
de aprendizagem organizacional. Quanto mais uma organização aprende a gerenciar seus projetos,
mais madura ela se torna e mais próxima de um nível de excelência em gestão de projetos ela se
encontra.
Segundo Kerzner os resultados da simples utilização do gerenciamento de projetos, sem controle e
padronização podem ser representados por uma sucessão de erros e fracassos, fazendo com que a
empresa passe por um lento e duro aprendizado. Ou seja, sem a avaliação do grau de
padronização, do nível de eficiência e da eficácia de sua metodologia, mesmo que por um longo
tempo, a simples utilização do gerenciamento de projetos não eleva o nível de excelência da
empresa com relação ao gerenciamento de projetos.
Ao observar o resultado do indicador de Maturidade em Empreendimentos – IME, verifica-se que,
de modo geral, as equipes de engenharia e os Líderes de Empreendimentos – LE ainda não
atingiram o nível 1 em maturidade em Gerenciamento de Projetos – GP, que estabelece uma
linguagem comum, sendo necessária a contínua execução de treinamentos e sensibilização de toda
a equipe através de workshops e palestras para o melhor entendimento e também utilização dos
processos de gerenciamento de projetos, não só pelos líderes de projetos, como também por todas
as equipes de projeto envolvidas.
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Com esta terceira avaliação em maturidade, também foi verificado que a governança de gestão
(Gerência de Acompanhamento de Empreendimentos – EMAC) e os Líderes dos Projetos – LP já
atingiram o nível 1 de maturidade e para que este nível seja mantido e estes, também, caminhem
para atingirem o nível 2 deverá ser realizado, ao longo de 2015, um trabalho de manutenção e
melhoria deste indicador.
Assim sendo, constata-se que há um intenso caminho a ser percorrido para que a Infraero eleve o
nível de maturidade na gestão de projetos. Contudo, com as várias ações propostas neste
diagnóstico focadas, principalmente, em treinamentos e cursos para ensinar os princípios,
benefícios e linguagem da gestão de projetos, estima-se que esta atue de forma mais madura, mais
assertiva, mais responsável elevando assim sua maturidade em gestão de projetos.

Desafio da eficiência operacional e competitividade
Objetivo Estratégico “Aperfeiçoar a infraestrutura”
8- Indicador: Número de obras entregues – Noe.
Gestor: Diretor de Engenharia - DE.
Meta: 13.
Definição do indicador: Apura a quantidade de obras entregues e em operação dentro o respectivo
prazo (Obras do PAC- Copa – Aeroportos principais).
Indicador

Número de obras entregues - Noe

Unidade de Periodicida
Polaridade
medida
de

Unidade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

13

3

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

23,08

DE

DGEM

Empresa

Tabela 7: Resultado do indicador Noe
Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DGEM

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
A meta previa a conclusão de 13 obras em 2014. Destas, apenas as três obras a seguir foram
concluídas:
1. Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do Novo Complexo
Aeroportuário da Grande Natal, em São Gonçalo do Amarante/RN, abrangendo as
seguintes realizações:
 Execução dos serviços de terraplenagem da via lateral ao pátio e macrodrenagem do
lado ar, pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado e Quente – CBUQ capa das
pistas de taxi, pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado e Quente – CBUQ
binder na taxi 03, pavimentação em concreto no pátio de estacionamento de aeronaves,
execução de 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,
execução e terraplenagem, drenagem e pavimentação em Concreto Betuminoso
Usinado e Quente – CBUQ no acesso principal.
 Obras aeroportuárias complementares de acordo com o projeto executivo.
2. Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração dos
projetos nas etapas de projeto básico, projeto executivo e para execução das obras e
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serviços referentes à reforma e ampliação do Terminal de Aviação Geral e demais obras e
serviços complementares para implantação do Terminal de Passageiros 3 – TPS3 no
Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
3. Contratação de empresa para execução das obras/serviços de construção da Torre de
Controle e edificações destinadas ao Destacamento de Controle do Espaço Aéreo –
DTCEA do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães –
SBSV.
Dez obras programadas ainda não foram entregues ou concluídas 100% do seu escopo:
1. Terminal de Passageiros do Aeroporto de Internacional de Confins – SBCF;
2. Pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Internacional de Confins – SBCF;
3. Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon –
SBCY;
4. Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes –
SBEG;
5. Terminal de Passageiros 1 (Setor A) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
– Antonio Carlos Jobim – SBGL;
6. Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio
Carlos Jobim – SBGL;
7. Infraestrutura do Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz – SBFL;
8. Subestação e linha de distribuição do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins
– SBFZ;
9. Pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA;
10. Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo
Magalhães – SBSV).
Essas entregas foram adiadas para o ano de 2015 e algumas ainda estão em replanejamento devido
a diversos motivos tais como: necessidade de alteração de solução de projeto e baixo desempenho
da empresa contratada são os motivos principais. Observando o indicador Índice de desempenho
de agenda de contratos de obras de engenharia – Ida em conjunto com o Número de Obras
Entregues – Noe, nota-se que as entregas foram replanejadas e seu novo prazo de execução
aprovado pela Diretoria Executiva e demonstra que estas entregas estão sendo realizadas com
desempenho em nível de atenção (entre 0,75 e 0,90), apesar dos problemas apontados.
9 - Indicador: Índice de desempenho de agenda de contratos de obras de engenharia – Ida.
Gestor: Diretor de Gestão – DG.
Meta: 0,9
Definição do indicador: Apura as entregas físicas de um contrato de engenharia em relação ao
programado.
Indicador

Unidade de
medida

Índice de desempenho de agenda
de contratos de obras de
engenharia – Ida

Adimensional

Periodicida
Polaridade
de

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

0,9

0,82

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

91,11

DG

DGEM

Empresa

Tabela 8: Resultado do indicador Ida
Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DGEM
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A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
O indicador demonstra que as entregas dos contratos de engenharia não estão sendo realizadas
conforme planejamento atual, o que demonstra uma tendência de atraso na conclusão das obras
que estão sendo acompanhadas pelo Escritório de Projetos – PMO da engenharia da
Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DGEM.
O indicador 0,82 demonstra que as entregas dos contratos de engenharia estão em nível de atenção
e necessitam de ações dos responsáveis para elaborar e executar um plano de recuperação das
obras e projetos de engenharia que são acompanhados pelo Escritório de Projetos – PMO. Pelo
nível de criticidade apresentado há uma probabilidade grande de que as entregas contratuais não
aconteçam, o que pode gerar impactos negativos de bastante relevância, considerando que estas
obras pertencem ao portfólio estratégico da Infraero e também são compromissos juntamente ao
Governo Federal. As causas são diversas e são discutidas pontualmente nas reuniões de
governança com a Diretoria (Comitê Gestor de Empreendimentos Estratégicos – COGEE).
Pelo histórico nota-se uma tendência de melhoria do indicador nos próximos exercícios, o que
demonstra uma preocupação da governança sobre o efeito das ações. Contudo, um dos principais
fatores desta melhoria foi a suspensão de projetos que estavam em andamento, como o Terminal
de Passageiros do Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz – SBFL e o
replanejamento dos projetos dos Terminais de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba
– Afonso Pena – SBCT e do Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA
que atrasaram em um ano e seis meses, respectivamente, sendo calculada nova linha de base para
o portfólio em análise.
10- Indicador: Realização de investimentos da LOA – Loa.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte – DF.
Meta: 90%.
Definição do indicador: Apura o percentual de realização dos investimentos da LOA.
Indicador

Realização de investimentos da
LOA - Loa

Unidade de
medida

Percentual

Periodicida
Polaridade
de

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

90

74,90

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

83,22

DF

DFCT

Empresa

Tabela 9: Resultado do indicador Loa
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta não foi alcançada, e o resultado ficou abaixo do fixado.
O valor de realização dos investimentos em obras e bens móveis e imóveis até dezembro foi de R$
1.424,5 milhões, representando 74,9% de realização em relação ao total orçado na Lei
Orçamentária Anual – LOA para o exercício que é de R$ 1.903,1 milhões.
Alguns fatores relevantes contribuíram para o desempenho na execução dos investimentos em
2014, dentre os quais desta-se: paralisação de grandes obras no decorrer do exercício e ritmo lento
na execução, ambos em função de problemas por parte das empresas contratadas, com destaque
para os empreendimentos de reforma e ampliação dos terminais de passageiros dos aeroportos de
Cuiabá e de Fortaleza, construção dos novos terminais de cargas dos aeroportos de Porto Alegre e
de Vitória, construção do novo complexo aeroportuário de Florianópolis, das obras dos novos
terminais de passageiros de Macapá e de Vitória, construção da nova torre de controle de Recife,
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ampliação do terminal de passageiros de São Luis, construção da pista de pouso e decolagem de
Vitória.
No decorrer do exercício de 2013 e início de 2014 a Infraero finalizou diversos empreendimentos,
principalmente nos aeroportos que atenderam aos grandes eventos internacionais realizados no
Brasil nos últimos dois anos (Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do
Mundo), dos quais desta-se: ampliação do pátio de aeronaves do aeroporto de Salvador, reforma e
ampliação do terminal de cargas de Curitiba, reforma e ampliação do terminal de passageiros de
Foz do Iguaçu, obras da torre de controle e secção contra incêndio de Vitória, ampliação das pistas
de táxi e pátio de aeronaves de Macapá, recuperação do pavimento norte do pátio e construção da
nova torre de controle do aeroporto de Pampulha, recuperação do pátio do aeroporto de Palmas,
reforma e ampliação do terminal de passageiros de Marabá, além das concessões dos aeroportos
de Confins e Galeão em agosto de 2014.

Objetivo Estratégico “Elevar os padrões de excelência dos serviços”
11- Indicador: Eficiência operacional passageiro – Eop.
Gestor: Diretor de Desenvolvimento Operacional – DO.
Meta: 95%.
Definição do indicador: Constata, por meio da aplicação de protocolo específico, o ganho de
produtividade no atendimento ao passageiro, demonstrando o grau de eficiência atual em relação
ao verificado na fase de melhorias de curto prazo do Projeto Eficiência Operacional em
Aeroportos.
Indicador

Unidade de
medida

Eficiência operacional passageiro Eop

Percentual

Periodicida
Polaridade
de

Anual

+

Meta
2014

Realizado
2014

95,0

94,58

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

99,56

DG

DGGE

Desdobramento/Dimensão
Aeroportos de Porto Alegre,
Recife, Salvador, Curitiba,
Congonhas, Santos Dumont e
Fortaleza

Tabela 10: Resultado do indicador Eop
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

A meta não foi alcançada mas o resultado ficou bem próximo do fixado.
Em seis dos sete aeroportos avaliados, os índices de eficiência apurados foram maiores do que
90%, conforme detalhado na tabela abaixo:
Aeroportos

Resultado 2014

SBPA
SBRF
SBSV
SBCT
SBSP
SBRJ
SBFZ

98,16
95,77
95,00
99,32
95,39
82,03
96,36

TOTAL

662,03

MÉDIA

94,58

Quadro 16: Resultado por Aeroporto
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Segue abaixo a análise por aeroporto avaliado:
 Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA: obteve Índice de
Eficiência Operacional – IEOP de 98,16%. O aeroporto obteve itens satisfatórios em quase
todos os quesitos levantados no monitoramento. Para que alcance o índice de 100% deve
trabalhar os itens referentes a rotina do Centro de Gerenciamento Aeroportuário – CGA.
 Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF: alcançou a meta
obtendo o Índice de Eficiência Operacional – IEOP de 95,77 %. Durante a visita de
monitoramento foi observada a continuidade nas ações do projeto, a manutenção dos
ganhos de processamento, a governança do Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos
– PEOA tem sido efetiva e o monitoramento dos Procedimentos Operacionais Padrão –
POP tem sido aplicado.
 Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV: no
monitoramento realizado em abril de 2014 o aeroporto apresentou índice abaixo da meta
estipulada para o ano de 2014, apresentando itens não satisfatórios relacionados a
governança, rotina do Centro de Gerenciamento Aeroportuário – CGA e as medições
mensais. Foi elaborado Plano de Ação para que os itens insatisfatórios fossem tratados. Em
novembro de 2014 foi realizado o 2º monitoramento para reavaliar o Índice de Eficiência
Operacional – IEOP e acompanhar a execução do Plano de Ação estabelecido no
monitoramento realizado em abril, no qual o aeroporto obteve o índice de 95%, alcançando
a meta estabelecida para o exercício de 2014.
 Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT: obteve Índice de Eficiência
Operacional – IEOP de 99,32%%. O aeroporto obteve itens satisfatórios em praticamente
todos os quesitos levantados no monitoramento. Para que alcance o índice de 100% deve
trabalhar a utilização dos formulários do Centro de Gerenciamento Aeroportuário – CGA.
 Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP: obteve Índice de Eficiência Operacional –
IEOP de 95,39%. O aeroporto obteve itens satisfatórios em praticamente todos os quesitos
do monitoramento. Para que alcance o índice de 100% deve elaborar Plano de Ação junto a
empresa TAM para melhorar os tempos de restituição de bagagens; o portal do projeto
deve ser utilizado como ferramenta de comunicação interna e propor alternativas que
melhorem o processo de inspeção.
 Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ: no monitoramento realizado em
outubro de 2014 o aeroporto apresentou índice abaixo da meta estipulada para o ano de
2014, 82,03% tendo como aspecto crítico a gestão do Centro de Gerenciamento
Aeroportuário – CGA, tendo apresentado também itens não aderentes referentes a
governança da Eficiência Operacional. Foi elaborado Plano de Ação para que os itens
insatisfatórios sejam tratados.
 Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins – SBFZ: obteve Índice de Eficiência
Operacional – IEOP de 96,36%. O aeroporto obteve itens satisfatórios em praticamente
todos os quesitos levantados no monitoramento. Para que alcance o índice de 100% deve
implantar as rotinas das reuniões táticas do Centro de Gerenciamento Aeroportuário –
CGA.
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12- Indicador: Tempo de processamento de carga por empregado orgânico (em tonelada) –
Pce.
Gestor: Diretor Comercial – DC.
Meta: 60.
Definição do indicador: É a relação entre o peso de carga processada e o número médio de
empregados do efetivo orgânico da Logística de Carga.
Indicador

Unidade de
medida

Processamento de carga por
empregado orgânico (em tonelada)
- Pce

Toneladas

Periodicida
Polaridade
de

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

60

55

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
Desdobramento/Dimensão
(%)
análise e pelo dado

91,67

DC

DCLC

Aeroportos
(Com terminais de carga)

Tabela 11: Resultado do indicador Pce
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
Até dezembro de 2014 o indicador Processamento de Carga por Empregado – PCE obteve sucesso
ao atingir a média de 55 toneladas por empregado, ficando pouco abaixo da meta estabelecida para
o período, que foi de 60 toneladas por empregado. O resultado pode ser justificado pelas variações
decrescentes na movimentação de cargas de todas as modalidades, conforme segue: -20,6% na
tonelagem de carga importada; -12,4% na movimentação de carga exportada; e -3,7% no
processamento da carga nacional.
Em toda a rede Teca houve redução de tonelagens processadas de cerca de 10,9%. Tais reduções
são reflexos diretos do desempenho econômico nacional que apresentou desaceleração no
exercício de 2014.
Em contrapartida, houve uma redução de 10% do efetivo orgânico da rede Teca, equilibrando o
resultado do indicador. A Diretoria Comercial da Infraero, ciente desse cenário, adotou medidas
para captação e fidelização de clientes estratégicos, evitando remoções de cargas para as zonas
secundárias que poderiam impactar ainda mais o resultado do indicador.
13- Indicador: Tempo de processamento de carga da Infraero – Tpc.
Gestor: Diretor Comercial – DC.
Meta: Reduzir 10%.
Definição do indicador: É o tempo, em horas úteis, utilizado pela Infraero no recebimento de
cargas importadas até seu armazenamento (exclui o desempenho dos órgãos anuentes e da cadeia
logística contratada pelo importador, bem como, os períodos de greves, crises e variações drásticas
com impacto direto no processamento de determinada região/porto/aeroporto).
Indicador

Unidade de
medida

Tempo de processamento de carga
da Infraero (Reduzir) - Tpc

Percentual

Periodicida
Polaridade
de

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

10

11

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

114,60

DC

DCLC

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos (Com terminais
de carga Internacional e
Habilitação no Siscomex)

Tabela 12: Resultado do indicador Tpc
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC
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A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
A meta do indicador Tempo de Processamento de Carga – TPC para o período de janeiro a
dezembro de 2014 foi de 4:28:54, tendo a atividade de Logística de Carga obtido sucesso ao
alcançar a média de 04:24:33, representando uma redução de -11,46% sobre os tempos de
processamento realizados no exercício 2013, quando a média foi de 04:58:47.
Contribuíram mais significativamente para esse resultado os tempos registrados pelos Tecas de
Vitória, que alcançou uma redução de 49%; de Natal (antes da concessão) com redução de 32%;
de Curitiba que reduziu em 16%; de Confins (antes da concessão) com redução de 10%, e de
Florianópolis que reduziu em 8%.
14- Indicador: Disponibilidade dos subsistemas críticos – Ids.
Gestor: Diretor de Desenvolvimento Operacional – DO.
Meta: 99%.
Definição do indicador: Apura o índice da disponibilidade dos subsistemas críticos afetos à área
aeroportuária e de navegação aérea, considerando os subsistemas/equipamentos de:
 Unidades de Energia Elétrica de Emergência – UEE;
 Inspeção de Bagagens e Passageiros – IBP;
 Veículos de Combate a Incêndios – VCI;
 Pavimentos de Pistas de Pouso e Decolagem – PAV;
 Auxílios Visuais de Navegação Aérea – AVS;
 Estação Meteorológica de Superfície – EMS;
 VHF – AM – Very High Frequency Amplitude Modulation – VHF AM Monocanal e
Integrado.
Indicador

Disponibilidade dos subsistemas
críticos - Ids

Unidade de
medida

Percentual

Periodicida
Polaridade
de

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

99

99,56

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

100,57

DO

DOMN

Aeroportos

Tabela 13: Resultado do indicador Ids
Fonte: Superintendência de Manutenção – DOMN

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Seguem as principais ações realizadas ao longo do exercício para atingimento da meta do
indicador:
- Implantação de programa de eficientização energética, com redução do consumo de energia, em
função da aquisição e instalação de lâmpadas tubo led. A aquisição de tubos led visa à
revitalização dos sistemas de iluminação dos aeroportos, proporcionando a redução dos custos de
manutenção, de descarte ambiental e de consumo de energia elétrica, bem como o aumento da
confiabilidade e disponibilidade (vida útil elevada) dos sistemas de iluminação.
- Melhoria no sistema de climatização de alguns aeroportos, por meio da execução de reformas de
equipamentos ou sistemas e ampliações de capacidade, com destaque para o Aeroporto do Rio de
Janeiro – Santos Dumont – SBRJ, Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares –
SBMO e Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV.
- Instalação de película refletiva solar no conector do Terminal de Passageiros do Aeroporto do
Rio de Janeiro – Santos Dumont – SBRJ. Proporcionou a redução da temperatura interna do
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ambiente, culminando na redução do consumo de energia e melhor atendimento aos clientes e
parceiros com a redução da insolação nas áreas atendidas, sem aumento da iluminação.
- Melhoria no sistema de energia elétrica de emergência do Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos
Dumont – SBRJ, por meio da instalação de um grupo gerador adicional.
- Padronização dos materiais técnicos para os subsistemas críticos da área de segurança
aeroportuária (equipamentos de inspeção de bagagens e passageiros e carros contraincêndio),
visando, assim, redução dos prazos de entrega e redução dos custos de aquisição.
- Treinamento de 70 profissionais em equipamentos de raios-x da marca Nuctech.
- Recebimento de 46 Detectores de Traços Explosivos e Narcóticos – ETD, bem como a
realização de treinamento para os técnicos da Infraero em cada localidade.
- Recebimento de 13 raios-x de carga, bem como a realização de treinamento para os técnicos da
Infraero em cada localidade.
- Recebimento de carros contraincêndio, sendo 23 da Marca Lavrita, modelo Fênix, com
capacidade de 6.100 litros de água e 80 da Marca Iveco Magirus, modelo Super Impact, com
capacidade de 11.000 litros de água, bem como a realização de treinamento para os técnicos da
Infraero em cada localidade.
- Lançado o edital para aquisição de sistema autônomo de iluminação à led para balizamento
lateral de pistas de pouso e decolagem e acessórios, para implantação de redundância no
subsistemas de balizamento de pistas, com vistas a aumentar a confiabilidade nas operações de
pouso e decolagem dos aeroportos.
- Programa de avaliação e monitoramento das ações preventivas de balizamento de pistas.
- Desenvolvimento de um modelo simplificado de formulário para emissão do relatório de
conformidade, que estabelece limites para a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos, na faixa de radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz, em atendimento à
Resolução Anatel nº 303, de 02 de julho de 2002.
- Realização de manutenções e calibrações nos instrumentos eletrônicos de teste, medição e
instrumentação meteorológica, utilizando padrões rastreáveis aos órgãos nacionais e internacionais
- atende a NBR ISO 17025:2005 -, garantindo um elevado padrão de qualidade, com
confiabilidade atestado em seus certificados de calibração e nos relatórios de confirmação
metrológica e adequação de uso.
- Execução de treinamento do Curso Corporativo MNT136P - Curso para Manutenção do Sistema
de Radiocomunicação Digital no Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha – SBBH, com a
finalidade de garantir a qualidade dos serviços de manutenção dos sistemas de radiocomunicação
aeroportuária, provendo ao técnico mantenedor do sistema conhecimentos teóricos e práticos que
permitam seu melhor desempenho na realização das manutenções corretivas e preventivas dos
sistemas da Infraero.
15- Indicador: Tempo médio de entrega dos estudos preliminares e anteprojetos de
engenharia de TPS – Tem.
Gestor: Diretor de Engenharia – DE.
Meta: 210 dias.
Definição do indicador: Apura o tempo em dias despendidos para a entrega de Estudos
Preliminares ou Anteprojetos projetos básicos de engenharia elaborados por equipe orgânica, dos
empreendimentos estratégicos:
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 início a partir da entrega dos documentos técnicos necessários ao desenvolvimento dos
projetos;
 dias corridos, incluindo o orçamento.
Indicador

Unidade de
medida

Tempo médio de entrega dos
estudos preliminares e anteprojetos
de engenharia de TPS - Tem

Dias

Periodicidade Polaridade

Meta
2014

Realizado
2014

Quadrimestral

210

215,00

-

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/
Responsável
(%)
análise e pelo dado
Dimensão

97,62

DE

DEEP

Empresa

Tabela 14: Resultado do indicador Tem
Fonte: Superintendência de Estudos e Projetos de Engenharia – DEEP

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
O início dos trabalhos do anteprojeto para a nova área terminal e obras complementares do
Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella – SBTE foi em 05/04/2014. Segundo o Acordo
de Serviço Interno entre a Líder do Empreendimento e o Superintendente de Estudos e Projetos de
Engenharia – DEEP, o prazo de execução do anteprojeto, incluído o orçamento, era de 180 dias
corridos, com data de encerramento planejada em 05/10/2014. Observa-se que o prazo de
execução era inferior à meta estabelecida para o indicador de Tempo médio de entrega dos estudos
preliminares e anteprojetos de engenharia de terminal de passageiros – Tem (210 dias corridos).
Em virtude de solicitação de alteração de requisitos comerciais que alterava o escopo inicial e
afetava diretamente a execução do anteprojeto, foi realizada no dia 29/08/2014 reunião do Comitê
Gestor de Empreendimentos Estratégicos – COGEE na qual um dos tópicos abordados foi a
referida alteração de escopo para deliberação do comitê. Como resultado desta reunião foi
decidido que o anteprojeto seria suspenso até uma revisão dos requisitos por parte das áreas
clientes (área comercial e área de operações).
No dia 09/09/2014 houve uma reunião entre a Diretoria de Engenharia, a Diretoria Comercial e a
Presidência, e definiu-se a retomada da elaboração do anteprojeto, com o estabelecimento de uma
nova data para o término do anteprojeto: 10/11/2014.
A data de término do anteprojeto contemplando o Terminal de Passageiros do Aeroporto de
Teresina – Senador Petrônio Portella – SBTE foi em 10/11/2014, conforme havia sido definido na
reunião de 09/09/2014. Desta forma, houve uma variação positiva de 5 dias em relação a meta
estabelecida para o indicador. Esta variação foi resultado de nova data estabelecida após o
alinhamento do escopo entre as partes interessadas. Houve um esforço conjunto dos membros da
equipe da Superintendente de Estudos e Projetos de Engenharia – DEEP responsáveis pelo
anteprojeto para que a data fosse cumprida. Buscou-se no replanejamento após a reunião do dia
09/09/2014 a compressão do cronograma e o paralelismo de algumas atividades para o
cumprimento da meta.
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Objetivo Estratégico “Expandir os negócios com geração de valor”
16- Indicador: Receita de concessão de áreas (R$ milhões) – Rca.
Gestor: Diretor Comercial – DC.
Meta: R$ 1.018 milhões.
Definição do indicador: Apura o montante de receitas oriundas do varejo aeroportuário.
Indicador

Unidade de
medida

Receita de concessão de áreas (R$
milhões) - Rca

R$ milhões

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

1.018

992

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

97,45

DC

DCES

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 15: Resultado do indicador Rca
Fonte: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
A meta de receitas comerciais até dezembro de 2014 estava estipulada em R$ 1,018 bilhão - tendo
sido realizado R$ 992 milhões, ou seja, cerca de 3% abaixo da meta.
As receitas de concessão obtiveram um tímido aumento de 0,2%, em função das ações voltadas
para concessão de novas áreas comerciais e realização de novas licitações para áreas existentes,
principalmente nas atividades de publicidade, restaurantes, bares, lanchonetes, estacionamento
arrendado e serviços auxiliar de hangares.
Se comparar o valor total realizado em 2014 (R$ 992 milhões), com o realizado total no ano de
2013 (R$ 982 milhões) – tem-se um incremento de R$ 10 milhões (+1,1%). No ano de 2013, os
aeroportos de Natal, Galeão e Confins faziam parte da Rede Infraero e em 2014, com as
concessões, somente foi possível contar com as receitas comerciais destes no 1° semestre. Em
suma, verifica-se um realizado em 2014 maior do que o realizado no ano anterior – mesmo com a
saída de três aeroportos em 2014.
17- Indicador: Receita de logística de carga (R$ milhões) – Rlc.
Gestor: Diretor Comercial - DC.
Meta: R$ 349 milhões.
Definição do indicador: Apura o montante de receitas oriundas dos serviços prestados pelos
Terminais de Logística de Carga (armazenagem, capatazia e serviços).
Indicador

Receita de logística de carga
(R$ milhões) - Rlc

Unidade de
medida

R$ milhões

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

349

349

Desempenho
Área responsável pela Desdobramento/Dimensã
Responsável
(%)
análise e pelo dado
o

99,92

DC

DCLC

Aeroportos
(Com terminais de carga)

Tabela 16: Resultado do indicador Rlc
Fonte: Superintendência de Logística de Carga – DCLC

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
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O resultado do indicador Receita de Logística de Carga – RLC pode ser considerado ótimo para o
exercício 2014, sendo justificado, sobretudo, pelas ações empreendidas pela Logística de Carga
para captação e fidelização de clientes que, corporativamente, alcançaram em 2014 a marca de
R$ 348,7 milhões, ficando bem próximo da meta estabelecida. Destacaram-se no período os Tecas
de Londrina (+459%), de Recife (+70%), Boa Vista (+53%), Foz do Iguaçu (+52%), Goiânia
(+46%) e Porto Velho (+41%).
Também influiu na arrecadação da atividade a variação de cerca de 8% no valor do dólar médio,
que no período janeiro a dezembro de 2013 foi cotado em R$ 2,158 e passou no mesmo período
de 2014 para R$ 2,328, contribuindo para a compensação na redução das tonelagens processadas
em diversos terminais da Rede.
18- Indicador: Taxa de ocupação de áreas comerciais – Toa.
Gestor: Diretor Comercial – DC.
Meta: 67%.
Definição do indicador: Apura a ocupação de novos espaços comerciais de varejo aeroportuário
nos terminais de passageiros dos principais aeroportos.
Indicador

Taxa de ocupação de áreas
comerciais - Toa

Unidade de
medida

Percentual

Meta
2014

Periodicidade Polaridade

Quadrimestral

+

67

Realizado
2014

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

22,00

32,84

DC

DCVA

Desdobramento/Dimensão
Aeroportos de Salvador;
Campo Grande; Cuiabá;
Recife; Fortaleza; Manaus;
Santos Dumont; Congonhas;
Florianópolis; Porto Alegre

Tabela 17: Resultado do indicador Toa
Fonte: Superintendência de Negócios em Varejo Aeroportuário – DCVA

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
O quadro abaixo apresenta a situação e as razões, por dependência, que impossibilitaram o
cumprimento da meta do indicador:
Sigla

Dependência

Área Bruta Locável
Identificada

Área Bruta Locável
2

Concedida (m )
Jan/Dezembro 2014

Meta 2014

Observações

Adicional (m2)

Aeroporto no momento não tem necessidade de novas áreas, visto que
a ampliação triplicou a área comercial. Além disso, a obra não foi
concluída.

SBEG

Manaus

6.916

1.396

20%

SBPA

Porto Alegre

2.812

0

0%

Permanece a área ocupada pela administração da Infraero.
Remanejamento para outra área não se efetivou. Há necessidade de
investimento.

SBSP

Congonhas

2.159

53,50

2%

* Área ocupada pela Polícia Federal: licitação para obra fracassada;
* Área ocupada pela Polícia Civil
* Área ocupada pela Infraero: área do raio-x foi readequada, sendo
criadas 2 novas áreas. Situação física em elaboração.
depende da saída da SRPV na nova torre
* Área de caixas eletrônicos: será ocupada pela Polícia Federal

SBSV

Salvador

1.003

635,64

63%

Atraso nas obras de reforma e ampliação.

SBCY

Cuiabá

959

832,19

87%

Para o restante das áreas comerciais, os processos de concessão já
foram concluídos porem restam pendentes a entrega das mesmas
devido a paralização das obras.

SBFZ

Fortaleza

222,1

104,86

47%

A ABLC identificada passou de 341 m² para 222,10 m² em virtude da
118,90 m² ter sido destinado para nova sala de embarque doméstico.

SBRJ

Santos Dumont

335

183,02

55%

Permanece a indisponibilidade de novos locais para remanejamento
das atividades atuais (Achados e Perdidos e Comunicação Social).

SBCG

Campo Grande

100

0

0%

Permanece a área ocupada pela Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública/Polícia Civil, através de convênio. Remanejamento
para outra área não se efetivou. Há necessidade de investimento.

SBFL

Florianopólis

54

0

0%

Foi definida a meta de 54m². Foi licitada área de 24,22m². Processo
encontra-se na justiça por conluio e licitantes pedem investimento.

26

70

269%

14.586

3.275

22%

SBRF

Recife
Corporativo

Concedido além da metragem mais 44m² - Sleep Box

Quadro 16: Situação por Aeroporto
Fonte: Superintendência de Negócios em Varejo Aeroportuário – DCVA
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19- Indicador: Remoção de cargas importadas – Rci.
Gestor: Diretor Comercial – DC.
Meta: R$ 22%.
Definição do indicador: Apura o percentual de valor CIF (Custo+Seguro+Frete) das cargas
importadas removidas para recintos aduaneiros que não pertençam à Rede Infraero, comparado
com o mesmo valor das cargas que são nacionalizadas na Rede Infraero (excluídas cargas com
isenção de tarifas).
Indicador

Remoção de cargas importadas Rci

Unidade de
medida

Percentual

Periodicidade Polaridade

Trimestral

-

Meta
2014

22

Realizado
2014

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

25

89,04

DC

DCLC

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos (Rede de terminais
de carga internacionais que
apresentem remoção de
cargas para zona secundária)

Tabela 18: Resultado do indicador Rci
Fonte: Superintendência de Logística de Carga - DCLC

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
No ano de 2014 o indicador Remoção de Cargas Importadas – RCI atingiu a marca de 24,8% de
cargas importadas removidas para portos secos, aproximando-se da meta de 22% estabelecida para
o exercício. Tal resultado é consequência do novo modelo de negociação individualizada por
importador, que permitiu retornos econômico-financeiros mais expressivos tanto para a Infraero
quanto para os clientes.
Destaca-se os Tecas de Teresina, Macapá, Londrina e Boa Vista que, ao longo do exercício,
reduziram a zero a remoção de cargas. Também podem ser destacados os Tecas de Joinville, São
Luis e Goiânia pelos ótimos resultados na atração e manutenção desses importadores.
20- Indicador: Incremento da carteira de clientes – Icc.
Gestor: Diretor Comercial – DC.
Meta: 60.
Definição do indicador: Apura a quantidade de novos clientes (partindo de uma base de 600
clientes estratégicos definidos pelo critério 80/20 (Teorema de Pareto) que passarão a realizar o
processamento de cargas importadas predominantemente na Rede Infraero, a partir de negociação
prévia e firmamento de termo).
Indicador

Unidade de
medida

Incremento da carteira de clientes Icc

Unidade

Periodicidade Polaridade

Trimestral

+

Meta
2014

Realizado
2014

60

86

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

143,33

DC

DCLC

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos (Rede de Terminal
de Cargas Internacionais)

Tabela 19: Resultado do indicador Icc
Fonte: Superintendência de Logística de Carga - DCLC

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
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O indicador Incremento da Carteira de Clientes – ICC obteve sucesso no acumulado do exercício
2014, registrando 86 novas empresas fidelizadas ao longo do ano, número bem acima da meta
estabelecida (fidelizar 60 empresas).
Ao todo, foram visitadas 291 empresas de diversos segmentos e localidades. Como principais
destaques podem ser citadas a Empresa Brasileira de Hemoderivados – HEMOBRAS, em Recife,
com movimento registrado no ano de R$ 681.824.151,43 de valor Cost, Insurance, Freight – CIF
(que compreende o valor das mercadorias, incluindo o seguro e o frete), o Grupo Weg, na Região
Sul, com movimento registrado de R$ 112.441.268,40 de valor Cost, Insurance, Freight – CIF e a
Trop Comércio Exterior Ltda, em Vitória, com movimento registrado de R$ 497.479.615,37 de
valor Cost, Insurance, Freight – CIF.

Objetivo Estratégico “Garantir o financiamento da estratégia com
responsabilidade socioambiental”
21- Indicador: Receita operacional (R$ milhões) – Rop.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: R$ 3.048 milhões.
Definição do indicador: Apura as receitas oriundas das principais atividades da Empresa e que
engloba: Receitas de pouso e permanência, embarque, conexão, navegação aérea, armazenagem e
capatazia, concessão de áreas e exploração de serviços.
Indicador

Receita operacional (R$ Milhões) Rop

Unidade de
medida

R$ milhões

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

3.048

2.993

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

98,21

PR

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 20: Resultado do indicador Rop
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou bem próximo do fixado.
A redução nas receitas operacionais em relação ao período anterior decorre principalmente da
saída de aeroportos para a iniciativa privada e do não reajuste tarifário (embarque, pouso e
permanência) que estava previsto na Resolução nº 216/2012, mas que não ocorreu.
22- Indicador: Receita operacional por WLU (R$) – Rou.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: R$ 20.
Definição do indicador: Produtividade medida pela relação entre as receitas operacionais (exceto
de navegação aérea) geradas no exercício e a quantidade de Work Load Unit (WLU).
Indicador

Unidade de
medida

Receita operacional por WLU (R$) Rou

Real

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

20

19

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

93,08

PR

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 21: Resultado do indicador Rou
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou bem próximo do fixado.
Houve redução na movimentação de passageiros em 3,1% e redução movimentação de cargas em
10,9%, comparados com o mesmo período de anos anteriores. Assim como a redução nas receitas
operacionais, principalmente pelo não reajuste tarifário (embarque, pouso e permanência) previsto
na Resolução nº 216/2012.
23- Indicador: Receita operacional por empregado orgânico (R$) – Roo.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: R$ 243.026.
Definição do indicador: Produtividade medida pela relação entre as receitas operacionais geradas
no exercício e o número médio de empregados orgânicos.
Indicador

Unidade de
medida

Receita operacional por empregado
orgânico (R$) - Roo

Real

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

243.026

233.256

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

95,98

PR

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos, Sede, epta e
centros de suporte

Tabela 22: Resultado do indicador Roo
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou bem próximo do fixado.
Os principais fatores que contribuíram para o não cumprimento da meta foram: a redução das
receitas operacionais, a baixa adesão de empregados para as concessionárias dos aeroportos
concedidos e a lentidão nos processos de desligamentos de pessoal aderido ao Programa de
Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria – PDITA.
24- Indicador: Despesa operacional (R$ milhões) – Dop.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte – DF.
Meta: R$ 2.942.
Definição do indicador: Apura as despesas necessárias à manutenção das atividades principais da
Empresa e que engloba: pessoal, encargos diretos com pessoal, encargos indiretos com pessoal,
material de consumo, serviços contratados e locações, utilidades e serviços públicos e outras
despesas.
Indicador

Unidade de
medida

Despesa operacional (R$ Milhões) Dop

R$ milhões

Periodicidade Polaridade

Mensal

-

Meta
2014

Realizado
2014

2.942

2.932

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

100,33

DF

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Diretoria, aeroportos, Sede,
epta e centros de suporte

Tabela 23: Resultado do indicador Dop
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
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Os fatores que contribuíram para o cumprimento da meta foram: a redução nos principais itens de
despesas, tais como, serviços contratados (10,7%), despesas gerais (26,9%) e serviços públicos
(8,9%), comparados com o mesmo período do ano anterior e, na área de pessoal, as ações
desenvolvidas para cessão de empregados para outros órgãos do Governo Federal com priorização
dos empregados dos aeroportos concedidos e desligamentos de empregados no programa de
demissão voluntária.
25- Indicador: Despesas operacionais por WLU (R$) – Dou.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte – DF.
Meta: R$ 14,7.
Definição do indicador: Apura a despesa operacional para cada Work Load Unit (WLU).
Indicador

Unidade de
medida

Despesa operacional por WLU (R$) Dou

Real

Periodicidade Polaridade

Mensal

-

Meta
2014

Realizado
2014

15

13

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

110,02

DF

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 24: Resultado do indicador Dou
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima do fixado.
Os fatores que contribuíram para o cumprimento da meta foram: as reduções dos principais grupos
de despesas, serviços contratados, despesas gerais e serviços públicos. Mesmo com a redução na
movimentação de passageiros e cargas o Work Load Unit –WLU manteve um padrão moderado
com redução de apenas 3,3%, comparado com o mesmo período do ano anterior.
26- Indicador: Despesa operacional por empregado orgânico (R$) – Doo.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte – DF.
Meta: R$ 235.021.
Definição do indicador: Apura a despesa operacional em relação ao número médio de empregados
orgânicos.
Indicador

Despesa operacional por
empregado orgânico (R$) - Doo

Unidade de
medida

Real

Periodicidade Polaridade

Mensal

-

Meta
2014

Realizado
2014

235.021

228.547

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

102,75

DF

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Diretorias, aeroportos, Sede,
epta e centros de suporte

Tabela 25: Resultado do indicador Doo
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima do fixado.
Os fatores que contribuíram para o cumprimento da meta foram as: reduções expressivas nos
principais itens de despesas, serviços contratados, despesas gerais e serviços públicos e a
estabilização do quadro de empregados juntamente com os processos de cessão de empregados e
desligamentos no programa de demissão voluntária.
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27- Indicador: WLU por empregado orgânico – Wem.
Gestor: Diretor de Gestão - DG.
Meta: 10.515.
Definição do indicador: Produtividade medida pela relação entre a quantidade de Work Load Unit
(WLU) e o número médio de empregados orgânicos.
Unidade de
medida

Indicador

WLU por empregado orgânico Wen

Unidade

Meta
2014

Realizado
2014

10.515

10.592

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

100,73

DG

DGRH

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 26: Resultado do indicador Wem
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – DGRH

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Apesar da redução na movimentação de passageiros e de cargas, comparados com o mesmo
período de anos anteriores, foi compensado pela estabilização do quadro de empregados
juntamente com o processo de demissão voluntária.
28- Indicador: Inadimplência – Ina.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte – DF.
Meta: 2,75%.
Definição do indicador: Apura o percentual das receitas comerciais, eventuais, telefonia,
recuperação de despesas, acordo de dívidas e de carga aérea não recebidas.
Indicador

Unidade de
medida

Inadimplência - Ina

Percentual

Periodicidade Polaridade

Mensal

-

Meta
2014

Realizado
2014

2,75

2,77

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

99,27

DF

DFFI

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 27: Resultado do indicador Ina
Fonte: Superintendência de Finanças – DFFI

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou bem próximo do fixado.
O índice de 2,77 % foi superior a meta de 2,75% estabelecida para o período. Desses 2,77% de
inadimplência, 1,07% encontra-se em cobrança administrativa e 1,70% refere-se a valores
encaminhados para cobrança judicial.
Dos R$ 32,7 milhões em débito, R$ 20,18 milhões encontram-se em tratamento pela área Jurídica
e R$ 12,60 milhões em cobrança administrativa.
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Esse valor de R$ 12,60 milhões é composto dos seguintes débitos:
a) R$ 2,5 milhões referentes a débitos de órgãos públicos. Muito embora as ações de
cobrança realizadas, não se registro êxito em razão da falta de formalização de convênio
para a Secretaria de Receita e Polícia Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, este último tem se recusado a pagar mesmo após reuniões
realizadas na Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União – AGU;
b) R$ 4,42 milhões referentes a débitos de 129 clientes com valores entre R$ 10 e 100 mil,
já negativados no Serasa em processo de cobrança via contatos telefônicos e que,
mantida a inadimplência serão encaminhados para cobrança judicial;
c) R$ 1,02 milhão referente a débitos de 881 clientes de valores inferiores a R$ 10 mil
(tíquete médio R$ 1.159,18) que não podem ser encaminhados para cobrança judicial
conforme Ato Normativo nº 13/DJ/2014, de 10/04/2014, porém constam negativados na
Serasa e Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal –
CADIN;
d) R$ 7,15 milhões referentes a 24 clientes com dívidas de valores superiores a 100 mil
reais, conforme descrito abaixo:
d.1 R$ 869 mil - SuperNews - Em processo de cobrança, débitos foram
encaminhados para cobrança judicial. Superintendência de Procuradoria
Jurídica – DJPC irá se reunir com representantes, negociando possível acordo
judicial de pagamento;
d.2 R$ 532 mil - Serviços Inovadores - Tratam-se 19 boletos de parte fixa de
Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT e Aeroporto
Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA, cliente não deu
previsão de pagamento, será encaminhado para cobrança judicial;
d.3 R$ 485 mil - MFT Empreendimentos Alimentícios - Tratam-se de 03 boletos
de parte variável do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena –
SBCT, cliente solicitou parcelamento de dívida sem apresentação de garantias
e foi negado, será encaminhado para cobrança judicial;
d.4 R$ 423 mil - Codemp Sul - Tratam-se de 54 boletos de parte fixa, cliente
solicitou parcelamento de dívida e está aguardando carta de fiança solicitada ao
banco, caso não apresente será encaminhado para cobrança judicial;
d.5 R$ 320 mil - Clio Livraria, cliente com débitos em ação judicial, será
encaminhada correspondência à área jurídica informando novo estoque de
dívida;
d.6 R$ 231 mil - Alimentare Serviços - Trata-se do boleto 3692734 de parte
variável do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT, cliente
solicitou boleto para pagamento no dia 20/02/2015 e não pagou, será
encaminhado para cobrança judicial;
d.7 R$ 225 mil - Ômega Bahia, trata-se de 04 boletos de parte variável do
Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães – SBSV,
cliente não deu previsão de pagamento, será encaminhado para cobrança
judicial;
d.8 R$ 212 mil - Engeferros Indústria, trata-se do boleto 3656470 de multa
contratual administrativa, cliente informou que não concorda com a cobrança e
vai entrar com ação contra a Infraero;
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d.9 R$ 178 mil - Sociedade de Táxi Aéreo Weston, trata-se de 4 boletos de parte
fixa do Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre –
SBRF, cliente informou que está sem recursos e vai pagar o mais breve
possível.
29- Indicador. Redução do estoque de créditos em cobrança judicial – Ecj.
Gestor: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios - DJ.
Meta: 25%.
Definição do indicador: Redução total de créditos a receber em juízo e encaminhados à área
jurídica para cobrança judicial.
Indicador

Redução do estoque de
créditos em cobrança
judicial - Ecj

Unidade de
medida

Percentual

Periodicidade Polaridade

Trimestral

+

Meta
2014

Realizado
2014

25,00

41,95

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

167,80

DJ

DJPC

Desdobramento/Dimensão

Empresa

Tabela 28: Resultado do indicador Ecj
Fonte: Superintendência de Procuradoria Jurídica – DJPC

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
A obtenção desse resultado decorre de um esforço realizado a fim de distinguir no estoque de
dívida o que efetivamente poderia ser considerado como crédito.
A partir daí foi dado continuidade às boas práticas de gestão dos processos desta natureza, e o
resultado, segundo números apresentados pela Superintendência de Finanças –DFFI, demonstrou
êxito nestas práticas, o que colaborou para o resultado que está demonstrado no indicador.
30-Indicador: Prazo médio das reintegrações de posse (em dias) – Pmr.
Gestor: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios – DJ.
Meta: 100.
Definição do indicador: Número médio de dias transcorridos entre a data do protocolo de petição
inicial e a data de desocupação da área.
Indicador

Prazo médio das
reintegrações de posse
(em dias) - Pmr

Unidade de
medida

Dias

Periodicidade Polaridade

Mensal

-

Meta
2014

Realizado
2014

100,00

85,26

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

114,74

DJ

DJPC

Desdobramento/Dimensão

Empresa

Tabela 29: Resultado do indicador Pmr
Fonte: Superintendência de Procuradoria Jurídica - DJPC

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
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Embora o indicador Prazo médio das reintegrações de posse (em dias) – PMR esteja dentro da
meta estabelecida a queda de produtividade do indicativo se deve a um dos caminhos críticos
estabelecidos, qual seja, a demora do judiciário.
31- Indicador: Sucesso nas ações trabalhistas de empregados terceirizados – Sat.
Gestor: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios – DJ.
Meta: 60%.
Definição do indicador: Percentual de decisões favoráveis em reclamações trabalhistas movidas
por empregados terceirizados.
Indicador

Unidade de
medida

Sucesso nas ações
trabalhistas de
empregados terceirizados
- Sat

Percentual

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

60,00

50,09

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

83,48

DJ

DJPC

Desdobramento/Dimensão

Empresa

Tabela 30: Resultado do indicador Sat
Fonte: Superintendência de Procuradoria Jurídica - DJPC

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
Verificou-se que o número final de julgados resultou em 4.610, sendo 2.301 desfavoráveis e 2.309
favoráveis, ou seja, obteve-se um total de 50,09% de decisões favoráveis no ano de 2014. As
Gerências Jurídicas das Regionais com maior número de decisões favoráveis foram DJSP, DJRJ,
DJCE, DJCO, DJNR, e DJNO. Logo, Gerências Jurídicas das regionais DJSE, DJNE e DJSU
tiveram desempenho abaixo da meta de 50% de decisões trabalhistas favoráveis. A Sede atingiu
62,50%.
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Desafio dos Resultados
Objetivo Estratégico “Ter sociedade e clientes satisfeitos maximizando o
resultado para o acionista”
32- Indicador: Margem operacional – Mop.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: 3,5%.
Definição do indicador: Apura a representatividade do lucro operacional em relação à receita
operacional.
Indicador

Unidade de
medida

Margem operacional Mop

Percentual

Periodicidade Polaridade

Mensal

+

Meta
2014

Realizado
2014

3,5

2,0

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

57,80

PR

DFCT

Desdobramento/Dimensão

Aeroportos

Tabela 31: Resultado do indicador Mop
Fonte: Superintendência de Controladoria – DFCT

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo da margem fixada.
Em agosto de 2014 teve início o processo de transferência dos aeroportos do Galeão e de Confins
concedidos à iniciativa privada, bem como foi desativado o aeroporto de Natal em virtude do novo
complexo aeroportuário de São Gonçalo do Amarante, também concedido à iniciativa privada.
Diante deste cenário as receitas operacionais apresentaram redução de 3,4% no período,
acompanhadas pelas receitas aeronáuticas e comerciais que apresentaram redução de 3,6% e 3,1%
respectivamente.
As despesas operacionais também apresentaram redução de 2,3%. Destaques para as reduções nos
serviços contratados, despesas gerais, material de consumo e serviços públicos. As reduções das
principais despesas ficaram oprimidas pelo aumento de 4,4% nos gastos com pessoal, em
decorrência, principalmente, da baixa adesão de empregados dos aeroportos concedidos para as
concessionárias.
33- Indicador: Satisfação dos clientes – Scl.
Gestor: Presidente – PR.
Meta: 85%.
Definição do indicador: Avalia, por meio de pesquisa, a satisfação dos clientes.

Indicador

Satisfação dos clientes Scl

Unidade de
medida

Percentual

Periodicidade Polaridade

Anual

+

Meta
2014

85,00

Realizado
2014

80,20

Desempenho
Área responsável pela
Responsável
(%)
análise e pelo dado

94,35

PR

PRMC

Desdobramento/Dimensão
Aeroportos de Cuiabá,
Manaus, Porto Alegre,
Salvador, Santos Dumont,
Fortaleza, Recife, Congonhas
e Curitiba

Tabela 32: Resultado do indicador Scl
Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
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O indicador de Satisfação dos Clientes – Scl em 2014 foi de 80,20%.
Esse resultado teve como base a pesquisa dos indicadores aeroportuários de percepção dos
passageiros nos aeroportos coordenada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República – SAC/PR, com apoio do Comitê de Desempenho Operacional – CTDO da Comissão
Nacional de Autoridades Aeroportuárias – CONAERO.
A pesquisa foi realizada, in loco, mediante coleta de dados em alguns dos principais aeroportos
brasileiros que foram selecionados conforme seu envolvimento nos eventos de grande porte no
Brasil, tais como a Jornada Mundial da Juventude – JMJ e a Copa do Mundo FIFA de 2014, e sua
área de influência, ou seja, todos os aeroportos internacionais das cidades-sede da Copa do
Mundo, bem como aqueles que, mesmo em municípios distintos dos das cidades-sede, vinculamse diretamente a essas cidades.
Assim, foram selecionados 15 aeroportos, dentre os quais os nove listados a seguir são de
responsabilidade da Infraero e cujos resultados consolidados foram utilizados para avaliação do
indicador de Satisfação dos Clientes – Scl: Aeroportos de Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador,
Cuiabá, Congonhas, Curitiba, Santos Dumont e Porto Alegre.
Destaca-se que os aeroportos de Brasília, Guarulhos, Campinas, Galeão, Confins e Natal também
foram avaliados na referida pesquisa. Entretanto, seus resultados não constam da avaliação deste
indicador tendo em vista que esses aeroportos foram concedidos à iniciativa privada.
A coleta de dados se iniciou durante o ano de 2013 e continuou no ano de 2014 tendo os seus
resultados apresentados trimestralmente. Esses resultados se referem ao quarto trimestre de 2014,
que contempla os meses de outubro a dezembro.
A distribuição amostral das entrevistas foi realizada em função do fluxo de passageiros nos
extratos de embarque doméstico e embarque internacional, considerando-se um intervalo de
confiança de 95% e erro amostral de 5%. Essa estratificação visa garantir a representatividade da
amostra, sendo as coletas realizadas usualmente nos intervalos de horários com maior fluxo de
passageiros nos aeroportos a fim de que seja coletada a opinião do passageiro no momento em que
o aeroporto apresenta maior concentração de atividades em operação.
A pesquisa consistiu na realização de entrevista presencial, por meio de questionário padrão, com
os passageiros no embarque e desembarque dos citados aeroportos. As perguntas formuladas no
questionário contemplam os indicadores qualitativos listados a seguir:
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LISTA DE INDICADORES QUALITATIVOS COLETADOS
Responsável

Aeroporto

Aeroporto
Comercial

Cias Aéreas

Orgãos Públicos

Transportes
Satisfação Geral

Indicadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Disponibilidade de carrinhos de bagagem
Disponibilidade de meio-fio
Tempo de fila para inspeção de segurança
Rigor da nspeção de segurança
Cordialidade dos funcionários da inspeção de segurança
Facilidade de encontrar o carrinho de bagagem
Painéis de informação de voos
Distância caminhada no terminal de passageiros
Cordialidade dos funcionários do aeroporto
Disponibilidade de tomadas
Qualidade da internet /Wi-Fi
Disponibilidade de sanitários
Limpeza dos sanitários
Disponibilidade de assentos na sala de embarque
Sensação de proteção e segurança
Limpeza geral do aeroporto
Conforto na sala de embarque
Conforto térmico do aeroporto
Conforto acústico do aeroporto
Informação nas esteiras de restituição de bagagem
Instalações de estacionamento de veículos
Custo do estacionamento
Quantidade e qualidade de lanchonetes/restaurantes
Valor dos produtos de lanchonetes/restaurantes
Tempo de fila nas lanchonetes/restaurantes
Cordialidade dos funcionários de lanchonetes/restaurantes
Disponibilidade de bancos/caixas eletrônicos/ casas de câmbio
Quantidade e qualidade de estabelecimentos comerciais
Valor dos produtos comerciais
Tempo de fila nos estabelecimentos comerciais
Cordialidade dos funcionários do comércio
Qualidade Sala VIP
Tempo de fila no check in (autoatendimento)
Tempo fila no check in (guichê)
Eficiência dos funcionários do check in
Cordialidade dos funcionários do check in
Facilidade para realizar conexões
Velocidade da restituição de bagagem
Integridade da bagagem
Tempo de fila na emigração
Cordialidade dos funcionários da emigração
Tempo de fila na imigração
Cordialidade dos funcionários da imigração
Tempo de fila de aduana
Cordialidade dos funcionários da aduana
Transporte público
Disponibilidade de táxi
Satisfação Geral do passageiro
Quadro 17: Lista de Indicadores Qualitativos

Fonte: Secretaria da Aviação Civil - SAC
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O passageiro entrevistado avaliou esses indicadores atribuindo “notas” de 1 a 5 para cada um
deles, sendo 1 a menor nota possível e 5 a maior nota possível.
A média geral das notas atribuídas a esses indicadores, considerando apenas os nove aeroportos de
responsabilidade da Infraero, foi de 4,01. Considerando que a nota 5 equivale a um percentual de
100%, a nota média de 4,01 corresponde a um índice de 80,20% de satisfação.
B) PROJETOS
Em 2014 a carteira de projetos estratégicos contou com 46 projetos em execução vinculados aos
objetivos estratégicos. Essa carteira de projetos foi definida com base nas necessidades de
melhoria apontadas pelas diversas áreas, o que gerou um conjunto de ações que foram organizadas
em projetos.
No acompanhamento dos projetos a Infraero aperfeiçoou seus modelos de gestão voltados para o
controle da sua carteira de projetos estratégicos. Esse aspecto é corroborado pela evolução
verificada no nível de maturidade em gerenciamento de projetos que leva em consideração
elementos como a competência técnica e comportamental da organização, a aplicação de
metodologias e sistemas adequados, o alinhamento estratégico e o modelo de governança que
suporta a gestão de projetos. Em 2014, a Infraero alcançou o índice de maturidade de 3,0, superior
ao obtido em 2013.
Com foco no atendimento das demandas estratégicas, o portfólio contou com projetos e
empreendimentos que estão distribuídos em segmentos específicos de forma a favorecer, com
equilíbrio, o cumprimento da missão de “oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e
sustentáveis aproximando pessoas e negócios”. Esses segmentos estão relacionados com os
benefícios que os projetos e os empreendimentos devem gerar e estão divididos em alavancagem
dos resultados econômico-financeiros, excelência dos serviços, fortalecimento da governança
institucional ou com o cumprimento da legislação ou de normativos.
A seguir apresenta-se o acompanhamento detalhados dos 46 projetos estratégicos em execução
que compõem a carteira de projetos da Infraero em 2014.

Objetivo Estratégico “Ampliar as soluções tecnológicas”
1 - Projeto: Sistema de gestão de processos da área jurídica - PROJUR.
Área Responsável: Superintendência da Tecnologia da Informação – DGTI.
Objetivo do Projeto: Permitir à Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios uma atuação
proativa, efetiva e ágil na gestão das ações judiciais e procedimentos administrativos.
Início

Tendência de Término

27/03/2013

08/12/2015

Etapas
Planejamento da Contratação
Aquisição do Sistema
Processos
Implantação do Sistema
Institucionalização

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
679

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
08/11/2013
14/03/2014
07/04/2015
16/09/2015
08/12/2015

100%
100%
89%
45%
0%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

54%

70

Análise Geral da Situação

Atraso no pagamento nas etapas de integração dos sistemas
corporativos, integração com entidades externas, customização,
treinamentos e prorrogação da segunda etapa de migração. Devido
a reprogramação do cronograma de atividades da contratada.

Quadro 18: Detalhamento do projeto PROJUR
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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2 - Projeto: Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.
Área Responsável: Superintendência da Tecnologia da Informação – DGTI.
Objetivo do Projeto: Criar Plano Diretor de TI, alinhado ao Plano Empresarial da Infraero, com o
propósito de estabelecer diretrizes e ações de TI que permitam promover melhorias nos processos
da organização, por meio da gestão dos recursos de TI e atendimento priorizado das demandas das
áreas da empresa.

Início

Tendência de
Término

01/07/2013

10/04/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
198

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico e Referencial Estratégico
Modelo de Governança de TI
Gestão de Pessoas de TI
Plano de Ações
Plano de Gerenciamento de Riscos de TI
Institucionalização do PDTI
Operação Assistida das ações e riscos

19/02/2014
10/02/2014
28/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
10/04/2014
25/03/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

12

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 19: Detalhamento do projeto PDTI
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - Projeto: Implantação da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e.
Área Responsável: Superintendência da Tecnologia da Informação – DGTI.
Objetivo do Projeto: A emissão da nota fiscal irá atender uma exigência legal expressa nos artigos
113, 175 e 194 do Código Tributário Nacional. Além disso, existe decisão judicial específica para
que a Infraero cumpra esse tipo de obrigação conforme Parecer nº 245/DJCN/2013, de 3 de abril
de 2013.

Início

Tendência de
Término

29/10/2013

04/12/2015

Etapas
Concepção do projeto NFS-e
Aquisição do Sistema (TI)
Cadastro de clientes e fornecedores
Medidas administrativas e judiciais
Implantação do Sistema (TI)
Transferência de conhecimento

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
526

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
10/03/2014
31/03/2015
11/05/2015
29/10/2015
04/12/2015
03/08/2015

100%
65%
0%
0%
0%
0%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

5%

48

Análise Geral da Situação

Atraso devido alterações de requisitos técnicos (integração com
GEST, TECA e Smarstream) e necessidade de revisão de processo
corporativo que se relaciona com a emissão de notas fiscais. Serão
realizados estudos para para obter alinhamento e ajuste do
cronograma para minimização do impacto de prazo.

Quadro 20: Detalhamento do projeto NFS-e
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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4 - Projeto: Substituição da Solução strips eletrônicas nas EPTAs da Infraero - STRIPS-e.
Área Responsável: Superintendência da Navegação Aérea – DONA.
Objetivo do Projeto: Evoluir para um sistema mais completo e configurável, acrescido de novos
recursos e ferramentas para facilitar ainda mais a operação do controlador/operador, além de
possibilitar a integração com outras aplicações em uso no Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro – SISCEAB.

Início

Tendência de
Término

05/05/2014

27/04/2016

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

9%

77

497

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Estudo Preliminar
Contratação da Solução
Implantação da Solução

20/01/2015
16/06/2015
27/04/2016

Análise Geral da Situação

Atraso devido ao detalhamento de requisitos técnicos com maior
profundidade não previsto no planejamento do projeto, falta de
retorno dos fornecedores prorrogando a obtenção das cotações.

83%
0%
0%

Quadro 21: Detalhamento do projeto STRIPS-e
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico Modernizar a gestão
5 - Projeto: Reorganização da Navegação Aérea – RNA.
Área Responsável: Superintendência de Navegação Aérea – DONA.
Objetivo do Projeto: Cumprir ao estabelecido na Portaria Normativa Interministerial nº
24/MD/SAC-PR de 04.01.2012, bem como garantir o aperfeiçoamento dos serviços de navegação
aérea prestados pela Infraero.

Início

Tendência de Término

27/03/2012

15/09/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
884

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Reestruturação dos ONAs/UTAs sob a forma de EPTA
Plano de Redistribuição dos Serviços de Navegação Aérea
Estrutura organizacional da Navegação Aérea
Revisão do sistema de remuneração dos ANS
Revisão de normativos
Segurança Operacional

16/06/2015
15/10/2014
08/12/2014
11/06/2014
03/02/2014
15/09/2015

89%
99%
95%
100%
100%
64%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

93%

24

Análise Geral da Situação

Atraso devido ao processo de contratação da SDTP e emissão da
Ordem de Serviço para o início dos trabalhos da contratada

Quadro 22: Detalhamento do projeto RNA
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

6 - Projeto: Novo modelo de gestão organizacional – FALCONI.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo do Projeto: Modernizar a gestão da Infraero para melhorar o desempenho da carteira de
projetos estratégicos, maximizar as receitas, reduzir as despesas e aumentar a eficiência e eficácia
na gestão operacional e administrativa.
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Início

Tendência de
Término

18/05/2012

16/06/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

0

513

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Processo de Contratação
Reorganização Administrativa
Gerenciamento de Projetos
Alavancagem de Receitas
Controle e Redução de Custos
Soluções de TI

100%
100%
100%
100%
100%
100%

06/12/2012
16/06/2014
16/06/2014
30/01/2014
30/01/2014
20/12/2013

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 23: Detalhamento do projeto FALCONI
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

7- Projeto: Avaliação e classificação de risco de ações judiciais – RISKJU.
Área Responsável: Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ.
Objetivo do Projeto: Preparar a Infraero para dispor de um procedimento de aprovisionamento das
ações judiciais alinhado com as boas práticas internacionais.

Início

Tendência de
Término

03/06/2013

30/06/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

14

263

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Instituição de metodologia
Análise de risco de ações trabalhistas
Análise de risco de ações não trabalhistas
Operação assistida

27/06/2014
26/03/2014
30/06/2014
30/06/2014

100%
100%
100%
100%

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 24: Detalhamento do projeto RISKJU
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

8- Projeto: Conversão das demonstrações financeiras em IFRS – IFRS.
Área Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Objetivo do Projeto: Permitir que a Infraero elabore suas demonstrações financeiras seguindo os
padrões e normas internacionais de contabilidade.

Início

Tendência de Término

01/08/2011

12/05/2016

Etapas
Diagnóstico
Preparação para implantação dos processos
Implantação dos processos

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
1199

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
10/07/2015
11/02/2016
12/05/2016

93%
88%
30%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

56%

121

Análise Geral da Situação

Atraso devido à reprogramação da execução do Curso de
Nivelamento para os profissionais que irão participar das mudanças
nos procedimentos.

Quadro 25: Detalhamento do projeto IFRS
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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9 - Projeto: Adequação do marco regulatório interno – AMRI.
Área Responsável: Superintendência de Assuntos Regulatórios – DJRG.
Objetivo do Projeto: Dotar a organização de um novo modelo normativo interno que garanta a
segurança jurídica dos atos praticados, bem como a sustentabilidade legal dos processos da
Infraero.
Início

Tendência de Término

29/07/2013

04/05/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
443

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término
% Realizado

Etapas
Diagnóstico
Modelagem do Sistema Normativo da Infraero
Construção do fluxo de elaboração e revisão dos
Sistematização de um mecanismo de relacionamento e
Implantação das normas de impacto estratégico

18/09/2014
17/03/2015
11/04/2014
17/03/2015
04/05/2015

100%
68%
100%
99%
11%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

89%

101

Análise Geral da Situação

Atraso no projeto devido ao efetivo reduzido na área jurídica.

Quadro 26: Detalhamento do projeto AMRI
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

10 - Projeto: Implantação de área de assuntos regulatórios – AREG.
Área Responsável: Superintendência de Assuntos Regulatórios – DJRG.
Objetivo do Projeto: Permitir a Infraero prover o tratamento adequado ao conjunto de leis,
regulamentos e normas que afetam diretamente o seu ambiente de negócio.
Início

Tendência de Término

03/12/2013

13/03/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
320

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término
% Realizado

Etapas
Efetivo
Infraestrutura
Processos de Trabalho
Treinamentos

02/03/2015
13/03/2015
08/09/2014
03/12/2014

70%
67%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

75%

59

Análise Geral da Situação

Atraso no projeto devido ao efetivo reduzido na área jurídica.

Quadro 27: Detalhamento do projeto AREG
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

11 - Projeto: Modelo de Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva 2013 – MADEX.
Área Responsável: Superintendência de Recursos Humanos – DGRH.
Objetivo do Projeto: Avaliar o desempenho da Diretoria Executiva da Infraero.
Início

Tendência de Término

16/07/2013

25/03/2014

Etapas

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

12

175

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Levantamento dos Modelos de Avaliação nas Empresas Públicas
Pesquisa de Material Bibliográfico
Levantamento de Metas e Indicadores do Plano Empresarial 2013-2016
Proposta de Modelo de Avaliação (Elaboração e Aprovação)

15/10/2013
18/10/2013
18/10/2013
25/03/2014

100%
100%
100%
100%

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 28: Detalhamento do projeto MADEX
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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12 - Projeto: Implantação da Gestão por Processos Corporativos – IEPC.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo do Projeto: Implantar a Gestão por Processos Corporativos como forma de mecanismo
centralizado e consistente para realizar a Gestão de Processos de Negócio com foco na proposta de
valor do Plano Empresarial 2013/2016.
Início

Tendência de Término

14/01/2014

03/11/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

59%

0

452

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Definição da Governança de Gestão por Processos
Implantação da Metodologia de Gestão de Processos
Treinamento e Desenvolvimento
Infraestrutura

23/07/2015
03/11/2015
03/11/2015
02/02/2015

85%
49%
43%
87%

Análise Geral da Situação

A execução do orçamento e do prazo próximos ao planejado. Os
riscos apontados estão sendo mitigados através das contingências
definidas.

Quadro 29: Detalhamento do projeto IEPC
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

13 - Projeto: Consolidação do Modelo de Gestão dos Centros de Suporte com ênfase em CSC
– CENSUP.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo do Projeto: Garantir níveis de efetividade quanto a implantação do conceito de Centro de
Serviços Compartilhados – CSC para um conjunto de serviços a serem prestados pelos Centros de
Suporte.
Início

Tendência de Término

13/01/2014

26/11/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

-2

221

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Etapa 1 - Definição do conceito e dos processos
Etapa 2 - Transição dos Processos e Definição de estrutura

28/10/2014
26/11/2014

Análise Geral da Situação
O Projeto Estratégico foi executado.

100%
100%

Quadro 30: Detalhamento do projeto CENSUP
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

14 - Projeto: Implementação de Metodologia de Processos para Gestão de Ativos – GAT.
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DOMN.
Objetivo do Projeto: Definir e implementar metodologia de processos para Gestão de Ativos da
Infraero, visando a otimização dos recursos aplicados nas atividades de manutenção, bem como a
garantia da vida útil dos ativos, a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.
Início

Tendência de Término

07/05/2014

12/05/2016

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

16%

20

506

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Revisão da Cadeia de Valor
Implantação da metodologia de Gestão de Ativos
Implantação da área de Gestão de Ativos
Programa de treinamento em Gestão de Ativos
Operação assistida da Gestão de Ativos

26/02/2015
12/05/2016
13/04/2015
07/01/2016
04/03/2016

37%
22%
4%
0%
0%

Análise Geral da Situação

Necessidade de execução de consulta pública para a elaboração do
termo de referência para a contratação de consultoria

Quadro 31: Detalhamento do projeto GAT
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Objetivo Estratégico Aperfeiçoar a Infraestrutura
15 - Projeto: Atualização do sistema de informações geográficas da Infraero - SIG Infraero
Área Responsável: Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário – DGDR.
Objetivo do Projeto: Desenvolver um sistema de informações geográficas com mapeamento dos
sítios aeroportuários para auxílio na tomada de decisões estratégicas.

Início

Tendência de Término

28/04/2014

03/08/2016

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

37%

-28

570

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Atendimento de requisitos tecnológicos
Correções geométricas das imagens de satélite lote 2
Aquisições
Correções geométricas das imagens de satélite lote 3
Publicar as informações no sistema
Testes
Elaboração do manual de utilização do sistema

07/10/2014
09/01/2015
30/04/2015
08/03/2016
08/06/2016
20/07/2016
03/08/2016

100%
94%
41%
0%
0%
0%
0%

Análise Geral da Situação

Atraso no fornecimento das imagens pela contratada.

Quadro 32: Detalhamento do projeto SIG
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico “Elevar os padrões de excelência dos serviços”
16- Projeto: Eficiência Operacional - Operações com Passageiros e Bagagens – PEOA.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo do Projeto: Elevar a produtividade dos serviços prestados ao usuário no que diz respeito
ao processamento de passageiros, mantendo a qualidade.

Início

Tendência de Término

13/01/2012

15/01/2015

Etapas
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
755

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
04/10/2013
01/11/2013
25/04/2014
15/01/2015

100%
100%
100%
99%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

99%

26

Análise Geral da Situação

Indefinição da data de encerramento do projeto em SBCY.

Quadro 33: Detalhamento do projeto PEOA
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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17- Projeto: Acordo de Nível de Serviços - Fase 1 (Limpeza) – ANS.
Área Responsável: Superintendência de Contratos e Convênios – DFCC.
Objetivo do Projeto: Elevar o padrão dos serviços de limpeza nos aeroportos vinculados com
reflexo positivo na percepção dos passageiros e usuários dos aeroportos no quesito limpeza.

Início

Tendência de Término

10/07/2012

30/06/2016

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
995

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Termo de Referência
Aquisição de ferramentas
Contratos firmados com base em ANS - 2013
Contratos firmados com base em ANS - 2014
Contratos firmados com base em ANS - 2015

12/11/2012
31/12/2015
01/02/2016
15/01/2016
30/06/2016

100%
98%
86%
64%
14%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

44%

0

Análise Geral da Situação

A execução do orçamento e do prazo próximos ao planejado. Os
riscos apontados estão sendo mitigados através das contingências
definidas.

Quadro 34: Detalhamento do projeto ANS
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

18 - Projeto: Espaço livre – Aeroportos – ELAER.
Área Responsável: Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ.
Objetivo do Projeto: Desonerar a infraestrutura aeroportuária no intuito de otimizá-la,
possibilitando o aumento de receitas, a eficiência operacional e melhoria visual dos aeroportos.

Início

Tendência de Término

02/02/2011

18/11/2015

Etapas

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
1209

% Realização

Atraso
(dias úteis)

92%

173

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Previsão de Término % Realizado Demora no fornecimento de certidões das aeronaves pela ANAC e

Aeronaves

06/04/2015

97%

Outros bens e documentos

18/11/2015

63%

análise das mesmas, ocasionando atraso no ajuizamento de ações
judiciais das aeronaves. Em relação aos demais bens foi necessário
solicitar aos aeroportos da rede novo levantamento, para adoção das
medidas judiciais perante os Juízes que conduzem os processos
pertinentes (massa falidas)

Quadro 35: Detalhamento do projeto ELAER
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

19 - Projeto: Definição da estrutura de SESCINC nos aeroportos – SESCINC.
Área Responsável: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA.
Objetivo do Projeto: Proposta de redução/otimização de custo na contratação de SESCINC nos
aeroportos, melhoria da qualidade e eficiência do serviço, garantia da segurança e atendimento à
legislação vigente.
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Início

Tendência de Término

16/09/2013

07/05/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
158

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Realização de Estudo de Modalidade
Elaboração de Relatório de Contratação

28/02/14
07/05/14

100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

23

Análise Geral da Situação
O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 36: Detalhamento do projeto SESCINC
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

20 - Projeto: FUN ZONE - Implantação de espaço de entretenimento – FZONE.
Área Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
Objetivo do Projeto: A Fun Zone objetiva trazer um novo conceito de acolhimento para os nossos
clientes, os passageiros. Sabe-se que com os grandes eventos o movimento cresce e a Infraero quer
trabalhar para proporcionar um melhor atendimento com mais conforto, informação e serviço para
aqueles que irão transitar pelos Aeroportos.

Início

Tendência de Término

12/07/2013

28/08/2014

Etapas
Construção da Concepção
Comercialização dos Espaços
Monitoramento da Implantação
Realização do Evento

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
285

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
22/11/13
07/03/14
09/06/14
28/08/14

100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

0

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 37: Detalhamento do projeto FZONE
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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21 - Projeto: Implantação do Programa Infraero de Eficiência Logística – PIEL.
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Objetivo do Projeto: Viabilizar a liberação eficiente das cargas importadas por meio do estímulo e
reconhecimento da eficiência dos processos burocráticos e operacionais desenvolvidos por todos
os intervenientes do processo.

Início

Tendência de
Término

17/02/2014

05/08/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
367

% Realização

Atraso
(dias úteis)

66%

33

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Previsão de Término % Realizado
Demora para captura dos dados no sistema da Receita Federal

Etapas
Lançamento PIEL (externo)
Implantação PIEL (interno)
Sistema Sigmaweb

29/05/14
05/08/15
04/03/15

100%
35%
74%

Aquisição de Equipamentos

16/04/15

79%

(SISCOMEX), atrasando a homologação dos relatórios do PIEL e
refletindo nas atividades futuras que dependem do novo sistema,
bem como a identificação de inconsistências geradas por falha na
captura dos dados no Sistema da Receita Federal, as quais estão
sendo corrigidas pela TISP. Essa necessidade de correção resultará
em uma prorrogação de prazo para concluir a homologação do novo
sistema, que terá como base os meses de dezembro/14, janeiro e
fevereiro/15.

Quadro 38: Detalhamento do projeto PIEL
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

22 - Projeto: Participação da Infraero, Sistema de Inteligência Empresarial no CIN e CIR na
Copa FIFA/2014 – SIE.
Área Responsável: Superintendência de Inteligência Empresarial – DOIE.
Objetivo do Projeto: A finalidade dessa integração, Infraero e SISBIN, é propiciar a perfeita
comunicação entre os diversos órgãos de segurança pública para antever ameaças e riscos que
possam impactar na operacionalidade dos aeroportos e da segurança da Aviação Civil por meio de
atos de interferência ilícita, por ocasião da Copa FIFA/2014.

Início

Tendência de Término

16/01/2014

04/08/2014

Etapas
Planejamento
Formação da equipe
Equipamentos e material de apoio
Mobilização
Desmobilização
Encerramento

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
135

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
12/05/14
06/06/14
04/08/14
15/07/14
15/07/14
30/07/14

100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

-20

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 39: Detalhamento do projeto SIE
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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23 - Projeto: RELPREV online – RELPREV.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
Objetivo do Projeto: O objetivo do projeto é facilitar o acesso às informações sobre perigos e
riscos aeronáuticos, agilizando e promovendo a segurança operacional nos aeroportos, bem como
permitir a comunicação com os elos do sistema.

Início

Tendência de Término

06/01/2014

27/02/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
288

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Ferramenta online de coleta de RELPREV
Ferramenta de gestão de ocorrências de perigo

01/10/14
27/02/15

100%
52%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

77%

98

Análise Geral da Situação

Atraso devido à reprogramação de atividades em função de
redimensionamento da equipe.

Quadro 40: Detalhamento do projeto RELPREV
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico “Expandir os negócios com geração de valor”
24 - Projeto: Concessão de áreas para Hangares no Aeroporto de Palmas – Brigadeiro
Lysias Rodrigues – SBPJ e Aeroporto de Goiânia – SBGO – CAPJGO.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES
Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com o desenvolvimento de projetos nas
áreas externas dos aeroportos, com prazos e ações pré-fixadas para apresentação de estudos
técnicos de viabilidade econômica e realizar o uso adequado do solo.

Início

Tendência de Término

01/11/2013

03/09/2014

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
209

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
28/01/2014
17/01/2014
16/01/2014
24/01/2014
18/03/2014
03/09/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

2

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 41: Detalhamento do projeto CAPJGO
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

25 - Projeto: Concessão de áreas para Hotel e Centro Comercial no Aeroporto Internacional
de Porto Alegre – Salgado Filho – SBPA.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Identificar os indicadores econômicos com o propósito de analisar a
viabilidade de cada empreendimento.
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Início

Tendência de Término

01/11/2013

16/10/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
240

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Modelagem do Negócio
Estudo de tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório conclusivo
Fase Administrativa

30/12/2013
23/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/02/2014
28/02/2014
16/10/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

-22

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 42: Detalhamento do projeto CAPA
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

26 - Projeto: Concessão de áreas para Hotel e Posto de Combustível no Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas – SBFI e Hotel no Aeroporto de Londrina –
Governador José Richa – SBLO - CAFIL.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Alavancar receitas comerciais e fazer uso adequado do solo.

Início

Tendência de
Término

04/11/2013

23/04/2014

Etapas
Diagnóstico das Áreas Envolvidas
Estudo Mercadológico
Modelagem do Negócio
Estudo do Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
115

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
13/12/2013
17/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
28/01/2014
27/02/2014
23/04/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

0

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 43: Detalhamento do projeto CAFIL
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

27 - Projeto: Concessão de áreas para Hotel no Aeroporto Internacional de Florianópolis –
Hercílio Luz – SBFL e Hotel e Centro de Convenções no Aeroporto Internacional de
Curitiba – Afonso Pena – SBCT – CAFC.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Identificar os indicadores econômicos com o propósito de analisar a
viabilidade de cada empreendimento.
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Início

Tendência de
Término

01/11/2013

16/10/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

12

240

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Modelagem do Negócio
Estudo de tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório conclusivo
Fase Administrativa

22/11/2013
21/11/2013
02/01/2014
23/12/2013
16/01/2014
11/02/2014
16/10/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 44: Detalhamento do projeto CAFC
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

28 - Projeto: Concessão de áreas para Hangares no Aeroporto Internacional de Cuiabá –
Marechal Rondon – SBCY e Aeroporto Internacional de Campo Grande – SBCG –
CACYCG.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com o desenvolvimento de projetos nas
áreas externas dos aeroportos, com prazos e ações pré-fixadas para apresentação de estudos
técnicos de viabilidade econômica e realizar o uso adequado do solo.
Início

Tendência de Término

01/11/2013

02/09/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
208

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Modelagem do Negócio
Estudo de tamanho (Investimento)
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

26/12/2013
08/01/2014
10/12/2013
16/01/2014
24/01/2014
14/03/2014
02/09/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

1

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 45: Detalhamento do projeto CACYCG
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

29 - Projeto: Plano de Negócios do Infraero Voos Online – IVO.
Área Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
Objetivo do Projeto: Viabilizar um novo modelo de negócio para criar oportunidade de geração de
receita comercial.
Início

Tendência de Término

01/11/2013

29/05/2015

Etapas
Plano de negócios
Contrato Piloto

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
393

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
11/04/2014
29/05/2015

100%
32%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

54%

136

Análise Geral da Situação

Atraso devido a indisponibilidade das informações de voos das
concessionárias e inclusão de novas atividades.

Quadro 46: Detalhamento do projeto IVO
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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30 - Projeto: Implantação dos sistemas de facilidades fixas no Aeroporto de Congonhas –
FACFIXAS.
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DEME.
Objetivo do Projeto: Atender as condicionantes de nºs 22 e 58 da Licença Ambiental de Operações
– LAO nº 01/SVMA.G/2009, emitida pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Cidade de
São Paulo ao Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP, no tocante a redução de emissões de
poluentes e ruído aeronáutico no sítio aeroportuário. Gerar receita através da exploração dos
serviços de energia 400hz e ar condicionado no Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP.

Início

Tendência de Término

18/08/2012

10/06/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
702

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Análise da Infraestrutura
Estudo Mercadológico e Ambiental

16/07/2013
08/12/2014

100%
86%

Processo Licitatório e Contratação

10/06/2015

0%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

75%

100

Análise Geral da Situação

Atraso devido a necessidade de reprorrogação do prazo para a
conclusão da elaboração do relatório da análise mercadológica.

Quadro 47: Detalhamento do projeto FACFIXAS
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

31 - Projeto: Concessão de área para implantação de Condomínio Logístico – CONLOG.
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Objetivo do Projeto: Aumentar o portfólio de serviços da Infraero visando auferir novas receitas.

Início

Tendência de Término

07/04/2014

10/11/2015

Etapas
Estudo mercadológico
Elaboração do ETVE
Fase Administrativa

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
401

% Realização

Atraso
(dias úteis)

53%

62

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Atraso motivado pela reprogramação de algumas atividades
Previsão de Término % Realizado
09/03/2015
20/05/2015
10/11/2015

77%
2%
0%

relacionadas com o estabelecimento do modelo de condomínio
logístico e pela necessidade de interações não previstas no
cronograma com as partes interessasdas.

Quadro 48: Detalhamento do projeto CONLOG
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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32 - Projeto: Novo Portal Infraero – NOPI.
Área Responsável: Superintendência de Marketing e Comunicação Social – PRMC.
Objetivo do Projeto: O projeto busca inovar a experiência do usuário com a Infraero na Web. Trará
novidades na navegação, disposição dos conteúdos e novos conceitos de exploração comercial,
podendo tornar-se fonte de recursos para a Empresa.

Início

Tendência de Término

25/02/2014

25/11/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
438

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Planejamento do Portal
Design
Estratégia Comercial
Pacote de conteúdo
Pacote de tecnologia
Finalização

06/02/2015
05/05/2015
15/10/2015
30/09/2015
16/09/2015
25/11/2015

81%
0%
0%
1%
0%
0%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

29%

0

Análise Geral da Situação

A execução do orçamento e do prazo próximos ao planejado. Os
riscos apontados estão sendo mitigados através das contingências
definidas.

Quadro 49: Detalhamento do projeto NOPI
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

33 - Projeto: Implantação da nova política da Infraero para a exploração da carga nacional
– CCAN.
Área Responsável: Superintendência de Logística de Carga – DCLC.
Objetivo do Projeto: Implantar/ampliar a nova política para exploração da atividade de Carga
Nacional, objetivando à expansão dos negócios e ao incremento da receita.

Início

Tendência de Término

11/02/2014

09/06/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
330

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Atualização do Carga Aérea Online
Revisão dos Contratos vigentes
Definição de áreas para concessão (Interno)
Mapeamento dos interesses dos Concessionários
Implantação da nova política de carga nacional

17/10/2014
22/05/2014
12/08/2014
15/12/2014
09/06/2015

100%
100%
100%
96%
14%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

77%

24

Análise Geral da Situação

Atraso em função da reprogramação de atividades do projeto.

Quadro 50: Detalhamento do projeto CCAN
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

34 - Projeto: Concessão de Área para Ampliação do Edifício Garagem no Aeroporto
Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – SBRF – 5052.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com o desenvolvimento de projetos nas
áreas externas dos aeroportos, com prazos e ações pré-fixadas para apresentação de estudos
técnicos de viabilidade econômica e realizar o uso adequado do solo.
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Início

Tendência de
Término

14/04/2014

10/11/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

-13

147

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término
% Realizado

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

20/05/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
10/09/2014
10/11/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 51: Detalhamento do projeto 5052
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

35 - Projeto: Concessão de Área para Mall Comercial e Complexo Comercial no Aeroporto
Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT- 5053.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Concessão de áreas externas para a captação de receita comercial.
Início

Tendência de
Término

14/04/2014

02/07/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

70%

83

306

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Previsão de Término % Realizado Atraso vinculado ao início da 2ª fase: a) postergação das solicitações

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

05/05/2014
28/05/2014
20/06/2014
03/07/2014
19/08/2014
02/07/2015

100%
100%
100%
100%
100%
1%

de abertura das licitações, em virtude da necessidades de reanálise
do TR (adequando às necessidades atuais do mercado, como prazo
de garantia, projeto e obra, por exemplo) ; b) intensificação da
prospecção dos negócios, visando o sucesso nos certames (com o
atual momento econômico financeiro, há licitantes receosos em
participar dos certames).

Quadro 52: Detalhamento do projeto 5053
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

36 - Projeto: Concessão de Área para Concessionárias de Veículos, Mega Loja, EDG, Hotel e
Mall Comercial em SBBE – 5054.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Concessão de áreas externas para a captação de receita comercial.
Início

Tendência de
Término

14/04/2014

24/06/2015

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

72%

40
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PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
07/11/2014
11/12/2014
02/01/2015
17/12/2014
23/12/2014
24/06/2015

100%
100%
96%
91%
96%
0%

Análise Geral da Situação

Atraso devido readequação do escopo do projeto, considerando o
parecer da DGDR desvavorável á implantação do Hotel em frente ao
TPS. Dessa forma, as atividades para o EDG estão sendo revistas, em
conformidade ao PDIR.

Quadro 53: Detalhamento do projeto 5054
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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37 - Projeto: Concessão de áreas para hotel no Aeroporto Internacional de São Luís –
Marechal Cunha Machado – SBSL e hotel e estacionamento no Aeroporto de Marabá/Pará
– João Correa da Rocha – SBMA – 5055.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com desenvolvimento de projetos nas áreas
externas dos aeroportos.

Início

Tendência de
Término

15/04/2014

27/04/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

88%

39

259

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

27/05/2014
03/06/2014
30/07/2014
25/08/2014
26/08/2014
27/04/2015

100%
100%
100%
100%
100%
53%

Análise Geral da Situação

Atraso devido à avaliação da estratégia para concessão e prospeção
de mercado no SBMA

Quadro 54: Detalhamento do projeto 5055
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

38 - Projeto: Concessão de Área para Posto de Combustível no Aeroporto Internacional de
Curitiba – Afonso Pena – SBCT – 5056.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com desenvolvimento de projetos nas áreas
externas dos aeroportos.

Início

Tendência de
Término

14/04/2014

24/03/2015

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

92%

28

238

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
05/09/2014
24/03/2015

100%
100%
100%
100%
100%
39%

Análise Geral da Situação

Atraso devido a reprogramação de atividades do projeto.

Quadro 55: Detalhamento do projeto 5056
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

39 - Projeto: Concessão de Áreas para Hotel e Posto de Combustível no Aeroporto de
Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – SBJV- 5057.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
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Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com desenvolvimento de projetos nas áreas
externas dos aeroportos.

Início

Tendência de
Término

14/04/2014

05/05/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

88%

39

265

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

16/05/2014
29/05/2014
17/07/2014
12/08/2014
29/08/2014
05/05/2015

100%
100%
100%
100%
100%
32%

Atraso devido a reprogramação de atividades do projeto.

Quadro 56: Detalhamento do projeto 5057
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

40 - Projeto: Concessão de Áreas para Estacionamento de Veículos no Aeroporto
Internacional de Curitiba – Afonso Pena – SBCT – 5058.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Alavancar as receitas comerciais com desenvolvimento de projetos nas áreas
externas dos aeroportos.

Início

Tendência de Término

04/08/2014

16/07/2015

Etapas
Diagnóstico
Estudo Mercadológico
Estudo de Tamanho
Análise Econômico-Financeira
Relatório Conclusivo
Fase Administrativa

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

74%

27

240

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
20/08/2014
15/09/2014
09/12/2014
15/12/2014
29/12/2014
16/07/2015

100%
100%
98%
93%
90%
0%

Análise Geral da Situação

Atraso devido à inclusão do Parqueamento Interno no estudo,
atrasando a etapa de análise econômico-financeira.

Quadro 57: Detalhamento do projeto 5058
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico “Garantir o financiamento da estratégia com
responsabilidade socioambiental”
41 - Projeto: Reintegração de posse de áreas – REPA.
Área Responsável: Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ.
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Objetivo do Projeto: Garantir a disponibilidade de espaços aeroportuários para a exploração com
vistas ao incremento de receitas e a manutenção do fluxo de caixa da empresa.
Início

Tendência de Término

02/07/2013

03/11/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
340

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Mapeamento 2013
Definição de Procedimentos em Juízo
Implantação Assistida dos Novos Procedimentos em Juízo
Estratégia de atuação para áreas não desocupadas com
Estratégia e implantação de medidas preventivas contra
Estudo de viabilidade/necessidade de alteração legislativa

07/08/2013
13/09/2013
20/12/2013
17/09/2014
03/11/2014
29/08/2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

-16

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 58: Detalhamento do projeto REPA
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

42 - Projeto: Recuperação de créditos em juízo – RECREJ.
Área Responsável: Superintendência de Procuradoria Jurídica – DJPC.
Objetivo do Projeto: Aumentar o recebimento de créditos vencidos e não pagos; melhorar o
processo de cobrança; estabelecer uma gestão mais eficiente dos créditos a cargo da Diretoria
Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ e seus Órgãos.
Início

Tendência de Término

12/08/2013

27/01/2016

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
618

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Levantamento e análise de dados
Classificação e Seleção das Ações
Tratamento das Ações Selecionadas
Reformulação do Procedimento de Recuperação de Crédito

05/12/2013
14/07/2015
27/01/2016
16/03/2015

% Realização

Atraso
(dias úteis)

68%

0

Análise Geral da Situação

A execução do orçamento e do prazo próximos ao planejado. Os
riscos apontados estão sendo mitigados através das contingências
definidas.

100%
48%
0%
91%

Quadro 59: Detalhamento do projeto RECREJ
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

43 - Projeto: Redução do Passivo Trabalhista – REPT.
Área Responsável: Superintendência de Procuradoria Jurídica – DJPC.
Objetivo do Projeto: Garantir a redução em 50% do resultado das ações trabalhistas terceirizadas
desfavoráveis à Infraero até o final de 2013, bem assim a redução do passivo trabalhista de
empregados terceirizados e orgânicos e a redução do número de ações judiciais, de acordo com
metas definidas no projeto.
Início

Tendência de Término

28/10/2013

26/02/2015

Etapas

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

87%

0

334

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Metodologia de Trabalho
Mapeamento das Ações Trabalhistas de Empregados Orgânicos e Terceirizados
Institucionalização dos Planos de Ação e dos Procedimentos Jurídicos
Definição de Metas e Sistemática de Acompanhamento

30/05/2014
19/12/2014
28/01/2015
26/02/2015

100%
99%
73%
69%

Análise Geral da Situação
A execução do orçamento e do prazo próximos ao planejado. Os
riscos apontados estão sendo mitigados através das contingências
definidas.

Quadro 60: Detalhamento do projeto REPT
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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44- Projeto: Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos de Energia Elétrica –
GCE.
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DEME.
Objetivo do Projeto: Diminuir/eliminar as inconsistências, permitindo uma maior confiabilidade
no processamento dos dados, bem como promover resultados econômicos significativos, melhorar
a gestão dos processos, reduzir despesas, observada a vinculação que o produto do projeto deverá
ter junto ao modelo de gerenciamento matricial de despesas relativo à conta de energia elétrica e
dar maior visibilidade nas ações ambientais desenvolvidas pela empresa.

Início

Tendência de
Término

14/02/2014

22/09/2014

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

100%

6

150

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Definição do Escopo
Migração para Ambiente Web
Validação e Homologação
Capacitação de Multiplicadores

21/02/2014
25/07/2014
05/09/2014
22/09/2014

100%
100%
100%
100%

Análise Geral da Situação

O Projeto Estratégico foi executado.

Quadro 61: Detalhamento do projeto GCE
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

45- Projeto: Implantação de hidrometração com telemetria – HIDRO.
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DEME.
Objetivo do Projeto: Aferir o consumo de água, agilizar a leitura dos dados dos hidrômetros e
reduzir o tempo de resposta das ações corretivas de vazamentos, possibilitando a redução dos
desperdícios e identificação dos pontos de maior consumo.

Início

Tendência de
Término

31/03/2014

22/08/2016

Etapas
Diagnóstico
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)
601

% Realização

Atraso
(dias úteis)

8%
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PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Previsão de Término % Realizado Devido ao atraso na conclusão do TR, considerando a necessidade de
02/06/2014
07/07/2015
28/01/2016

100%
15%
0%

22/08/2016

0%

rever a espcificação técnica (benchmark com a SRSU) e a negociação
junto à DOMN em relação à estratégia para instalação dos
hidrômetros (se orgânico ou terceirizada), tendo em vista o
resultado da orçamentação com a instalação incluída ter sido mais
cara que o planejado.

Quadro 62: Detalhamento do projeto HIDRO
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

46- Projeto: Definição da estrutura dos postos de vigilância aeroportuária nos aeroportos –
VIGI.
Área Responsável: Superintendência de Segurança Aeroportuária – DOSA.
Objetivo do Projeto: Definição das estruturas otimizadas dos postos de vigilância aeroportuárias
armados/desarmados, com desenvolvimento de estudo comparativo das modalidades para
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prestação de serviços por sítio, objetivando menor custo, garantia da eficiência e qualidade dos
serviços e atendimento a legislação.

Início

Tendência de Término

24/03/2014

24/03/2015

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Duração Real
(dias úteis)

% Realização

Atraso
(dias úteis)

87%

17

253

PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA E SITUAÇÃO
Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Levantamento de Dados e Informações (Diagnóstico)
Análise dos Dados
Relatório

25/09/2014
10/02/2015
24/03/2015

99%
66%
0%

Análise Geral da Situação

Atraso devido à uma maior necessidade de análise de dados

Quadro 63: Detalhamento do projeto VIGI
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5.4

Informações sobre indicadores de desempenho operacional

Visando a mensuração do desempenho operacional da Infraero, a empresa utiliza-se do
monitoramento dos indicadores operacionais que integram o rol de indicadores do Plano
Estratégico 2013-2016 corporativo. Esses indicadores possibilitam o monitoramento da
economicidade, eficácia e eficiência dos principais processos finalísticos da empresa, conforme
detalhado no quadro abaixo:
Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho
Índice de
Referência

Unidade de
medida

Margem operacional

-

Percentual

3,5%

Receita de concessão de áreas (R$ milhões)

-

R$ milhões

Receita de logística de carga (R$ milhões)

-

R$ milhões

Denominação dos Indicadores

Índice Previsto Índice Observado
(Meta 2014) (Realizado 2014)

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

2,0%

Mensal

(Receita Operacional – Despesa
Operacional/Receita Operacional) x 100

1018

992

Mensal

Receita bruta de concessão de áreas

349

349

Mensal

Receita bruta de logística de carga

Receita operacional por WLU (R$)

-

Real

20

19

Mensal

Receita Operacional (exceto Receita de
navegação aérea)/WLU

Despesa operacional por WLU (R$)

-

Real

14,67

13,2

Mensal

Despesa Operacional/WLU

WLU por empregado orgânico

-

Unidade

10.515

10.592

Mensal

WLU/Nº médio de empregados orgânicos

Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Tendo em vista que esses indicadores operacionais também fazem parte do Plano Estratégico a
análise detalhada de cada um deles encontra-se disponível no item anterior (5.3 – Informações
sobre outros resultados da gestão).
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5.5

Informações sobre custos de produtos e serviços
Variação % Custo
Unitário

Custo Unitário
Produtos/Serviços²

Custo Total
de 2014¹
2014

2013

2012

2014/2013

2014/2012

Economia
Total em
2014 com
base em
2013

Economia
Total em
2014 com
base em
2012

Comercial

45.253

25.969

46.306

53.495

-44%

-51%

-20.337

-27.526

Embarque

1.177.602

675.788

835.637

972.953

-19%

-31%

-159.849

-297.165

437.948

251.324

230.068

435.498

9%

-42%

21.256

-184.174

Armazenagem e Capat.
Pouso e Permanência
Navegação Aérea³
Exploração de Serviço
Conexão
Cursos e Treinamentos

813.175

466.655

510.123

658.929

-9%

-29%

-43.468

-192.274

1.078.362

618.837

430.541

398.382

44%

55%

188.296

220.455

235.259

135.008

148.541

160.905

-9%

-16%

-13.533

-25.897

22.099

12.682

5.682

6.616

123%

92%

7.000

6.066

394

226

715

391

-68%

-42%

-489

-165

Quadro A.5.5 – Variações de Custos

Observações:
1. Os valores acima demonstrados tem como base o quadro da Nota Explicativa nº 23 do Relatório
Anual 2014 que trata sobre as Informações por Segmento de Negócio. Sendo assim, a coluna
do item de Custo Unitário corresponde ao Custo do Serviço Prestado e a coluna do Custo Total
de 2014, além do CSP, inclui também as Despesas e Outras Receitas.
2. As atividades, em sua maioria, tiveram redução na despesa em decorrência principalmente do
processo de concessão dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins que
assumiram integralmente os contratos, conforme trata o item 3.1.7 do capítulo III Seção I
Subseção I do Contrato de Concessão.
3. Para a Navegação Aérea deve-se considerar que esta atividade não foi repassada para os
concessionários, conforme previsto no item 2.2 do capítulo II do Contrato de Concessão. Desta
forma, todos os custos continuaram sobre a responsabilidade da Infraero. Neste contexto,
ressalta-se que houve um aumento no custo com pessoal (salários e demais encargos diretos e
indiretos).
4. Os dados incluem rateio dos custos indiretos das dependências administrativas (Sede e
Superintendências Regionais).
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6

TOPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

6.1

Programação e Execução das Despesas
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

62213

Código SIAFI da
UGO

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 da
Presidência da República – SAC/PR, conforme Lei nº 12.462/2011, a Empresa passou a ser uma
entidade vinculada e, para fins orçamentários, assume a figura de Unidade Orçamentária - UO
dessa Secretaria.
6.1.1 Programação das Despesas
Unidade Orçamentária: Infraero
Origem dos Créditos Orçamentários

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Abertos
Reabertos
Extraordinário Abertos
s
Reabertos
Créditos Cancelados
Especiais

Outras Operações
Dotação final 2014 (A)
Dotação final 2013(B)
Variação (A/B-1)*100
Origem dos Créditos Orçamentários

Código UO: 62213
UGO:
Grupos de Despesa Correntes
1 – Pessoal e
Encargos Sociais

-

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

Grupos de Despesa Capital

4 – Investimen
tos

5 – Inversões
Financeiras

DOTAÇÃO
INICIAL

1.669.581.597 300.000.000
552.859.115
473.467.101
Abertos
Especiais
Reabertos
Extraordinário Abertos
s
Reabertos
-319.330.143
Créditos Cancelados
Outras Operações
1.903.110.567 773.467.101
Dotação final 2014 (A)
2.029.668.026 767.652.512
Dotação final 2013 (B)
-6,24%
0,76%
Variação (A/B-1)*100
Quadro A.6.1.1 - Programação de Despesas de Capital

CRÉDITOS

3- Outras Despesas Correntes

Suplementares

-

6Amortização
da Dívida

9 - Reserva de
Contingência

-

-

-

Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
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6.1.1.1 Análise Crítica
Iniciou-se o exercício de 2014 com o Orçamento de Investimentos aprovado em R$ 1.669,6
milhões. Com a revisão, em novembro/2014, o montante final ficou em R$ 1.903,1 milhões, a
serem aplicados na manutenção da infraestrutura aeroportuária, priorizando as obras constantes do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e o programa do Governo de desenvolvimento da
Aviação Regional. Além disso, foram orçados R$ 773,5 milhões para aporte de capital nas
Sociedades de Propósito Específico – SPE´s dos aeroportos de Brasília, Campinas, Galeão e
Confins.
6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
Os quadros A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa e A.6.1.2.2 Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa não foram preenchidos, pois não se
aplicam à Infraero, uma vez que não efetua movimentação de recursos da União para outros
órgãos.
6.1.3 Realização da Despesa
6.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Unidade Orçamentária: Infraero
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f)

3.
4.

5.
6.

UGO:
Despesa paga
2014
2013
1.233.448.563 1.385.234.255

0,00
0,00
164.910
514.126
0,00
0,00
8.125.785
88.529.629
0,00
0,00
585.051.923
613.063.012
0,00
0,00
240.377.699
299.813.503
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.728.246
383.313.985
g) Consulta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratações Diretas (g+h)
191.061.841
254.878.505
h) Dispensa
0,00
0,00
168.467.841
209.893.631
i) Inexigibilidade
0,00
0,00
22.594.000
44.984.874
0,00
0,00
Regime de Execução Especial
614
2.894
j) Suprimento de Fundos
0,00
0,00
614
2.894
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagamento de Pessoal (j+k)
k) Pagamento em Folha
0,00
0,00
0,00
0,00
l) Diárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros
0,00
0,00 1.424.511.018
Total (1+2+3+4+5)
1.640.115.654
Quadro A.6.1.3.1 – Quadro Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

Código UO: 62213
Despesa Liquidada
2014
2013

Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Regime Diferenciado de Contratação RDC
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6.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados
Unidade Orçamentária: Infraero

Código UO: 62213
Despesa Liquidada
2014
2013

UGO:
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2014
2013
7. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)
1.233.448.563
1.385.234.255
m) Convite
0,00
0,00
164.910
514.126
n) Tomada de Preços
0,00
0,00
8.125.785
88.529.629
o) Concorrência
0,00
0,00
585.051.923
613.063.012
p) Pregão
0,00
0,00
240.377.699
299.813.503
q) Concurso
0,00
0,00
0,00
0,00
r) Regime Diferenciado de Contratação RDC
0,00
0,00
399.728.246
383.313.985
s) Consulta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Contratações Diretas (g+h)
191.061.841
254.878.505
t) Dispensa
0,00
0,00
168.467.841
209.893.631
u) Inexigibilidade
0,00
0,00
22.594.000
44.984.874
0,00
0,00
9. Regime de Execução Especial
614
2.894
v) Suprimento de Fundos
0,00
0,00
614
2.894
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Pagamento de Pessoal (j+k)
w) Pagamento em Folha
0,00
0,00
0,00
0,00
x) Diárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Outros
0,00
0,00 1.424.511.018
12. Total (1+2+3+4+5)
1.640.115.654
Quadro A.6.1.3.2 – Quadro Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT

A execução dos investimentos em 2014 teve como premissa a priorização dos empreendimentos
realizados nos aeroportos que sediaram os eventos internacionais que ocorreram no Brasil no
decorrer desse período (Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo,
dentre outros).
Para isso, além da utilização da contratação por concorrência, a modalidade do tipo Pregão
Eletrônico tornou mais eficiente o processo licitatório, tendo simplificado significativamente
muitas das etapas mais burocráticas que tornavam morosa a contratação. Reduziu-se o tipo
Convite, em detrimento da Tomada de Preços e do Regime Diferenciado de Contratações – RDC,
pois conforme informado anteriormente, os esforços foram voltados para a execução das obras nos
aeroportos localizados nas capitais que foram sede de eventos mundiais e das ações integrantes do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que requerem contratações de aquisição de
materiais e serviços acima do limite estabelecido por lei para o tipo Convite.
A nova modalidade RDC amplia a eficiência nas contratações públicas e fornece competividade,
promovendo a troca de experiências e tecnologia.
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6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total
DESPESAS DE CAPITAL
Código UO: 62213
RP não
Empenhada
Liquidada
Processados
2014
2013
2014
2013 2014 2013

Unidade Orçamentária: Infraero
Grupos de Despesa
1.

2.

Período
Investimentos

UGO:
Valores Pagos
2014
1.424.511.018

2013
1.640.115.654

Equip. e Mat.
Permanente
Obras e Instalações

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

227.437.921
0,00
0,00 1.197.073.097

210.044.647
1.430.071.007

Inversões
Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760.269.274

672.382.553

Partic. em outras
empresas

760.269.274
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários

672.382.553

Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT

6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Val. executados
pela Infraero
DESPESAS DE CAPITAL
Código UO: 62213
UGO:
RP não
Grupos de Despesa
Empenhada
Liquidada
Valores Pagos
Processados
Período
2014
2013
2014
2013 2014 2013
2014
2013
3. Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 1.424.511.018 1.640.115.654
227.437.921
210.044.647
Equip. e Mat.Permanente
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Obras e Instalações
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 1.197.073.097 1.430.071.007
4. Inversões Financeiras
760.269.274
672.382.553
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
760.269.274
672.382.553
Partic. em outras empresas
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Quadro A.6.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários
Unidade Orçamentária: Infraero

Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT

6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
O quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação não
foi preenchido, pois não se aplica à Infraero, uma vez que não se efetuou movimentação de
recursos da União para outros órgãos.
6.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elementos de Despesa - Créditos de Movimentação
O Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
não foi preenchido, pois não se aplica à Infraero, uma vez que não se efetuou movimentação de
recursos da União para outros órgãos.
6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa
No que se refere especificamente ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, que traduz
os investimentos estratégicos do Governo Federal, foram investidos R$ 944,3 milhões.
Com as concessões dos Aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins a Infraero
integralizou nas Sociedades de Propósito Específicos – SPE, em 2014, o montante de R$ 760,3
milhões, referente à participação da Infraero no capital dessas empresas.
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Com relação às obras concluídas em 2014 destacam-se as obras de ampliação do Terminal de
Aviação Geral – TAG, estacionamento de veículos e adequação do sistema viário do Aeroporto de
Confins, ampliação do pátio, infraestrutura, macrodrenagem e obras complementares do
Aeroporto de Curitiba, recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios 3ª fase –
alargamento das interseções do Aeroporto do Galeão, manutenção da pista de pouso e decolagem,
pista de táxi A e B, pátio de estacionamento de aeronaves do Aeroporto de Rio Branco, 2ª etapa da
execução dos serviços de terraplenagem das pistas de taxiamento e do pátio de aeronaves,
execução de canaletas do sistema de drenagem do lado Ar, CBUQ (Binder) das pistas de
taxiamento, CBUQ (capa) da pista de pouso e infraestrutura de balizamento nas bordas internas
das pistas do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, recuperação da pista de pouso, pista de táxi
e do sistema de drenagem do Aeroporto de Campina Grande, implantação do módulo operacional
– MOP do Aeroporto de Juazeiro do Norte, construção do muro patrimonial do Aeroporto de
Uberaba, ampliação do terminal de passageiros com instalação do MOP no Aeroporto de São José
dos Campos, construção da infraestrutura das novas edificações do sítio do Destacamento do
Controle do Espaço Aéreo – DTCEA/Torre de Controle do Aeroporto de Macaé.
Com o objetivo de promover a segurança da aviação civil, ampliando a proteção aos passageiros, a
Infraero investiu na aquisição de 73 detectores de metal e de explosivos; 100 equipamentos de
raio-x para inspeção de bagagem despachada e carga aérea; 25 simuladores de torre em 3D; 27
veículos de resgate e salvamento; 13 ambulâncias, implantação de sistema de TV e vigilância,
além de melhorias nas instalações das Seções Contra Incêndio.
Quanto aos equipamentos operacionais, destacam-se os recursos investidos na aquisição de 15
ambulifts, conectores modulares móveis – ELO para os aeroportos de Palmas, Joinville e Porto
Alegre, 29 ônibus para o transporte de passageiros, 6 veículos limpa-pista; 28 esteiras de
bagagem; 18 carrinhos transportadores de bagagens; 97 empilhadeiras e 8 transelevadores para
utilização nos terminais de carga; dentre outros.
Para modernizar seu parque tecnológico, promover melhorias na comunicação e desenvolver os
sistemas de informações a Empresa adquiriu novos equipamentos de radiocomunicação; investiu
na modernização e padronização do Sistema de Informação de Voo-SIV, por meio de solução
videowall; na aquisição e renovação de licenças de uso de softwares.
Durante o ano de 2014 a Infraero deu continuidade aos processos de desapropriação e aquisição de
áreas para incorporação aos sítios aeroportuários, como patrimônio da União. Destaca-se a
desapropriação de áreas em Porto Alegre – RS, para ampliação da pista de pouso e decolagem e
novo Terminal de Carga Aérea – TECA do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Além das
desapropriações de áreas nos aeroportos de Campinas e Guarulhos que ficaram sob
responsabilidade do poder concedente conforme Anexo 3 do Edital de Concessão nº 02/2011.
No que se refere à logística de carga, no exercício de 2014, à semelhança do ano anterior, ainda
que não tenham ocorrido acréscimos na metragem quadrada reservada à armazenagem e
movimentação de cargas, houve significativas melhorias nos processos operacionais, com ganhos
de eficiência e agilidade na liberação de cargas, que resultaram em aumentos na eficiência no
processamento das cargas com a mesma área, com isso, foi possível processar maior tonelagem de
carga sem a necessidade de investimentos em novos espaços.
No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 a média do indicador Tempo de
Processamento de Carga - TPC - caiu de 76 horas e 15 minutos para 54 horas e 37 minutos.
Contribuíram mais fortemente para a redução das médias dos tempos de processamento as ações
desenvolvidas pela Rede Teca junto aos clientes estratégicos (grandes importadores), que por meio
dos Programas de Visitas e de Fidelização e, sobretudo, do Programa Infraero de Eficiência
Logística - PIEL – que sensibilizaram estes clientes para a melhoria de suas operações e retirada
de cargas no menor tempo possível, com ganhos significativos para toda a cadeia produtiva. Tais
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ações buscaram ainda estreitar as relações e o entendimento entre os clientes e órgãos anuentes
para liberação de cargas de forma cada vez mais ágil, segura e com menores custos para todos os
envolvidos.
Em 2010, a capacidade de processamento de carga da Rede de Terminais de Logística de Carga da
Infraero, incluindo os aeroportos de Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão, Confins e Natal
correspondia a cerca de 1,25 milhão de toneladas. Neste mesmo período, sem os aeroportos
concedidos a capacidade de processamento de carga era de 0,59 milhão de toneladas por ano. Ao
término de 2014, e após as necessárias revisões ocorridas em função das concessões, a capacidade
de processamento de carga dos Tecas da Infraero corresponde a 0,80 milhão de toneladas por ano.
Com isso, a Infraero encerra o exercício de 2014 com uma sequência de resultados que confirmam
o compromisso de prestar atendimento de qualidade aos seus clientes.
6.2

Despesas com ações de publicidade e propaganda

Em relação às despesas com ações de publicidade e propaganda em 2014, no que concerne à
publicidade institucional, a Infraero realizou um montante de R$ 3.165.448,66. Já em relação à
publicidade mercadológica, esse montante foi de R$ 777.741,01, totalizando um gasto de R$
3.943.189,67 em 2014.
O valor contratado para as duas agências é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) Contudo,
o valor realizado no exercício de 2014 foi R$ 3.943.189,67 (três milhões, novecentos e quarenta e
três mil e cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), isto em publicidade institucional
e mercadológica.
Acrescenta-se, ainda, que a Infraero não realiza publicidade legal, nem publicidade de utilidade
pública.
Havia dois contratos de publicidade no exercício de 2014, conforme dados abaixo:
Empresa BEES PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
Contrato: TC 0025-PS/2013/0001
Vigência: 01/03/2013 a 28/02/2015
Empresa CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Contrato: TC 0026-PS/2013/0001
Vigência: 01/03/2013 a 28/02/2015
As ações de publicidades não estão inseridas em programa ou ação orçamentária. Os recursos
estão elencandos na conta orçamentária da Infraero 001 31107051-6.
Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade

Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Institucional

Não há programa

3.165.448,66

3.165.448,66

Mercadológica

Não há programa

777.741,01

777.741,01

Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade

Quanto à demonstração dos principais resultados das ações de publicidade e propaganda para os
objetivos da unidade jurisdicionada, a Infraero que não realizou pesquisa pós ações publicitárias,
porém, foram veiculadas notícias na imprensa em relação às principais campanhas da Infraero em
2014, quais sejam: Elo, Sound Branding e Fun Zone.
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6.3

Reconhecimento de Passivos por insuficiência de crédito ou recursos

Este Subitem não foi solicitado, conforme Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades
Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão.
6.4

Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

Este Subitem não foi solicitado, conforme Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades
Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão.
6.5

Transferências de Recursos

6.5.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigente no Exercício
O Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de
referência se encontra no Anexo II deste Relatório de Gestão.
6.5.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores repassados nos
Três Últimos Exercícios (Somente Convênios)
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
NOME:
EMPRESA
BRASILEIRA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Nome:

DE

INFRAESTRUTURA

CNPJ: 00.352.294/0001-10
N/A

CNPJ:
UG/GESTÃO:

Quantidade de
Instrumentos
Celebrados em
Cada Exercício

Modalidade

2014 2013 2012

Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em
R$ 1,00)
2014

2013

2012

Convênio

6

10

15

93.765.859,81

120.815.044,22

254.141.913,05

Totais

6

10

15

93.765.859,81

120.815.044,22

254.143.925,05

Fonte: SmartStream e controles da área de convênios
Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
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6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de
Repasse
NOME:
CNPJ:
Exercício da
Prestação das
Contas

Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
00.352.294/0001-10
UG/GESTÃO: S/A
Instrumentos (Quantidade e Montante
Repassado)
Quantitativos e Montante Repassados
Contratos de
Convênios
Repasse
Contas Prestadas

Montante Repassado

2014
Contas NÃO Prestadas
Contas Prestadas
2013
Contas NÃO Prestadas
Contas Prestadas

Quantidade

Contas NÃO Prestadas
Contas NÃO Prestadas

-

11
361.217.034,58

0,00
-

11

Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade

40.443.295,50
19
92.097.866,99
5

0,00
0,00

Montante Repassado

23.545.811,92

0,00

Quantidade
Montante Repassado

2012

Anteriores a 2012

Quantidade

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade

Montante Repassado
Fonte: Sistema SmartStream e controles da área de convênios

-

18
133.167.195,58

0,00
-

3
17.019.281,25
0
0

0,00
0,00

Quadro A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transf. concedidas na modalidade de convênio
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6.5.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos
de Repasse
Posição 31/12
em R$ 1,00
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
CNPJ: 00.352.294/0001-10
Exercício da
Prestação das
Contas

UG/GESTÃO: N/A
Quantitativos e Montantes Repassados
Quantidade de Contas Prestadas

Com Prazo de
Análise ainda não
Vencido

Contas
Analisadas

2014

Com Prazo de
Análise Vencido

23

-

Quantidade Aprovada

0

-

Quantidade Reprovada

4

-

Quantidade de TCE

0

-

Montante Repassado (R$)
Contas
NÃO
Analisadas

Contas
Analisadas

Quantidade
Montante Repassado (R$)

2013

2012

Exercício
Anterior a 2012

Contas NÃO
Analisadas

3.082.072,80

0,00

6

-

Quantidade de TCE

0

-

Quantidade
Montante Repassado (R$)

367.743.924,11

0,00

6

-

50.820.859,18

0,00

17

-

Quantidade Aprovada

10

-

Quantidade Reprovada

6

-

Quantidade de TCE

0

-

Quantidade
Montante repassado (R$)

41.402.011,57

0,00

1

-

5.783.154,84

0,00

21

-

Quantidade Aprovada

13

-

Quantidade Reprovada

7

-

Quantidade de TCE

0

-

Montante Repassado
Contas NÃO
Analisadas

-

Quantidade Reprovada

Quantidade de Contas Prestadas

Contas analisadas

2

-

Montante repassado
Contas NÃO
Analisadas

0,00

5

Quantidade de contas prestadas

Contas Analisadas

4.129.117,91

Quantidade Aprovada

Montante Repassado (R$)
Contas
NÃO
Analisadas

Instrumentos
Contratos de
Convênios
Repasse

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado

128.764.217,32

0,00

1

-

4.713.882,78

0,00

1

-

3.025.912,93

0,00

Fonte: Sistema Smartream e controles da área de convênios

Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.
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6.5.5 Análise Crítica
Quanto ao detalhamento da situação da gestão das transferências vigentes no exercício de 2014:
a) Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de contas
inadimplente;
Notificação aos Convenentes acerca da necessidade de apresentação das prestações de
contas.
b) Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos
transferidos nos três últimos exercícios;
As oscilações nos três últimos exercícios referem-se ao grande aporte de recursos
efetuados aos Aeroportos de Brasília/DF, Campinas/SP, Guarulhos/SP, São Gonçalo do
Amarante/RN, Confins/MG e Galeão/RJ, os quais foram repassados à iniciativa privada,
conforme planilha abaixo.

Quantidade de instrumentos
celebrados em cada
exercício
2012

2013

2014

15

10

6

Valores repassados em cada exercício
(Valores em R$ 1,00)
2012
R$

2013

254.143.925,05 R$

2014

120.815.044,22 R$

93.765.859,81

c) Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos regulamentares
no decorrer dos últimos exercícios;
Conforme se verifica no quadro abaixo, em 2013, do total de prestações de contas com prazo
de apresentação vencido, 41,67% não foram prestadas. Em 2014, esse percentual passou para
50,00%. Essa oscilação deve-se à concentração dos esforços nas análises das prestações de
contas dos exercícios anteriores, bem como solicitações de dilação de prazo para apresentação
das prestações de contas por parte de alguns Órgãos Convenentes.
Exercício de 2013 - A quantidade de contas não prestadas reduziu de 10 (dez) para 5 (cinco) e
as contas prestadas aumentaram de 16 (dezesseis) para 19 (dezenove);
Exercício de 2012 - A quantidade de contas não prestadas reduziu de 05 (cinco) para 03 (três)
e as contas prestadas aumentaram de 16 (dezesseis) para 18 (dezoito);
Exercícios anteriores - A quantidade de contas não prestadas reduziu de 02 (duas) para 00
(zero).
Exercício

2013
2014

(a) - Total de Contas não (b)
Total
prestadas
Prestadas

10
11

de

14
11

Contas

(c) Total

24
22

% - (a/c)

41,67
50,00

d) Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências
expiradas até 2014, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem
como quanto à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para
tanto;
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De acordo com o quadro abaixo, considerando o processo de contas anual apresentado no
anterior, do total de contas prestadas até o final do exercício de 2013, 73,33% tinham sido
analisadas. Em 2014, esse percentual aumentou para 82,26%. O resultado deve-se à
centralização do processo de análise na Sede da Empresa em Brasília. Registre-se que a
centralização, até esta data, não resultou em aumento de efetivo da equipe de análise dos
processos de prestação de contas. Em sentido oposto, houve redução do quadro de
empregados da área. Entretanto, essa centralização resultou em aumento da eficiência e da
eficácia dos procedimentos adotados nas análises dos processos de transferências
voluntárias.
Exercício

2013
2014

(b) Quant de
(a) - Quantidade de
(c) Quant de
contas
não
contas prestadas
contas analisadas
analisadas

45
62

12
11

33
51

% - (c/a)

73,33
82,26

e) Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências,
informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de
trabalho contratados;
O gerenciamento das transferências é realizado por equipes especializadas designadas para
fiscalização in loco de cada instrumento celebrado, em atendimento ao disposto no artigo
67 da Lei nº 8.666/93 e Capítulo XII do MP-25.05/A (GCO).
f) Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução
descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ.
A análise da efetividade da execução do objeto dos Convênios se dá no próprio local da
execução dos serviços, mediante acompanhamento da fiscalização operacional
formalmente designada, a qual atesta a execução do objeto conforme definido no Plano de
Trabalho aprovado.
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7

GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS

7.1

Estrutura de Pessoal da Unidade

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Infraero
Ingressos Egressos
no
no
Autorizada Efetiva Exercício Exercício
Lotação

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

16.000

12.603

62

543

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

-

-

-

-

16.000

12.603

62

543

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

-

-

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

-

-

2. Servidores com Contratos Temporários

-

-

-

-

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

-

-

-

-

12.603

62

543

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

16.000
4. Total de Servidores (1+2+3)
Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da Infraero
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos

1.2.1 – Autorizada = Efetivo aprovado por meio da Portaria nº 5/DEST/2011.
1.2.1 – Efetiva = Efetivo em 31/12/2014 (QCR e Contrato Especial).
1.2.1 – Ingressos no Exercício = 62 (QCR e Contrato Especial).
1.2.1 – Egressos no Exercício = 543 (QCR e Contrato Especial).
Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Área
Meio

Área Fim

-

-

-

-

3.523

9.057

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

2. Servidores com Contratos Temporários

-

-

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

-

-

1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

3.523
4. Total de Servidores (1+2+3)
Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva

9.057

Obs: no subitem 1.1.2 foram considerados somente empregados do quadro regular. Cargos de Área Meio, tais como:
PEM,PST,AS-I, II,II e IV,AUE,AXF,ESP,GAR,MGE,MOT,TED,TEL,TEQ,TTE,PRC, AJE,ASG e ADM.
Cargos de Área Fim: PSA, PNA,PMET,OBM,OEA,OMT,PANA AXP, CB, SPC, AES, AGP.
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Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Cargos em Comissão

-

34

4

16

1.1. Cargos Natureza Especial

-

15

02

13

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

19

02

03

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

-

-

-

-

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

-

-

-

-

1.2.4. Sem Vínculo

-

-

-

-

1.2.5. Aposentados

-

-

-

-

2. Funções Gratificadas

-

-

-

-

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

-

2.763

1.842

237

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

-

-

-

-

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

-

2.797

1.846

253

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Egressos
no
Exercício

Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Cargos Natureza Especial Efetiva – Posição em 31/12/2014. Foram considerados somente os Contratos Especiais
(Situação Funcional igual a 2).
Grupo Direção e Assessoramento Superior – Posição em 31/12/2014 (Diretoria Executiva e Membros do Conselho).
Funções Gratificadas – Considerados QCR e Contratos Especiais.
Ingressos no exercício – Considerados somente uma designação de empregados em 2014.
Egressos no exercício – Somente empregados dispensados e que não foram designados em 2014.

Análise Crítica
A Infraero não dispõe, atualmente, de trabalho estruturado referente a Quadro de Pessoal, porém,
com as concessões de aeroportos, iniciadas em 2012 por iniciativa do Governo Federal, houve
impactos importantes em termos da estrutura administrativa e financeira da Empresa. Os seis
aeroportos até então concedidos representavam cerca de 44% do movimento de passageiros, 28%
de aeronaves e 62% da carga aérea. Em decorrência dessa nova realidade, verificou-se uma perda
de 53% das receitas e uma redução de, somente, 33% das despesas. Apenas 17% dos empregados
permaneceram nas concessionárias, sendo que 6% podem, por força contratual, retornar para a
Infraero. Dessa forma, as despesas com pessoal, então, passaram de 42% para 77% das receitas
operacionais. Nesse quadro, o resultado operacional da Infraero, em 2014, foi negativo de R$
886,5 milhões. Diante desse cenário, a Infraero vem trabalhando para a adequação de seu efetivo,
de forma a reduzir as despesas com pessoal em relação às receitas operacionais.
A Empresa acaba de implementar uma reestruturação organizacional, baseada em estudos
realizados por consultorias, considerando os processos, o que resultou na redução de 825 posições
de funções de confiança.
Os empregados da Infraero são regidos pela CLT, não sendo obrigados a declarar-se como
aposentados, mesmo que estejam no pleno exercício de sua atividade, motivo pelo qual não se tem
dados para informar tais impactos. Contudo, considerando as concessões de aeroportos, há
necessidade de redução do efetivo, haja vista o baixo aproveitamento, pelas concessionárias, do
efetivo dos aeroportos concedidos.
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7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho
Em 2014 a Infraero investiu aproximadamente R$ 13 milhões em cursos nas modalidades
presencial e à distância, sendo que 80% da capacitação realizada destinou-se às áreas de
Operações, Segurança e Navegação Aérea.
A meta no ano era treinar 10% dos 3.132 empregados avaliados que apresentaram gaps de
competência, tendo sido treinados 2.604 empregados, visando cumprir o objetivo estratégico de
Aprimorar o Capital Humano e alcançar a meta do indicador Competências desenvolvidas em
relação aos gaps identificados - Gco.
Entre as ações realizadas, destacamos as seguintes:
 Desenvolvimento de habilidades gerenciais e comportamentais – 29 participações.
 Programa de capacitação para resultados – 24 participações.
 Programa de gestão avançada – 109 participações.
 Gestão de riscos – 18 participações
 Minicurso de gestão de conflitos – 54 participações.
 Minicurso de relacionamento interpessoal – 89 participações.
 Língua Brasileira de Sinais - Libras –183 participações.
 Atendimento à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida - 538 participações.
Houve também diversos cursos técnicos específicos como Atualização de Fiscais de Pátio e Pista,
Licitação, Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional – SGSO, Familiarização de
Segurança de Aviação Civil Brasileira – AVSEC e Gestão de Contratos.
A capacitação dos profissionais que atuam nos aeroportos busca o desenvolvimento de
competências necessárias para garantir que as atividades desenvolvidas proporcionem maior
segurança às operações aeroportuárias.
Objetivo Estratégico Aprimorar o capital humano
Indicador: Competências desenvolvidas em relação aos gaps identificados - Gco
Gestor: Diretor de Gestão – DG.
Meta: 10%.
Definição do indicador: Apurar o percentual de empregados capacitados em relação aos Gaps
identificados na avaliação de competência realizada em 2014.
Empregados avaliados
por competência (Un)

Empregados que
apresentaram gaps de
competência (Un)

Meta 2014 (%)
Competências
Desenvolvidas em relação
aos gaps

Empregados
desenvolvidos em
relação aos gaps - Gco
(Un)

7.352

3.132

10%

2.604

Tabela 1: Resultado do Indicador Gco
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP
A meta foi cumprida, obtendo resultado acima do fixado.
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7.1.3 Custos de Pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas Retribuiçõe
s

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2013

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

2014

673.025.292,13

N/A

1.448.418,35

201.854.942,59

101.483.121,96

N/A

N/A

N/A

N/A

977.811.775,03

2013

704.711.235,52

N/A

1.386.644,47

216.128.731,60

38.692.470,48

N/A

N/A

N/A

N/A

960.919.082,07

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
Exercícios

2014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2013

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

2014

2.656.275,33

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.656.275,33

2013

3.516.189,17

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.516.189,17

2014

1.163.225,24

N/A

N/A

433.662,83

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.596.888,07

2013

1.274.234,99

N/A

N/A

482.439,17

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.756.674,16

Servidores cedidos com ônus
Exercícios

Servidores com contrato temporário
Exercícios

2014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2013

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonte: Gestorh e smartweb
Notas Explicativas:
1. Foram considerados como servidores sem vinculo com a Administração Pública os empregados com contrato especial e os diretores não empregados
2. Os servidores cedidos com ônus correspondem os empregados cedidos ao SINA.

Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal
7.1.4 Irregularidades na área de pessoal
Quando a acumulação indevida de cargo público é de conhecimento da Infraero é ofertado ao
empregado a opção de permanecer na Infraero ou no outro órgão, mediante manifestação formal
em prazo pré-estabelecido.
7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Na Empresa, o Manual de Procedimentos 18.05 - Admissão e Registro de Empregados na
Infraero, que tem por finalidade regulamentar a admissão e o registro de empregados na Infraero,
orienta a respeito dos procedimentos a serem adotados quanto a:
13 - A Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deve exigir do candidato o
preenchimento dos formulários e documentos mencionados a seguir:
a) Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos,
Termo de Responsabilidade ou Termo de Opção, dependendo da situação do
admitido, referente à acumulação de funções, cargos ou empregos públicos;
39 - No ato da admissão, o empregado deverá assinar e datar:
a) a Declaração de não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenado por
improbidade administrativa ou que impeça o exercício das atividades inerentes ao
cargo;
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b) a Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos,
caso exerça cargo, função ou emprego público remunerado, ou seja detentor de
aposentadoria federal, estadual ou municipal onde é permitida a acumulação,
conforme previsto na Constituição Federal;
c) o Termo de Opção, caso seja detentor de aposentadoria federal, estadual ou
municipal e não for permitida a acumulação ou caso seja militar reformado ou da
reserva remunerada;
d) o Termo de Responsabilidade, caso não exerça cargo, função ou emprego público,
mesmo que se encontre licenciado, com ou sem vencimentos, ou qualquer outra
modalidade de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho, não seja
detentor de aposentadoria federal, estadual ou municipal e não seja militar
reformado ou da reserva remunerada;
39.1 - Após o candidato ter preenchido o Termo de Opção e efetuada a respectiva admissão,
a área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá enviar o referido Termo ao
órgão onde é mantida a aposentadoria do empregado que, por sua vez, suspenderá o
pagamento dos proventos dela decorrentes.
39.2 - No caso de preenchimento da Declaração de Acumulação Lícita de Cargos, o
responsável pela área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá assinar a
referida declaração e atestar ser a acumulação lícita. Caso não seja permitida a
acumulação, o candidato, para ser ingressado na Empresa, deverá apresentar comprovante
de desligamento do órgão ou entidade no qual exerce função, cargo ou emprego público.
39.2.1 - Para atendimento do disposto no item 39.2 deste Manual, caso o candidato
manifeste exercer função, cargo ou emprego público, a área de Recursos Humanos/Pessoal
da Dependência deverá verificar se a situação permite acumulação, nos termos do inciso
XVI do artigo 37 da Constituição Federal, e observar, em qualquer caso, a compatibilidade
de horários: se como professor, desde que o cargo a ser ocupado na Infraero não seja o de
Profissional de Serviços Aeroportuários - PSA; e como profissional de saúde, desde que o
cargo a ser ocupado seja o de Analista Superior I, nas ocupações de Assistente Social,
Enfermeiro do Trabalho ou Psicólogo; Analista Superior II, nas ocupações de Médico e
Médico do Trabalho; e Profissional de Serviços Técnicos, na ocupação de Auxiliar de
Enfermagem do Trabalho.
39.2.2 - No caso de empregados readmitidos ou reintegrados que ocupavam cargos no
antigo PCCS, que permitiam a acumulação e que, após assinatura do Termo de Adesão ao
PCCS vigente, forem enquadrados no cargo/carreira de PSA (Assistente Administrativo,
Assistente Administrativo-Financeiro, Assistente de Engenharia, Assistente de Finanças,
Assistente de Serviços Aeroportuários, Fiel, Inspetor de Salvamento e Contra-Incêndio,
Operador de Computador, Operador de Computador CCAM, Operador de Lancha, Subfiel,
Técnico de Segurança e Técnico de Tráfego) permanece a situação de acumulação lícita.
40 - As declarações e os termos de que trata este Capítulo serão arquivados nas pastas
funcionais dos empregados.
Atualmente a lei de conflito de interesses e o Sistema eletrônico de Prevenção de Conflito de
Interesses - SeCI são amplamente divulgados no âmbito da Empresa, com apoio da Controladoria
- Geral da União-CGU.
A Lei nº 12.813/2013, que entrou em vigor em 01/07/2013, conhecida como Lei de Conflito de
Interesses, define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o exercício de
cargo ou emprego no Poder Executivo Federal.
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De acordo com a Lei nº 12.813/2013, o ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal
deve sempre agir com o intuito de prevenir ou impedir possível conflito de interesses, além de
resguardar informação privilegiada.
Por isso, é muito importante que os empregados públicos se utilizem de todos os meios
disponíveis para que possam tirar dúvidas sobre situações de potencial conflito de interesses.
Para agilizar a comunicação entre o agente público e o Governo Federal no âmbito da nova lei, a
CGU desenvolveu o SeCI.
O SeCI permite ao servidor ou empregado público federal fazer consultas e pedir autorização para
exercer atividade privada, bem como acompanhar as solicitações em andamento e interpor
recursos contra as decisões emitidas, tudo de forma simples e rápida.
O acesso ao sistema é feito via Web através do endereço https://seci.cgu.gov.br/seci ou através da
página “Conflito de Interesses” no Portal da CGU, www.cgu.gov.br/conflitodeinteresses/sistema.
7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos
A Infraero não conta, hoje, com a situação de terceirização irregular. As situações que existiam
foram tratadas quando da assinatura do TAC e seus aditivos, e sanadas. Em 29/10/2012 a Infraero
informou ao Diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais –
DEST, que as substituições foram concluídas, não havendo mais pendência por parte desta
Empresa Pública.
7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas
Até 2011 a Infraero foi a principal operadora de aeroportos do Brasil, cuja rede aeroportuária
abrigava 98% do total de passageiros transportados por via aérea. Naquele ano, o Governo Federal
iniciou o processo de concessão de aeroportos, cujo primeiro leilão ocorreu em fevereiro de 2012,
tendo sido transferidos à iniciativa privada os Aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos. Em
novembro de 2013, um novo leilão foi realizado, desta vez, abrangendo os Aeroportos de Confins
e do Galeão. Antes, em agosto de 2011, o Governo já havia leiloado o Aeroporto de São Gonçalo
do Amarante, na região metropolitana de Natal/RN, que veio a substituir o Aeroporto de
Parnamirim, o qual passou a dedicar-se, exclusivamente, a operações militares.
A concessão de seis aeroportos administrados pela Infraero trouxe vários efeitos em termos da sua
estrutura administrativa e financeira, conduzindo a Diretoria da Empresa, sob a orientação da
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC-PR, a adotar diversas medidas de
ajuste visando adequá-la ao novo modelo de gestão.
As despesas com pessoal representaram, em 2012, cerca de 55% das despesas operacionais e 42%
das receitas operacionais. No orçamento de 2015, já sem os aeroportos concedidos, essa
representatividade passará para 68% das despesas operacionais e 77% das receitas operacionais,
ou seja, para cada R$ 1,00 arrecadado, R$ 0,77 estão sendo utilizados para pagamento da despesa
de pessoal.
O aumento das despesas com pessoal é um dos principais efeitos do processo de concessão e
decorre do fato de que, nas regras da concessão, está previsto que cabe ao empregado decidir se
aceita a proposta de trabalho da concessionária ou permanece nos quadros da Infraero. Nos casos
de Brasília, Campinas e Guarulhos apenas 26% do efetivo foi transferido para as concessionárias.
Em Natal, nenhum empregado foi aproveitado pelo novo aeroporto. Em Confins e no Galeão
apenas 10% do efetivo foi aproveitado pelas concessionárias.
Assim, diversas ações vêm sendo adotadas pela Empresa no sentido de adequar o seu efetivo e seu
dispêndio de custeio à nova realidade, tais como: processos de realocação de pessoal, programa de
incentivo à aposentadoria, redução do investimento em treinamento, reestruturação
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organizacional, dentre outros, que resultam em desmotivação do seu corpo funcional, em evasão
do conhecimento, pela saída de empregados mais experientes que vão aderindo ao desligamento
incentivado e redução de remuneração haja vista a limitação de funções de confiança com a nova
estrutura organizacional.
7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Para a atividade de Recursos Humanos em 2014 foram definidos os seguintes indicadores:
1 – Competências desenvolvidas em relação aos GAPs;
2 – Clima Organizacional; e
3 – Absenteísmo:
Quanto ao indicador “Competências desenvolvidas em relação aos GAPs”, a meta definida para o
período foi o desenvolvimento de 10% das competências em relação aos GAPs apurados, o que foi
cumprido, por meio de diferentes ações, dentre as quais o oferecimento de programas voltados
para a gestão e resultados, relacionamento interpessoal e atendimento.
Sobre o indicador “Clima Organizacional”, havia a previsão de se medir o grau de satisfação dos
empregados, mediante a aplicação de pesquisa de clima, após a reestruturação organizacional e de
processos da Infraero. Como a reestruturação organizacional somente foi finalizada em 2015, não
foi possível tratá-lo em 2014, devendo ser tratado no ano de 2015.
Com relação ao indicador “Absenteísmo”, com o objetivo de monitorar as ausências do trabalho
dos colaboradores, foi estabelecida a expectativa de se atingir um índice de até 4% durante o ano,
tendo sido alcançado o índice de 4,5%.
Embora não tenham sido vislumbradas ações administrativas a serem tomadas com relação à
entrega de documentos que avalizam as ausências legais e médicas, estão sendo pensadas ações
preventivas no sentido de reduzir as causas de ausências médicas.
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7.2

Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários

7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
O Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
se encontra no Anexo III deste Relatório de Gestão.
7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do
Órgão
O Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra se encontra
no Anexo IV deste Relatório de Gestão.
7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
A Infraero trabalha no sentido de apresentar melhorias nos seus processos e procedimentos
oferecendo sempre um melhor serviço aos seus clientes, internos e externos, sem perder o rigor no
cumprimento da legislação em vigor, e se pautando aos princípios explícitos da administração
pública, insculpidos nos art. 37 e 70 da CF/88, no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e no art. 2º da Lei nº
9.784/99, com destaque para os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, vinculação ao
instrumento convocatório e à proposta, e os princípios implícitos da supremacia do interesse
público sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse público, bem como o
regramento estabelecido na Lei nº 8.666/93, no Regulamento de Licitação e Contratos da Infraero
- RLCI e nos normativos internos da Empresa.
Com essa filosofia de trabalho destaca-se os resultados obtidos na primeira tabela, quanto a
evolução do contratos contínuos da Infraero nos anos de 2013 e 2014, onde a concessão de mais
dois aeroportos à iniciativa privada (Galeão e Confins), perfazendo o total de 5 aeroportos
concedidos, o que resultou na redução do efetivo de 7.913 terceirizados e 12% do valor realizado
naquele período, ou seja, em torno de R$ 91,4 milhões ao ano, conforme demonstrado na segunda
tabela.
*Efetivo Contratado

**Valor Realizado

***IPCA

Descrição
2014

2013

%

2014

2013

%

Contratos de prestação de serviços
de limpeza e higiene e vigilância 4674
ostensiva

5974

-22%

206.245.561

221.007.917

-7%

Contratos de prestação de serviços
9584
com locação de mão de obra

17497

-45%

691.973.702

783.373.234

2014

2013

%

6,41%

5,91%

8,40%

-12%

* Rel 10003 SSContratos - SmartStream 2013 e 2014 **Relatório de Acompanhamento de Realização de Orçamento de 02/04/2015 *** Relatório de Indicadores 2013 e 2014 http://www.portalbrasil.net/ipca.htm

Descrição

Redução Efetivo
2013/2014

%

Redução do Valor
Realizado R$
2013/2014

%

Contratos de prestação de serviços de
limpeza e higiene e vigilância ostensiva

-1300

-22%

-14.762.356

-7%

Contratos de prestação de serviços com
locação de mão de obra

-7913

-45%

-91.399.532

-12%
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Registra-se que as despesas operacionais1 da Empresa apresentaram crescimento de 2,5%, em
função, principalmente, do retorno dos empregados que não foram absorvidos pelos
concessionários dos aeroportos concedidos, o que impacta diretamente no aumento do escopo de
contratos terceirizados como é o caso dos contratos de locação de bens móveis e imóveis,
transporte, limpeza, vigilância, dentre outros.
No que diz respeito à mão de obra terceirizada, a Infraero vem adotando nos últimos anos
acompanhamentos anuais de indicadores, entre os quais pontua-se o Ethos, que tem como
destaque a Responsabilidade Social Empresarial. Neste sentido, tem-se:
a) sobre as relações com trabalhadores terceirizados (indicador 14) - negocia com
fornecedores para que proporcionem a seus empregados níveis salariais compatíveis
com as médias de mercado → Por força da legislação trabalhista, os orçamentos
detalhados da Infraero são elaborados observando rigorosamente as Convenções
Coletivas de Trabalho, os Acórdãos ou Dissídios Coletivos das diversas categorias
que prestam serviços à Empresa, com cláusulas de repactuação que garantem a
manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em perfeita
consonância com a exigência de elaboração do Projeto Básico e respectivo
orçamento detalhado em planilha de que trata o inciso XI do artigo 6º, incisos I e II
do § 2º do artigo 7º e incisos I e II do § 2º do artigo 40 ou do Projeto Executivo,
referido no inciso X do artigo 6º, inciso II do artigo 7º e inciso V do artigo 40, todos
da Lei 8.666/93, ou o Plano de Trabalho disciplinado no artigo 2º do Decreto nº
2.271/97, e o Termo de Referência com a composição de custos da contratação,
referidos no inciso III do artigo 3º da Lei nº 10.520/2002 e nos incisos I a IV do
artigo 8º do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000 e no § 2º do artigo 8º do Decreto nº
5450/2005. Registra-se que no planejamento das licitações são realizadas pesquisas
junto a outros órgãos do Governo para que a validação dos salários seja compatível
aos praticados no mercado, conforme preconiza a alínea “e.1” do subitem 11.1.1 da
Norma Interna 6.01/E (LCT), de 01/09/2011.
1. em relação a quantificar/classificar os trabalhadores terceirizados → O efetivo
de trabalhadores terceirizados no âmbito da Infraero pode ser consultado por meio
do acesso ao relatório de Contratos emitido conforme disposto no subitem 4.88 da
NI – 6.01/E (LCT), de 01/09/2011, fornecidos pelo Sistema de Gestão de
Contratos e Orçamentos – SGCO, módulo do sistema SmartStream, por meio da
atividade “Procurement Contrato GCO – Relatórios”, disponibilizado
mensalmente
no
ambiente
de
rede
no
endereço
\\S_sean17\Integracao\Publico\DA\DFCC\CCGC.
2. no que diz respeito ao grau de instrução dos seus terceirizados → A Infraero
adota em seus Termos de Referências padronizados a Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO, instituída por Portaria Ministerial nº. 397, de 9/10/2002, e que
informa a área de atividade abrangente, a descrição sumária do trabalho
executado, as competência pessoais do profissional, os recursos necessários, as
condições gerais de exercício, formação e experiência profissional exigida para
aquela atividade.

1

Informe – Relatório Financeiro 2014 http://portal.infranet.gov.br/Paginas/detalheInforme.aspx?tid=1146
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b) sobre os critérios de seleção e avaliação de fornecedores e o apoio ao desenvolvimento
de fornecedores (indicadores 25 e 28) → a Infraero, por ser uma empresa pública, está
adstrita ao cumprimento das disposições contidas na Lei 8.666/93, que elenca nos arts.
27 a 31, de forma exaustiva, a relação da documentação relativa à habilitação jurídica,
qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista, necessários
para habilitação nas licitações promovidas.
1. a respeito de aquisição de produtos/equipamentos que estejam em desacordo
com as especificações do fabricante → tem sido efetuada catalogação contínua de
materiais, contendo especificações técnicas já aprovadas pela Infraero que estão
detalhadas nos Termos de Referência constantes dos editais padrão, nos quais são
apresentadas às licitantes, dependendo do objeto, a definição dos métodos,
estratégias e a qualidade dos suprimentos a serem utilizados na execução do
contrato, destacando que, para aquisição dos EPI’s, a Infraero exige que o produto
tenha Certificado Aprovado – CA, emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, e nos demais materiais adota-se rigoroso critério para definição
das especificações técnicas, observando o pressuposto maior da licitação, que é a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, consoante dispõe o art.
3º da Lei 8.666/93 e art. 24 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero
- RLCI.
c) em relação ao trabalho infantil (indicador 26) → os editais padronizados da
Infraero possuem cláusulas que exigem das empresas licitantes, como condição para
habilitação nos processos licitatórios, carta de apresentação declarando que não há no
corpo funcional da empresa empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de jovem aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional
nº 20, de 1998) e do art. 2º do Decreto nº 5598/2005, de 01/12/2005.
1. o cumprimento do compromisso firmado pela licitante adjudicatária é verificado
mediante fiscalização do contrato nos termos do art. 67 combinado com o artigo
54, § 1º c/c o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93, bem como em consonância
com as cláusulas contratuais constantes dos editais padrão, no subitem 7.1.1, que
trata das obrigações das contratadas, as quais devem manter durante a vigência
do contrato as mesmas condições apresentadas quando da habilitação e
qualificação no processo licitatório, que deverão ser observadas pela Comissão
de Fiscalização.
2. é realizado trimestralmente o projeto estratégico EOP-04.8.h - Campanha de
conscientização do trabalho infantil com fornecedores de serviços continuados,
por meio do Relatório Padrão de Avaliação de Desempenho das contratadas de
serviços contínuos, com o seguinte texto, in verbis:
“O trabalho infantil gera danos irreversíveis na saúde psicofísica dos
meninos e meninas, prejudicando seu processo de desenvolvimento e
particularmente sua integração com a educação.” Organização
Internacional do Trabalho – OIT.
A INFRAERO não utiliza nem mantém relação comercial com entidades
que possuem mão-de-obra infantil e/ou trabalho escravo, em cumprimento
à Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA.
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d) sobre o trabalho forçado ou análogo ao escravo (indicador 27) → a Infraero não
possui em seus contratos, trabalho forçado ou análogo ao escravo, nem contratadas
que o executem por justamente cumprir a legislação aplicada à espécie, atuando com
rigor na fiscalização, em respeito aos preceitos legais, com destaque para os
dispositivos citados na alínea “c” precedente.
e) sobre a contratação de estagiários → atualmente a contratação é realizada por meio
do Termo de Contrato nº 0121-PS/2013/0001, nos moldes estabelecidos pela Lei nº
11.788, de 25/12/2008.
Das repactuações e atualização de valores:
Nos contratos contínuos o valor é repactuado observando-se o interregno mínimo de um ano,
contado a partir da data do orçamento a que se referir a proposta, considerando-se como data do
orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, observandose nas repactuações subsequentes o prazo mínimo de um ano contado a partir da data do fato
gerador da repactuação imediatamente antecedente.
Caso o contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a data
inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente a
maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação pretendida, ou seja, a categoria
preponderante na forma do § 2º do art. 581 da CLT.
A empresa contratada pode exercer seu direito à repactuação dos preços do contrato até a data da
prorrogação contratual subsequente, não requerendo e/ou não comprovando o desequilíbrio
contratual tempestivamente e este seja prorrogado sem pleiteá-la, ocorre preclusão do direito de
repactuar.
Por ocasião do pleito de repactuação ou de revisão, a contratada requer à adequação de preços, por
meio de demonstração de desequilíbrio, com a apresentação de duas planilhas de custos: uma do
tempo atual e outra da época da proposta, comprovando os valores dos itens a serem revisados ou
repactuados, feita utilizando-se diversos meios (revistas, periódicos, órgãos públicos, etc.),
devendo haver compatibilidade e veracidade das informações apresentadas.
A repactuação obedece aos preços praticados no mercado e, no que couber, a Resolução n° 10, de
08/10/96, expedida pelo então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, sendo
a análise relativa a repactuação realizada com base na planilha vinculada a contratação.
As alterações dos valores contratuais, em função da repactuação, são efetivadas mediante Termo
Aditivo.
Em 2014 foram realizados cerca de 63% de repactuações nos contratos com mão de obra alocada,
o que representa em torno de 303 aditivos.
Da aplicação de penalidade contratual:
A Infraero acredita que contratar melhor é o resultado direto de planejar e fiscalizar melhor. Assim
há um esforço conjunto da Empresa ao definir para cada contrato uma Comissão de Fiscalização
Contratual, composta por profissionais qualificados na área de Saúde e Segurança do Trabalho,
área Técnica de Execução e Operação e área Administrativa-Financeira atuando em todas as
frentes do contrato para realizar uma fiscalização efetiva.
A Infraero tem a convicção que controlar a execução de determinado contrato, a responsabilidade
de, em primeira instância, é defender o interesse público.
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À Comissão de Fiscalização Contratual compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados. Para
tanto, o Fiscal deverá:
 acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras
contratadas;
 indicar as eventuais glosas das faturas;
 providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao
recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no
instrumento de contrato.
O empregado designado para Fiscal de Contrato deverá manter cópia de documentos necessários
do contrato, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas
pela contratada, são esses:



















contrato;
todos os aditivos (se existentes);
edital da licitação;
projeto básico ou termo de referência;
proposta da Contratada;
relação das faturas recebidas e das pagas;
Laudos Técnicos em entidades especializadas de produtos e/ou equipamento;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, de todos os empregados, antes do início das
atividades (original);
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
Relação de empregados para o cumprimento dos objetivos da CIPA;
Fichas de Controle de Distribuição de EPI;
Laudos Técnicos de Insalubridade/Periculosidade;
OOS - Ordem de Serviço de Segurança;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
SESMET – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(registro);
Outros documentos legais exigidos pela legislação em vigor; e
correspondências entre Fiscal e Contratada.

No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços, o Fiscal
de Contrato deverá submeter o assunto à autoridade competente da área requisitante, para que esta
promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência
mínima necessária à realização da nova contratação.
Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das
exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, informar à área responsável pelo
controle dos contratos o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá
ensejar a aplicação de penalidades.
Em decorrência das fiscalizações contratuais, em 2014 foram realizadas 1433 glosas de valores
por serviços não prestados ou parcialmente executados, o equivalente a quase R$ 8 milhões.
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No que concerne a aplicação de penalidades foram realizadas em 2014 o total de 46 penalidades
contratuais, o que representou um valor monetário em torno de R$ 0,4 milhão.
Da revisão e alteração contratual:
Desoneração da Folha:
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento (Desoneração da Folha)
foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de
2011, convertida na Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações
posteriores (Lei nº 12.715/2012, Lei nº 12.794/2013 e Lei nº 12.844/2013).
Esta medida consiste na substituição da base de incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre a folha de pagamentos, prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, por uma
incidência sobre a receita bruta.
A implementação da incidência sobre a receita bruta se deu, em termos práticos, por meio da
criação de um novo tributo, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que
consiste na aplicação de uma alíquota ad valorem, 1% ou 2%, a depender da atividade do setor
econômico (CNAE) e do produto fabricado (NCM), sobre a receita bruta mensal. A medida tem
caráter obrigatório, e abrange os contribuintes:
 que auferiram receita bruta decorrente do exercício de determinadas atividades elencadas
na Lei nº 12.546/2011;
 que auferiram receita bruta decorrente da fabricação de determinados produtos listados
por NCM na Lei nº 12.546/2011;
 que estão enquadrados em determinados códigos CNAE previstos na Lei nº 12.546/2011.
Em 2014 foram realizados 42 aditivos decorrentes de adequação à legislação previdenciária
perfazendo o valor em torno de R$ 4,5 milhões de redução nos contratos da Infraero.
Adicional de Periculosidade para Vigilante:
A Lei Federal nº 12.740, de 08/12/12, alterou o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT (aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43), a fim de redefinir os critérios para
caracterização das atividades ou operações perigosas, para fins de fixação do benefício do
adicional de periculosidade, estabelecendo que as atividades profissionais de segurança pessoal ou
patrimonial passariam a ter direito ao respectivo adicional após sua regulamentação pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
No dia 3/12/13 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 1885, de 2/12/13, expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, aprovando o Anexo 3
da Norma Regulamentadora nº 16, com descrição das atividades e operações perigosas com
exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança
pessoal ou patrimonial.
Para a atividade de vigilante, regra geral, as convenções coletivas já traziam, antes do advento da
própria Lei 12.740/12, o pagamento de adicional a título de risco de vida que variava de 3% a 20%
sobre o valor da remuneração base.
Nessa situação em particular, a Lei 12.740/12 previu através da introdução do parágrafo 3º ao art.
193, da CLT, o desconto ou compensação do adicional de outra espécie, mas da mesma natureza,
eventualmente já concedidos ao vigilante, por meio de acordo coletivo, de modo que a obrigação
de pagar o adicional se estenderia apenas pelo montante percentual complementar, ou seja, a
183

diferença de percentual entre o risco de vida estabelecido pelo normativo coletivo e o percentual
de periculosidade definido por lei.
Também o artigo 2º da Portaria nº 1.885/13 do Ministério do Trabalho previu expressamente o
desconto ou compensação do adicional de outros da mesma natureza eventualmente já concedidos
ao vigilante por meio de acordo coletivo, nos termos do §3º do art. 193, da CLT.
Assim, em atendimento a legislação em vigor, depois de instada pelas as partes desequilibradas, a
Infraero, em 2014, realizou 46 adequações nos contratos de vigilância, o que representou cerca de
70% dos contratos dessa natureza.
Adicional de Periculosidade para Proteção da Aviação Civil:
O Adicional de periculosidade instituído pelo inciso II do art. 193 da CLT redação dada pela Lei
nº 12.740/2012, e regulamentada pela Portaria do MTE nº 1.885/2013, em seu Anexo 3, item 2,
estabelece, in verbis:
São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que
atendam a uma das seguintes condições:
a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança
privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente
registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas
alterações posteriores.
b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em
instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de
bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou
indireta (g.n)

As categorias profissionais “Agente de Proteção” e “Vigilante” são distintas, não se confundem,
suas atividades são definidas no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho CBO sob os nº 3425-50 e 5173-25, respectivamente, sendo que o Agente de Proteção da Aviação
Civil é regido pelo Decreto 1232/1962 e o Vigilante pela Lei 7102/1983.
A Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em seu Decreto nº 7.168/2010, ratifica a distinção
dos profissionais onde especifica em seu art. 4º, no inciso VIII, que o Agente de Proteção da
Aviação Civil (APAC) exerce atividades de proteção da aviação civil contra atos de interferência
ilícita de acordo com os requisitos estabelecidos nos atos normativos da ANAC e, no inciso
CXLVIII, que o Vigilante é o profissional responsável pela execução da atividade de segurança
privada.
Na alínea “a” do anexo 3 da NR – 16 do MTE, transcrito no item 1 acima, estabelece-se que são
consideradas periculosas as atividades regidas pela Lei 7102/1983. Assim, conclui-se que o
adicional de periculosidade não se aplica ao APAC, uma vez que esta categoria não é regida por
essa lei.
Quanto a alínea “b” do anexo 3 da NR – 16, conforme previsto no inciso II do art. 4º do Decreto
nº 2271/1997 a Infraero não terceiriza mão-de-obra, logo não há que se falar em aplicabilidade de
tal regulamento. De outra parte, entende-se que essa alínea se aplica tão somente aos empregados
contratados diretamente pela Administração Pública.

184

Nessa linha, o respectivo estudo2 representou uma economia anual na ordem de R$ 25 milhões
para os cofres da Empresa.
Aplicação da Súmula nº 444 do TST (Feriado em dobro para escala 12x36):
Os impactos financeiros decorrentes da aplicabilidade da Súmula do TST nº 444 e das
recomendações da Consultoria Jurídica – DJCN por meio do Parecer nº 28/DJCN/2014, de
14/01/2014, para as contratações da Infraero, gerou em 2014:


Nos contratos de limpeza da Infraero o acréscimo médio daquela categoria será em
torno de 2,42% do valor contratado, o que representa um valor médio mensal de R$
221 mil e de R$ 2,6 milhões por ano.



Nos contratos de vigilância da Infraero o acréscimo médio daquela categoria gera
em torno de 2,91% do valor contratado o que representa um valor médio mensal de
R$ 289 mil e de R$ 3,4 milhões por ano.

Aplicação da Súmula nº 448 do TST (Insalubridade para contrato de limpeza):
A Resolução nº194/2014 do Tribunal Superior do Trabalho reeditou a Súmula 448, sendo que será
objeto de análise o reflexo do inciso II da Súmula 448 com o seguinte teor:
“SÚMULA Nº 448. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO.
PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS. (Conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1
com nova redação do item II).
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de
grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à
limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de
lixo urbano.”
A Lei de Saneamento Básico - LSB define o que é limpeza urbana na alínea “c” do inciso I do art.
3º da Lei n.º 11.445/07, in verbis:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
...
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
Conforme demonstrado na LSB fica evidente que limpeza urbana é aquela originária da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas, ou destino final do lixo doméstico. Portanto, a

2

DESPACHO Nº 1600/CCGC(CCGC-1)/2014, de 21/10/2014
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higienização e a retirada ou coleta de lixo de instalações sanitárias de uso coletivo ou público em
áreas de grande circulação, por definição legal, não é limpeza urbana. Assim, a sua equiparação
pelo TST fere a legislação brasileira, criando encargos sem que haja legislação determinando.
Conclui-se que o inciso II da respectiva Súmula 448 viola o princípio da legalidade estabelecido
no inciso II do art. 5º da Constituição Federal, pois estabelece uma exigência para que as empresas
paguem um adicional em grau máximo, em execução de serviços que a legislação não classifica
como limpeza urbana, criando uma anomalia legal.
Um exemplo dessa prática pelo TST foi a Resolução n° 148/2008 que deu nova redação ao verbete
n° 228 da Súmula daquele Tribunal, onde tentou modificar por súmula o art. 192 da CLT que
estabelece que a Insalubridade é calculada sobre o salários mínimo enquanto a Súmula previa que
este fosse sobre o salário base. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal interveio e estabeleceu
que “o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo,
enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva”.
Assim, ao que parece, a situação em relação a redação do inciso II da Súmula 448 necessitará de
intervenção do Supremo Tribunal Federal para analisar a legalidade do Tribunal Superior do
Trabalho obrigar os empregadores a pagarem o respectivo adicional em grau máximo mediante
súmula que está modificando o conceito legal de limpeza urbana.
Registre-se que o respectivo estudo3 ratificado posteriormente pela Consultoria Jurídica – DJCN
por meio do Parecer nº 35/DJCN/2015, de 23/01/2015, representou uma economia de 3,6% do
valor pago atualmente, ou seja, em torno de R$ 0,803 milhão nos contratos da Infraero.
São as considerações críticas a cerca da execução contratual contínua com locação de mão de obra
em 2014.
7.2.4 Contratação de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Nível de escolaridade
1º Trimestre
1.

Nível superior
Área Fim
Área Meio
2.
Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio
3.
Total (1+2)
1.1
1.2

3

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

24
29
30
29
0
0
0
0
24
29
30
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
29
30
29
Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)
R$ 320.726,71

R$ 320.726,71

DESPACHO Nº 1870/CCGC(CCGC-1)/2014, de 09/12/2014
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7.3

Desoneração da Folha de Pagamento art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do
Decreto nº 7.828/2012.

Após a edição do Decreto nº 7.828/2012 foram expedidos documentos com o fito de esclarecer e
orientar as áreas internas responsáveis pela análise e gestão dos contratos acerca dos
procedimentos a serem adotados.
O detalhamento dos contratos contínuos e de engenharia vigentes e encerrados encontram-se no
Anexo XIII deste Relatório de Gestão.
7.4

Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas

As informações desse tópico encontram-se no Anexo XIV deste Relatório de Gestão.
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8
8.1

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

Este Subitem não foi solicitado, conforme Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades
Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão.
8.2

Gestão do Patrimônio Imobiliário

A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações uma vez que não utiliza e não possui
acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União).
8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações uma vez que não utiliza e não possui
acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União).
8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da Infraero, Exceto Imóvel Funcional
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações uma vez que não utiliza e não possui
acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União).
8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob a Responsabilidade da Infraero
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações uma vez que não utiliza e não possui
acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União).
8.2.4 Análise Crítica
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações uma vez que não utiliza e não possui
acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União).
8.3

Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quantidade de Imóveis
Locados de Terceiros pela
Infraero

Localização Geográfica

País

Estado

Município

Regional/
Localidade

Brasil

DF

Brasília

CSBR

3

3

Brasil

MS

Campo Grande - MS

CSSP/SP

1

0

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

CSRJ

1

0

5

3

Total de imóveis locados

Exercício 2014 Exercício 2013

Quadro A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
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9
9.1

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

As informações relativas a este item se encontram nos Anexos VI, VII e VIII.
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10 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Este Item não foi solicitado, conforme Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades
Jurisdicionadas e os Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão.
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11 ATENDIEMNTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
11.1 Tratamento de deliberações exaradas e, acórdão do TCU
11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
As informações relativas a este item se encontram no Anexo IX deste Relatório de Gestão.
11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
As informações relativas a este item se encontram no Anexo X deste Relatório de Gestão.
11.2 Tratamento das Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
As informações relativas a este subitem se encontram no Anexo XI deste Relatório de Gestão.
11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
As informações relativas a este item se encontram no Anexo XII deste Relatório de Gestão.
11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93
11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a
Entregar a DBR

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

Cargos Eletivos

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº
8.730/93

Posse ou Início
do Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

02

03

14

Entregaram a DBR

02

03

14

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

1.842

237

2.763

Entregaram a DBR

1.842

237

2.763

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Não cumpriram a obrigação
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
Quadro A.11.3.1 – Demonstrativo do cumprimento da obrigação de entregar a DBR

11.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
Notas:
Cargos Eletivos:
1ª Coluna - Considerados DIREX/Membros do Conselho designados para função de confiança em
2014.
2ª Coluna - Considerados DIREX/Membros do Conselho dispensados da função de confiança em
2014.
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3ª Coluna - Considerados DIREX/Membros do Conselho com a designação de função de
confiança aberta em 31/12/2014.
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão):
1ª Coluna – Considerados QCR e Contratos Especiais com somente uma designação para função
de confiança em 2014.
2ª Coluna – Considerados QCR e Contratos Especiais dispensados da função de confiança em
2014 e não mais designados.
3ª Coluna – Considerados QCR e Contratos Especiais com a designação de função de confiança
aberta em 31/12/2014.
Não houve providência adotada pela Infraero, uma vez que todos cumpriram com a obrigação da
entrega ou da autorização de acesso à DBR.
A Coordenação de Administração de Pessoal – RHCP-2 é a área incumbida para gerenciar a
recepção da DBR.
Não existe sistema informatizado para esse gerenciamento.
A forma de recepção das DBR é por meio do formulário de declaração e por intermédio do
formulário de autorização de acesso à Declaração de Bens e Renda – DBR. (Instrução
Normativa TCU nº 67, de 06/07/2011).
A Infraero não realiza nenhum tipo de análise das DBR com o intuito de identificar eventuais
incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.
A guarda das DBR é em arquivo local restrito, de acordo e em obediência à necessidade de
preservação do sigilo fiscal das informações.
DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO OU DA DBR
A entrega da Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – IN TCU nº 67 ou da Declaração de Bens e Rendas –
IN TCU Nº 67 deverá ser realizada juntamente com o formulário “Comprovante de Entrega da
Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física ou da Declaração de Bens e Rendas”, o qual se encontra
anexado aos citados documentos.
A área de Pessoal fornecerá ao empregado o comprovante de entrega, mediante recibo em segunda
via, e ficará de posse da primeira via.
DA GUARDA E SIGILO DAS DECLARAÇÕES
Os responsáveis pelas áreas de Pessoal das dependências deverão adotar os seguintes
procedimentos para a guarda das declarações:
a.

Verificar se todas as folhas foram entregues com assinaturas em todas as páginas, como
forma de garantia ao empregado de que aquele foi o formulário recebido pelo mesmo;

b.

Providenciar a identificação e o lacre de forma individual, identificando cada envelope
com a fixação da 1ª via do Comprovante de Entrega da Autorização de Acesso aos Dados
de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
ou das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física ou da
Declaração de Bens e Rendas;

c.

Mantê-los em processos devidamente formalizados e organizados, numerando-os
sequencialmente;
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d.

Fornecer ao empregado o comprovante de entrega, mediante recibo em segunda via;

e.

Manter índice dos formulários recebidos, sempre que possível informatizado, de forma a
permitir a pronta localização de qualquer deles pelo nome do empregado, pela data, pelo
cargo, pelo Cargo em Comissão ou pelo registro no Cadastro de Pessoas Físicas da
Receita Federal (CPF); e

f.

Manter os formulários em arquivo específico, pelo prazo de 5 (cinco) anos após o
desligamento do empregado.

11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário
A Infraero, por se tratar de uma Empresa Púbica independente, ao identificar qualquer
irregularidade em seus contratos ou convênios toma as seguintes medidas:
a) Em se tratando de contratos firmados com pessoa jurídica de direito privado procede a
apuração do valor e requer o ressarcimento por meio de glosas, quando possível, ou
medidas judiciais.
b) Em se tratando de convênios, após esgotados todos os meios de ressarcimentos dos valores
objeto da não comprovação de sua utilização ou, utilizado de forma indevida, procede-se
instauração da Tomada de Contas Especial para ressarcimento dos valores.
Não existe uma estrutura tecnológica e nem de pessoal específica para a gestão da fase interna das
TCE. A Superintendência de Auditoria Interna coordena todo o trâmite para a elaboração de
tomadas de contas especiais. A composição da comissão é feita por empregados orgânicos
indicados pela diretoria da Empresa.
No exercício de 2014 foram instauradas duas TCE, uma delas já se encontra em poder do órgão de
controle interno. A outra permanece na administração da Empresa.
Em 2014 não foi arquivada qualquer tomada de contas especial em função do valor e do prazo
decorrido e também não foram remetidas ao Tribunal de Contas da União.
No exercício de 2014, ao todo, 62 (sessenta e dois) fatos foram objeto de processos de apuração de
responsabilidade disciplinar.
Avalia-se que dos processos disciplinares instaurados em 2014, 06 (seis) tem potencial para
ensejarem a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), a saber: Sindicância
nº 027/DJCR/2014 - 027.160.14.01; Sindicância n.º 039/DJCR/2014 - 039.031.14.01; Sindicância
nº 047/DJCR/2014 - 047.001.14.01; Sindicância nº 049/DJCR/2014 - 049.007.14.01; Sindicância
n.º 060/DJCR/2014 - 060.156.14.01; Sindicância nº 061/DJCR/2014 - 061.001.14.01.
Nos processos disciplinares em cujas decisões se identifica que a Tomada de Contas Especial
(TCE) seria o procedimento mais adequado para a obtenção da reparação de danos, os
correspondentes fatos são levados ao conhecimento do órgão de controle interno, no caso a
Superintendência de Auditoria Interna (PRAI), independentemente do valor e da data da
respectiva ocorrência.
Deste modo, deixa-se para o crivo do órgão de controle interno o exame da viabilidade da
instauração, ou não das Tomadas de Contas Especial (TCE), em face do disposto no Art. 6º da IN
TCU 71/2012.
Neste contexto, no exercício de 2014, nenhuma conduta tida como danosa deixou de ser
comunicada à Superintendência de Auditoria Interna (PRAI) por força, especificamente, do Art. 6º
da IN TCU 71/2012.
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11.5 Alimentação SIASG E SICONV

DECLARAÇÃO
Eu, Rômulo Tôrres Braz, CPF n° 799.877.371-53, Superintendente de Logística Administrativa do
Centro de Suporte Técnico-Administrativo de Brasília da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – Infraero, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que estão
cadastrados 2081 (dois mil e oitenta e um) processos com as informações referentes aos contratos
de despesas firmados até o exercício de 2014, por esta Unidade, os quais estão disponíveis e
atualizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme
estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Quanto aos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres firmados pela Infraero, os
mesmos ainda não são disponibilizados no Portal da Transparência Pública – Página de
Transparência Pública. Em consulta recente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
foi informado a esta Empresa Pública que as entidades que estão vinculadas ao Orçamento de
Investimentos não se sujeitam ao cadastro de seus convênios no SICONV. O MPOG informou
ainda, que o SICONV não está preparado para recepcionar informações sobre instrumentos
celebrados para execução deste tipo de orçamento, pois contempla apenas os ajustes cujos
empenhos e ordens bancárias são realizadas através do SIAFI, conforme Ofício nº
544/DETRV/SLTI-MP, de 04/03/2015, anexo. No entanto, para fins de garantir a transparência
pública, a Infraero disponibiliza mensalmente as informações referentes a estes instrumentos no
seguinte endereço eletrônico: http://www.infraero.gov.br/index.php/br/convenios/convenios.html.
Brasília, 2 de abril de 2015.
__________________________________________
RÔMULO TÔRRES BRAZ
CPF n° 799.877.371-53
Superintendente de Logística Administrativa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- Infraero
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12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
12.1 Medidas Adotadas para a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
NBC Aplicadas ao Setor Público
Este subitem não se aplica à Infraero em função de ser uma Empresa Pública de Direito Privado
regida pela Lei nº 6.404/76.
12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas
a) Unidades administrativas responsaveis pelo gerenciamento de custos são todas as entidades
operacionais denominadas Centros de Negócios que se encontram vinculadas ao Centro
Corporativo, conforme organograma:

b) Subunidades administrativas são compostas pelo Centro Corporativo e Centros de Suporte
Técnicos Administrativos, conforme organograma:
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c) Sistema de apuração dos custos – O sistema de custeio utilizado pela Infraero é baseado em
atividades (ABC – Activity Based Costing).
O método ABC procura amenizar as distorções provocadas pelo uso do rateio, necessário aos
demais sistemas, principalmente se comparado ao sistema de custeio por absorção. Os
direcionadores utilizados são os seguintes: nº de passageiros embarcados e desembarcados –
PAX, peso máximo de decolagem – PMD e os custos diretos.
Os procedimentos administrativos de apuração do custo estão regulamentados na Norma
Interna NI 24.01/E (CNT), de 27/1/2010.
d) Práticas de tratamento e alocação dos custos - O critério de proporcionalização (rateio) dos
custos da Sede e dos Centros de Suporte Técnicos Administrativos para os Centros de Negócios
e dos custos passíveis de rateio nos Aeroportos e EPTA’s (Estações Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo), a sua apropriação é por meio de um sistema de pesos
baseado na mesma proporção dos custos diretos das atividades nas dependências envolvidas.
Por esse critério o sistema verifica o percentual dos custos diretos de cada um dos centros de
custos com funções operacionais e comerciais, em relação ao seu total nas dependências
envolvidas, sendo esses os percentuais que definem as proporções em que os custos da Sede,
Centros de Suporte e dos custos passíveis de rateio nos Centros de Negócios são atribuídos aos
centros de custo.
e) Impactos observados na atuação da unidade jurisdicionada – o fato mais relevante corresponde
ao novo modelo de gestão atribuído através da nova estrutura organizacional que foi
implantada em 2015, para melhor gerir os recursos financeiros após as concessões dos
aeroportos de Guarulhos, Brasília, Campinas, Galeão e Confins.
f) Relatórios utilizados pela unidade jurisdicionada – atualmente para avaliar o desempenho por
atividade foi divulgado através da Nota Explicativa nº 23 do Relatório Anual a Demonstração
por Segmento de Negócio.
12.3 Conformidade Contábil
Este subitem não se aplica em função de que a Infraero é uma Empresa Pública de Direito
Privado, regida pela Lei nº 6.404/76.
12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
Este subitem não se aplica em função de que a Infraero é uma Empresa Pública de Direito
Privado, regida pela Lei nº 6.404/76.
12.5 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/64
Este subitem não se aplica em função de que a Infraero é uma Empresa Pública de Direito
Privado, regida pela Lei nº 6.404/76.
12.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas na Lei nº 6.404/1976
As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas constam do Anexo I deste Relatório de
Gestão.
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12.7 Composição Acionária das Empresas Estatais
12.7.1 Composição Acionária do Capital Social como Investida

Free Float

Governo

Free Float

Governo

UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2014
Denominação completa:
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Ações Ordinárias (%)
ACIONISTAS
31/12/2014
31/12/2013
Tesouro Nacional
12.825.493
12.825.493
Outras Entidades Governamentais
0,00
0,00
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
0,00
0,00
Ações em Tesouraria
0,00
0,00
% Governo
100%
100%
Pessoas Físicas
0,00
0,00
Pessoas Jurídicas
0,00
0,00
Capital Estrangeiro
0,00
0,00
% free float
Subtotal Ordinárias (%)
100%
100%
Ações Preferenciais (%)
ACIONISTAS
31/12/2014
31/12/2013
Tesouro Nacional
0,00
0,00
Outras Entidades Governamentais
0,00
0,00
Fundos de Pensão que recebem recursos públicos
0,00
0,00
Ações em Tesouraria
0,00
0,00
% Governo
Pessoas Físicas
0,00
0,00
Pessoas Jurídicas
0,00
0,00
Capital Estrangeiro
0,00
0,00
% free float
Subtotal Preferenciais (%)
0%
0%
Total
100%
100%
Quadro A.12.7.1 – Composição Acionária do Capital Social

31/12/2012
7.334.123
0,00
0,00
0,00
100%
0,00
0,00
0,00
100%
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
100%

12.7.2 Composição Acionária do Capital Social como Investidora
UJ COMO INVESTIDORA - POSIÇÃO EM 31/12/2014
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
AEROPORTUARIA - INFRAERO

Denominação Investidora

INFRAESTRUTURA

Ações Ordinárias (% de participação)
Empresa Investida

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A

49%

49%

49%

Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.

49%

49%

49%

Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.

49%

49%

49%

Concessionária Aeroporto Internacional de Confins S.A.

49%

Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.

49%
31/12/2013

31/12/2012

Ações Preferenciais (% de participação)
Empresa Investida

31/12/2014

Quadro A.12.7.2 – Investimentos Permanentes em outras sociedades
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12.8 Relatório de Auditoria Independente
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos Administradores e Conselheiros da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária- Infraero
Brasília – DF
Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração da Companhia sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 14, a Companhia encontra-se em processo de
levantamento, avaliação e adequação dos critérios de reconhecimento e das bases de mensuração
aplicáveis à constituição das provisões para contingências Passivas relativo a processos
administrativos (contencioso extrajudicial), visando a dar conformidade ao estabelecido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 25) e referente aos depósitos judiciais registrados
para fazer face a tais processos judiciais e administrativos. Em função do atual estágio deste
processo, não é possível concluir sobre a adequação das provisões para contingências e depósitos
judiciais em 31 de dezembro de 2014, nos montantes de R$204.402 mil e R$220.814 mil,
respectivamente, bem como seus possíveis reflexos no resultado e efeitos tributários.
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Opinião
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos que poderiam advir do assunto mencionado no
parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis apresentam
adequadamente a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – Infraero em 31 de dezembro de 2014, o desempenho das suas operações e os
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
Ênfases
Conforme descrito na nota explicativa nº 7 c), a Companhia não recolhe aos Cofres Municipais
onde administra aeroportos, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, por prestar em nome da União um
serviço público Federal. A tese da imunidade tributária tem sido acolhida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), razão pela qual a Diretoria Executiva, respaldada na avaliação dos advogados da
Companhia avaliando que o risco de perda destas demandas judiciais é remoto, decidiu não
constituir nenhuma provisão em 31 de dezembro de 2014. Nossa opinião não contém modificação
relacionada a esse assunto.
Conforme descrito na nota explicativa n°16, a Companhia mantém registrado em contas de
compensação os investimentos realizados em bens móveis e imóveis de propriedade da União que
são considerados necessários a execução e manutenção das atividades aeroportuárias que em 31 de
dezembro de 2014, monta R$11.625.934 mil. Esses ativos são de propriedade da União, que a
qualquer momento pode exigir que a Companhia devolva os mesmos ou transfira-os a iniciativa
privada. A Companhia não registra tais investimentos no Ativo Imobilizado, pois neste momento
considera que os ativos não geram benefício econômico futuro, conforme previsto no CPC 27.
Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
As demonstrações contábeis da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
foram preparadas no pressuposto de continuidade normal dos negócios da Companhia. Entretanto,
o Governo Federal, o qual é responsável por aportes para suprir as necessidades financeiras da
Companhia, realizou a concessão de aeroportos que impactaram de forma significativa nos
resultados da Companhia, gerando deficiência de capital de giro, e elevação da participação de
capital dos seus acionistas. O plano da Administração da Companhia, parcialmente apresentado na
nota explicativa nº 26, em conjunto com seu acionista controlador, consiste em providências para
a reestruturação de suas operações, visando ao reequilíbrio econômico, financeiro e operacional, à
melhoria da geração de fluxos de caixa. Ademais, a Companhia, possui dependência financeira de
seu acionista controlador, e evidente necessidade de ingresso de novos recursos. As
demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e à classificação dos
valores de ativos ou quanto aos valores e à classificação de passivos que seriam requeridos na
impossibilidade de a Companhia continuar em operação. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Chamamos a atenção para a investida, Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos
S.A., a qual elaborou as demonstrações contábeis no pressuposto da continuidade dos negócios e,
em 31 de dezembro de 2014, apresenta capital circulante líquido negativo em R$938.455 mil
devido, principalmente, a parcela de curto prazo da outorga a pagar. A Administração da investida
considera que, além do fluxo de caixa das operações projetados para os próximos doze meses, a
Companhia também conta com o suporte financeiro dos seus acionistas para fazer frente aos
compromissos de caixa, bem como o restabelecimento do capital circulante líquido. Nossa opinião
não contém ressalva relacionada a esse assunto.
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Chamamos a atenção para a Investida Aeroportos Brasil Viracopos S.A. em 31 de dezembro de
2014, onde as demonstrações contábeis foram alteradas e reapresentadas para refletir a mudança
de prática contábil adotada para o registro da capitalização da atualização monetária sobre a
outorga desde o início da concessão em 2012. Como resultado dessa mudança a investida alterou
os critérios dos registros contábeis e ajustou os cálculos referentes à recomposição da atualização
do valor presente e atualização pelo índice IPCA da outorga, cujos efeitos foram reconhecidos
desde o início da concessão e consequentemente o investimento e o resultado de equivalência
patrimonial na Infraero foram alterados e estão sendo reapresentados conforme nota explicativa n°
3. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos
As demonstrações contábeis da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram examinadas por nós, que
emitimos relatório em 19 de março de 2014, contendo ressalva quanto ao não acesso à
administração e auditores do Investimento da SPE da Inframérica Concessionária do Aeroporto de
Brasília, quanto à avaliação e adequação dos critérios de reconhecimento e das bases de
mensuração aplicáveis à constituição das provisões para contingências e quanto ao CPC 33 R1
referente a provisão do benefício pós emprego provisionado integralmente, retrospectivamente.
Brasília, 24 de março de 2015.
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13 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
Todas a informações sobre a gestão estão demonstradas no corpo deste Relatório de Gestão,
incluído as mais relevantes.
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS4
A procura permanente da Infraero pela melhoria da qualidade dos serviços prestados continuou em
2014, apesar de todas as dificuldades que tivemos de enfrentar. O “compromisso com os clientes”,
nosso maior valor dentro de nossa Identidade Corporativa, que envolve o objetivo estratégico que
busca a satisfação da sociedade, continua mais vivo do que nunca e todas as ações realizadas
objetivaram gerar valor agregado ao cliente, aprimorando os processos e incrementando melhorias
de forma que os usuários dos aeroportos venham a usufruir de um atendimento mais eficiente.
A implantação do Projeto Eficiência Operacional, que enfatiza as ações voltadas à melhoria do
processo operacional do aeroporto, como o embarque e o desembarque, por exemplo, continuou
em 2014, fazendo com que fechássemos o ano com o projeto implantado em nove aeroportos,
Santos Dumont, Fortaleza, Congonhas, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Manaus e
Cuiabá.
Esse trabalho foi reconhecido pelo cliente. A conclusão parte do relatório geral de indicadores,
desenvolvido e divulgado trimestralmente pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República - SAC, que mostra sempre os nossos aeroportos como os melhores do País. No primeiro
trimestre deste ano, por exemplo, o Aeroporto de Natal/Augusto Severo foi classificado em
primeiro lugar. Já no segundo trimestre o eleito foi o de Curitiba e, no terceiro, o de Recife. O
relatório da SAC é elaborado com base no monitoramento do desempenho operacional dos 15
principais aeroportos do Brasil por meio de indicadores qualitativos que avaliam o nível de serviço
das dependências de acordo com a percepção dos passageiros.
2014 foi um ano mais que especial, devido à realização da Copa do Mundo, que trouxe ao Brasil
uma movimentação inédita em nossos aeroportos. Mostramos nossa competência em atender, com
a experiência de mais de 40 anos na gestão aeroportuária, os milhares de passageiros que
circularam pelos aeroportos da Rede Infraero, sempre dentro dos melhores padrões de segurança e
conforto. Nos 18 aeroportos relacionados ao mundial, foram quase 10 milhões de passageiros e
125 mil pousos e decolagens nos 30 dias de Copa do Mundo.
Para garantir o sucesso das operações foi essencial o intenso trabalho da força-tarefa formada por
profissionais destacados para o evento, com o desafio de atender uma alta demanda, não somente
nos aeroportos das cidades-sede, mas também nos aeroportos alternativos. E para aperfeiçoar o
atendimento nos terminais, foram implantadas as premiadas e elogiadas Fun Zones - espaços com
internet sem fio gratuita, entretenimento e serviços, além de sala de imprensa, tomadas de energia
elétrica, área de descanso e som ambiente -, projeto inédito da Infraero em parceria com a Caixa
Econômica Federal.
As Fun Zones proporcionaram conforto e acolhimento aos turistas que passaram pelos aeroportos
da Rede Infraero durante a Copa do Mundo. No total, foram 12 unidades, que atenderam mais de
365 mil pessoas em 10 cidades-sede: Belo Horizonte/Confins, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Salvador e São Paulo
(Congonhas).
Mais uma vez fomos reconhecidos pelos clientes. Os resultados das diversas pesquisas de
satisfação realizadas no período da Copa do Mundo, dentre elas o Prêmio Boa Viagem, ação
conjunta entre a Secretaria de Aviação Civil - SAC, Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur e
Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias - Conaero, demonstraram a adequação de
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nossas instalações e o sucesso no atendimento ao público durante todo o evento. Das oito
categorias do Prêmio, a Infraero venceu sete.
Além da excelência no atendimento ao público, a cada dia a Infraero se moderniza com a adoção
de novas práticas, sempre cumprindo sua missão de “oferecer soluções aeroportuárias inovadoras
e sustentáveis, aproximando pessoas e negócios”. Foi nesse contexto, e dentro do Plano de
Desenvolvimento de Acessibilidade, que lançamos o projeto ELO - Equipamento de Ligação
Operacional. Essa solução, projetada e desenvolvida pela Infraero em parceria com uma empresa
brasileira, passou a ligar o terminal de passageiros de aeroportos com apenas o andar térreo, ao
avião, trazendo acessibilidade, conforto, segurança e facilidades aos nossos clientes. O ELO já foi
implantado nos aeroportos de Palmas, Porto Alegre e Joinville.
Outro desafio enfrentado pela Infraero em 2014 foi a concessão dos aeroportos de Confins e do
Galeão, em que a Empresa passou a deter 49% das sociedades de propósito específico criadas para
administra-los e o encerramento das operações do Aeroporto Augusto Severo, em Natal, em
função do início das operações do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante.
É importante destacar também que o novo modelo de gestão, iniciado com as concessões de
Brasília, Campinas e Guarulhos, causou um forte impacto na capacidade de geração de recursos da
Infraero, haja vista que esses seis aeroportos juntos representavam 50% do faturamento
operacional da empresa. Ainda assim, a Infraero permanece sendo a maior operadora
aeroportuária do País em número de aeroportos e passageiros. Hoje a empresa administra 60
aeroportos, 72 Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA
e 28 terminais de logística de carga, o que indica a continuidade de sua relevância no contexto
aeroportuário mundial.
Em 2014, a Infraero investiu R$ 2,18 bilhão, sendo R$ 1,42 bilhão em obras e equipamentos e R$
760,3 milhões em aportes de capital nas concessionárias dos Aeroportos de Brasília, Campinas,
Confins e Galeão. Nos últimos três anos, a Empresa tem registrado execuções orçamentárias
expressivas em obras e equipamentos. Em 2013, foi investido R$ 1,64 bilhão (80,8% do
orçamento), superando o recorde de 2012, ano que a empresa investiu R$ 1,31 bilhão (76,1% do
orçamento). Foram investidos, ainda em 2014, mais de R$ 227,4 milhões em equipamentos, como:
carros de combate a incêndio, conectores modulares móveis, ambulifts, equipamentos de inspeção
de bagagens, carga aérea e para detecção de explosivos ou drogas, dentre outros itens, com
destaque para a compra de 80 caminhões de combate a incêndios, destinados aos aeroportos de
Congonhas, Campo Grande, Porto Velho, Londrina, Curitiba, Teresina, Fortaleza, Salvador,
Belém, Recife, Petrolina, João Pessoa e Uberlândia.
Também foram adquiridos e instalados nos aeroportos de Confins, Galeão, Manaus, Salvador,
Recife, Belém, Petrolina, Fortaleza, Vitória e Curitiba, novos equipamentos de raios-x, para
utilização nos terminais de logística de carga, assim como 49 equipamentos para detecção de
traços de explosivos e narcóticos, de forma a reforçar os procedimentos de inspeção de
passageiros, bagagens de mão e volumes suspeitos, para 29 aeroportos internacionais, de fronteira
e de localização estratégica.
Inserida num ambiente concorrencial com excelentes perspectivas de crescimento nos próximos
anos, a Infraero, atenta ao médio e longo prazo, planejou e estruturou medidas necessárias para a
evolução da Empresa, com destaque para a implantação de um novo modelo organizacional, que
objetiva a modernização dos processos, única forma de sobreviver em um mercado cada vez mais
competitivo.
Outra medida planejada e estruturada em 2014, e que se encontra prestes a ser concretizada, é a
criação da Infraero Serviços, visando a prospecção de novas frentes de negócios. Trata-se de uma
subsidiária da Infraero que terá seu foco de atuação na prestação de serviços aeroportuários nos
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diversos nichos de mercado promissores, como os aeroportos regionais, principal projeto da
Secretaria de Aviação Civil, na qual se vislumbra um cenário próspero, onde a Infraero parte da
condição de maior operador aeroportuário nacional, com mais de 40 anos de experiência na gestão
aeroportuária, para ser referência em negócios aeroportuários no Brasil e no Exterior.
E é diante desse cenário de excelentes perspectivas, que a Infraero, endossada pelos resultados
expressivos do ano, caminha para o futuro.

204

