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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

AA – Ato Administrativo
AAL – Autoridades Aeroportuárias Locais
AGU – Advocacia Geral da União
AIAG – Gerência de Auditoria de Gestão
AIAP – Gerência de Auditoria de Processos e Monitoramento
AIOC – Gerência de Relacionamento com Órgãos de Controle
AIIN – Gerência de Auditoria de Infraestrutura
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
ANS – Acordo de Nível de Serviços
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APAC – Agente de Proteção da Aviação Civil
BAAAD – Brigada de Artilharia Antiaérea de Autodefesa
BSC – Balanced Scorecard
CCI – Carro de Combate a Incêndios
CGA – Centro de Gestão Aeroportuária
CGPAV – Comitê de Gestão de Pavimentos Aeroportuários
CGPES – Comitê de Gestão de Pessoas
CGU – Controladoria-Geral da União
CISET/SG-PR – Secretaria de Controle Interno da Secretaria de Governo da Presidência da
República
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CODEA – Comitê de Desenvolvimento Aeroportuário
CODET – Comitê de Desenvolvimento Tecnológico
CODIC – Comitê Disciplinar Correcional
CODIR – Comitê Disciplinar Recursal
COGEE – Comitê Gestor de Empreendimentos Estratégicos
COGEP – Comitê de Gestão de Processos Corporativos
COGES – Comitê de Gestão Estratégica
CONAERO – Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias
CPROJ – Comitês de Gestão de Projetos
CTDO – Comitê de Desempenho Operacional
DA – Diretoria de Aeroportos
DC – Diretoria Comercial e de Logística de Cargas
DCES – Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos
DCLC – Superintendência de Negócios em Logística de Carga
DCVA – Superintendência de Negócios em Varejo Aeroportuário
DE – Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente
DECEA – Departamento de Controle de Espaço Aéreo
DEEM – Superintendência de Gestão de Empreendimentos
DEST – Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
DF – Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados
DFCC – Superintendência de Contratos e Convênios
DFFO – Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária
DFFI – Superintendência de Finanças
DFRC – Superintendência de Gestão de Risco e Compliance
DG – Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica
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DGGE – Superintendência de Gestão Estratégica
DGGP – Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas
DGTI – Superintendência de Tecnologia da Informação
DJ – Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios
DJCN – Superintendência de Consultoria Jurídica
DJCR – Superintendência Jurídica de Corregedoria
DJPC – Superintendência de Procuradoria Jurídica
DO – Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea
DOGP – Superintendência de Gestão Operacional
DEMN – Superintendência de Manutenção
DONA – Superintendência de Gestão da Navegação Aérea
DOU – Despesas Operacionais com WLU
DOU – Diário Oficial da União
DTCEA – Destacamento de Controle do Espaço Aéreo
e-Contas – Sistema de Prestação de Contas Anuais do TCU
EMAC – Gerência de Acompanhamento de Empreendimentos
EMS – Estações Meteorológicas de Superfície
EOP – Eficiência operacional passageiro
EPTA – Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
FALCONI – Falconi Consultores de Resultado
GCO – Desenvolvimento de Competências em Relação aos Gaps Identificados
GNA – Grupamentos de Navegação Aérea
GP – Gerenciamento de Projetos
IATA – International Air Transport Association ou Associação Internacional do Transporte Aéreo
IDA – Índice de Desempenho de Agenda de Contratos de Obras de Engenharia
IDS – Disponibilidade dos Subsistemas Críticos
IFRS – International Financial Reporting Standards (Padrões de Relatórios Financeiros
Internacionais)
IME – Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da Engenharia)
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social
LOA – Lei Orçamentária Anual
MGP – Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo)
MMGP – Modelo de Maturidade Prado
MOP – Margem Operacional
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna
PCE – Índice de percepção das ações de comunicação externa
PDITA – Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria
PEOA – Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos
PIB – Produto Interno Bruto
PIEL – Programa Infraero de Eficiência Logística
PMO – Project Management Office ou Escritório de Projetos
POP – Procedimentos Operacionais Padrão
PPA – Plano Plurianual do Governo Federal
PR – Presidência da Infraero
PRAI – Superintendência de Auditoria Interna
PRCI – Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional
PROUVI – Sistema de Ouvidoria
RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
RCA – Receita de concessão de áreas
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RECREJ – Recuperação de Créditos em Juízo
RLC – Receita de logística de carga
ROU – Receita operacional por WLU
SAC – Secretaria de Aviação Civil
SAC-TI – Serviço de Atendimento ao Cliente e Usuário
SBAR – Aeroporto de Aracaju
SBBE – Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro
SBBG – Aeroporto Internacional de Bagé – Comandante Gustavo Kraemer
SBBH – Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade
SBBI – Aeroporto de Bacacheri
SBBR – Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek
SBBV – Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhade
SBCF – Aeroporto de Internacional de Confins – Tancredo Neves
SBCG – Aeroporto Internacional de Campo Grande
SBCJ – Aeroporto de Carajás
SBCM – Aeroporto de Criciúma/Forquilhinha
SBCP – Aeroporto Internacional de Campos – Bartolomeu Lisandro
SBCR – Aeroporto Internacional de Corumbá
SBCT – Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena
SBCY – Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon
SBCZ – Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul
SBEG – Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes
SBFI – Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas
SBFL – Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz
SBFZ – Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins
SBGL – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim
SBGO – Aeroporto de Goiânia
SBGR – Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Gov. André Franco Montoro
SBHT – Aeroporto de Altamira
SBIL – Aeroporto de Ilhéus/Bahia – Jorge Amado
SBIZ – Aeroporto de Imperatriz – Prefeito Renato Moreira
SBJC – Aeroporto de Belém – Brigadeiro Protásio de Oliveira
SBJP – Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto
SBJR – Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto Marinho
SBJU – Aeroporto de Juazeiro do Norte – Orlando Bezerra de Menezes
SBJV – Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola
SBKG – Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna
SBKP – Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos
SBLO – Aeroporto de Londrina – Governador José Richa
SBMA – Aeroporto de Marabá/Pará – João Correa da Rocha
SBME – Aeroporto de Macaé
SBMK – Aeroporto de Montes Claros – Mário Ribeiro
SBMO – Aeroporto Internacional de Maceió – Zumbi dos Palmares
SBMQ – Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre
SBMT – Aeroporto de São Paulo – Campo de Marte
SBNF – Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder
SBNT – Aeroporto Internacional de Natal – Augusto Severo
SBPA – Aeroporto Internacional de Porto Alegre – Salgado Filho
SBPB – Aeroporto Internacional de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho
SBPJ – Aeroporto de Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues
SBPK – Aeroporto Internacional de Pelotas
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SBPL – Aeroporto Internacional de Petrolina – Senador Nilo Coelho
SBPP – Aeroporto Internacional de Ponta Porã
SBPR – Aeroporto de Belo Horizonte – Carlos Prates
SBPV – Aeroporto Internacional de Porto Velho – Gov. Jorge Teixeira de Oliveira
SBRB – Aeroporto de Rio Branco – Plácido de Castro
SBRF – Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre
SBRJ – Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont
SBSJ – Aeroporto Internacional de José dos Campos – Professor Urbano Ernesto Stumpf
SBSL – Aeroporto Internacional de São Luís – Marechal Cunha Machado
SBSN – Aeroporto Internacional de Santarém – Maestro Wilson Fonseca
SBSP – Aeroporto de São Paulo/Congonhas
SBSV – Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães
SBTE – Aeroporto de Teresina – Senador Petrônio Portella
SBTF – Aeroporto de Tefé
SBTT – Aeroporto Internacional de Tabatinga
SBUF – Aeroporto de Paulo Afonso
SBUG – Aeroporto Internacional de Uruguaiana – Rubem Berta
SBUL – Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. Aviador César Bombonato
SBUR – Aeroporto de Uberaba – Mário de Almeida Franco
SBVT – Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles
SCL – Satisfação dos Clientes
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIORG – Sistema de Orçamento e Gestão
SISCEAB – Sistema de Controle Aéreo Brasileiro
SISDABRA – Sistemas de Defesa Aérea
SPE – Sociedade de Propósito Específico
TASA – Telecomunicações Aeronáuticas S.A
TCU – Tribunal de Contas da União
TECA – Terminal de Logística de Carga
TI – Tecnologia da Informação
TPS – Terminal de Passageiros
WEM – WLU por empregado orgânico
WLU – Work Load Unit
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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/2015 e da
Portaria CGU nº 500/2016, tem por finalidade compor o processo de contas anual da Infraero,
referente ao exercício de 2015.
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 2015, para suprir as necessidades do mercado.
Estrutura do Relatório de Gestão
Este Relatório de Gestão está estruturado em consonância com o estabelecido no Sistema de
Prestação de Contas Anuais – e-Contas e nas demais orientações expedidas pelo Tribunal de Contas
da União – TCU e pela Controladoria-Geral da União - CGU para o exercício de 2015.
Mensagem da Presidência1
O exercício de 2015 foi um verdadeiro teste de resistência e capacidade da Infraero. A Empresa
continuou a trilhar o caminho da prestação de serviços de melhor qualidade, fiel ao compromisso
firmado com nossos clientes, foco e meta maior de nossa Identidade Corporativa.
Resistência porque, mesmo em um cenário econômico adverso, o qual, tenho certeza, será
transitório, a Empresa manteve-se fiel ao seu compromisso de oferecer soluções aeroportuárias
inovadoras e sustentáveis, aproximando pessoas e negócios.
O esforço da Infraero para vencer desafios pode ser visto em todos os 60 aeroportos, 68 Estações
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTAs) e 28 Terminais de
Logística de Carga (Tecas), integrantes da Rede Infraero, todos eles fundamentais para o
atendimento dos mais de 112,3 milhões de passageiros, provenientes dos mais de 1,8 milhão de
pousos e decolagens de voos domésticos e internacionais, além do volume de 287.536 toneladas de
cargas processadas.
Capacidade por vencer desafios diários, transformá-los em oportunidades e, com isso, obter de seus
clientes o reconhecimento em excelência aeroportuária, como atestam as pesquisas trimestrais de
satisfação de usuários dos aeroportos, realizadas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República (SAC-PR): eis a marca de qualidade da Infraero.
Excelência Aeroportuária
Em 2015, essas pesquisas foram realizadas em quinze aeroportos, dentre os quais nove são
administrados pela Infraero. Os nove pertencentes à Rede Infraero obtiveram crescentes índices de
satisfação dos passageiros.
A média de satisfação geral do passageiro em nossos aeroportos ultrapassou 80% em todas as
pesquisas. No primeiro trimestre, seis dentre aqueles nove aeroportos obtiveram médias acima desse

1

Extraída do Relatório da Administração de 2015
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índice. No segundo trimestre, o índice médio subiu para 81,4%, sendo atingido pelos mesmos seis
aeroportos, com destaque para Curitiba (PR) com 88,6% de satisfação dos clientes, alcançando o
primeiro lugar entre os aeroportos pesquisados. Já no terceiro trimestre, o índice de aprovação da
Infraero continuou acima dos 80%, com uma novidade: pela primeira vez a pesquisa registrou nota
acima de 4,50 de satisfação geral dos clientes para um aeroporto, feito alcançado pelo Aeroporto
Afonso Pena em Curitiba, que obteve 4,51 nesse índice. Nem mesmo as obras de ampliação do
terminal de passageiros prejudicaram a satisfação de nossos clientes com o aeroporto paranaense,
fato comprovado com a divulgação do resultado do 4º trimestre de 2015 quando a pesquisa
registrou o índice de aprovação de 82,04%.
Assim a Empresa fechou o ano com uma aprovação geral de 81,31%. Curitiba com 88,75%, Recife
com 87,1% e Fortaleza com 84,35% destacaram-se como os três melhores aeroportos da Rede
Infraero no indicador Satisfação Geral do Passageiro. Esse fato é condizente com o esforço dos
empregados da Infraero no cumprimento de metas, com a consequente melhoria da qualidade dos
nossos serviços.
Responsabilidade Social
Sintonizada com sua responsabilidade perante a sociedade, a Empresa desenvolve o Programa
Infraero Social, com 30 projetos em andamento que atendem aproximadamente 8.300 pessoas por
ano, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de comunidades do entorno dos aeroportos
por ela administrados. O programa abre perspectivas para crianças, jovens e adultos, a partir dos 7
anos de idade, em situação de risco social e/ou integrantes de famílias de baixa renda, ação que
contribui para a promoção da cidadania e a construção de um mundo próspero e socialmente mais
justo.
Como empresa pública, a Infraero também participa ativamente dos projetos e das campanhas do
Governo Federal encabeçadas pelo Ministério da das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos, além daquelas promovidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É de se destacar a participação da Empresa no
Programa de Promoção da Igualdade Racial e na Comissão Intersetorial de Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ações que visam ao desenvolvimento de políticas
públicas que garantam os direitos humanos e a justiça social.
Apoio ao esporte
Comemoramos em 2015 uma década de patrocínio ao judô brasileiro, uma das modalidades
esportivas mais vitoriosas do País. Entre as modalidades desse esporte, merece destaque o judô
paralímpico, que nesse período obteve significativas vitórias, razão de orgulho para a Infraero,
empresa pioneira no apoio a esse esporte.
Presença Digital
Na busca da interação constante com os seus clientes, a Infraero, sintonizada com os avanços de seu
tempo, utiliza as Redes Sociais na Internet. A presença oficial nos canais mais populares como o
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, permite a divulgação imediata de informações, o
fornecimento de respostas a dúvidas e reclamações, constituindo-se, também, em importante
instrumento para medir a satisfação de nossos clientes.
Gestão de recursos
Apesar das restrições impostas pelo momento econômico vivido pelo País, a Infraero continuou a
realizar investimentos importantes na sua estrutura aeroportuária, compostos por projetos, obras e
equipamentos voltados para a modernização dos aeródromos, com ênfase nos aeroportos que
compõem a denominada “aviação regional”, fundamentais para o desenvolvimento econômico das
diversas regiões do país, a exemplo da conclusão das obras dos novos terminais de passageiros de
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Tabatinga (AM), Tefé (AM) e de Santarém (PA). O volume de recursos investidos em 2015
alcançou cerca de R$ 1 bilhão, que adicionados aos R$ 782,3 milhões investidos nas Sociedades de
Propósito Específico (SPEs) que administram os aeroportos concedidos à iniciativa privada, dos
quais a Infraero participa com 49% do capital social, perfazem um montante significativo, próximo
de R$ 2 bilhões, investidos no exercício.
Os maiores exemplos de investimentos em 2015 foram as obras de reforma, modernização e
ampliação dos terminais de passageiros e adequação do sistema viário dos Aeroportos de Manaus
(AM) e Curitiba (PR) e a reforma e recuperação do trecho central da pista do Aeroporto de Recife
(PE). No âmbito dos investimentos em equipamentos, podemos citar a aquisição de ambulifts para
os Aeroportos de Foz do Iguaçu (PR), Vitória (ES), Santarém (PA), Campo Grande (MS), Aracaju
(SE), Uberlândia (MG), João Pessoa (PB), Navegantes (SC), Teresina (PI), Florianópolis (SC),
Porto Velho (RO), Santos Dumont (RJ), Congonhas (SP) e Goiânia (GO).
São muitos os investimentos que continuam em andamento, em obras e projetos de vulto em pátios,
pistas, terminais, estacionamentos e sistema viário, além de outros empreendimentos a serem
concluídos em 2016. Merece destaque também a retomada das obras do complexo aeroportuário de
Vitória (ES), que estavam paralisadas desde 2009.
A despeito dos impactos causados pela concessão de seis dos aeroportos mais rentáveis em suas
receitas totais, sem que houvesse a correspondente diminuição de suas despesas, a Empresa
encerrou o exercício com um resultado operacional negativo de R$ 221,7 milhões, ante um
resultado positivo de R$ 58,9 milhões em 2014, quando ainda contava com o Aeroporto de Natal
(RN) até junho, e com os Aeroportos do Galeão (RJ) e Confins (MG), até agosto.
Relevante destacar que este resultado, se comparado com o dos anos de 2014 e 2013 (menos R$
266,8 milhões e menos R$ 389,2 milhões, respectivamente, em valores nominais), não considerados
os aeroportos concedidos, reflete o esforço da administração em aumentar as receitas e diminuir
despesas.
De fato, as receitas operacionais somaram R$ 2,7 bilhões, ante R$ 2,9 bilhões em 2014 (com a rede
composta por 63 aeroportos durante 8 meses do ano) e R$ 3,1 bilhões em 2013 (com a rede de 63
aeroportos) com despesas operacionais, nos três anos, na faixa de R$ 2,9 bilhões, em valores
nominais.
Desempenho nos Negócios
As receitas Comerciais e de Logística de Cargas representaram, em 2015, aproximadamente, 42%
do total das receitas da Infraero. O maior destaque foi a arrecadação de cerca de R$ 50 milhões
somente a título de Preço Fixo Inicial, prática inovadora implantada pela Infraero em todos os
processos licitatórios para concessão de uso de área. Para 2016, estimamos 12% de crescimento em
relação ao ano anterior, com expectativa de arrecadação de R$ 1,3 bilhão, considerando somente
receitas provenientes de concessão de uso de área (varejo, áreas externas e publicidade) e
armazenagem e capatazia.
Merece destaque, a licitação – inédita – da gestão e exploração dos espaços publicitários do
Aeroporto Internacional de Salvador. A vencedora foi uma das maiores empresas de mídia
aeroportuária do mundo.
Segurança em primeiro lugar
Um dos pontos de honra da Infraero é a gestão da Segurança, que visa à melhoria permanente da
qualidade dos serviços e à garantia da segurança aeroportuária, bem como o atendimento aos
requisitos normativos nacionais e internacionais. Essa área recebeu investimentos nos dois últimos
anos da ordem de R$ 200 milhões, com aquisição de carros de combate a incêndio, ambulâncias,
aquisição e instalação de sistema moderno para o manuseio e transporte de bagagens, do qual é
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exemplo o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), além da aquisição de
agentes extintores de incêndio para os equipamentos de diversos aeroportos da Rede Infraero.
Operações
O Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos (PEOA), instituído pela SAC-PR em 2011, teve
sua gestão transferida para a Infraero em 2012. Seu escopo prevê medidas de curto prazo,
treinamento de equipes e medições de desempenho que possam apresentar resultados sem que haja
necessidade de investimentos em obras e aquisições onerosas.
As medidas de curto prazo foram implantadas em 11 aeroportos da Empresa e, nesses três anos
contemplaram a operação com passageiros, maior abrangência da mensuração dos processadores de
check-in, controle de acesso e canal de inspeção, emigração, imigração, alfândega e restituição de
bagagem.
Em setembro de 2015 teve início a implantação da Etapa 2 do PEOA, com a mensuração dos
processadores relacionados a pousos e decolagens, nos Aeroportos de Congonhas (SP) e Santos
Dumont (RJ). Além de dar início à Etapa 1 em Belém (PA).
Parceria internacional
O ano de 2015 contemplou outra medida planejada e estruturada em 2014, que hoje se encontra em
fase inicial. Trata-se da ASAS Soluções Aeroportuárias, uma subsidiária da Infraero, em parceria
com a Fraport-AG, que visa à prospecção de novas frentes de negócios, com foco na prestação de
serviços aeroportuários em diversos nichos de mercado promissores, como, por exemplo, os
aeroportos regionais. Esse projeto, capitaneado pela SAC-PR, une a experiência de mais de 42 anos
da Infraero na gestão aeroportuária brasileira e a experiência internacional da Fraport alemã,
formando uma empresa que se tornará referência em negócios aeroportuários no Brasil e no
Exterior.
Como citei no início desta mensagem, 2015 ficará na história da Infraero como um ano marcado por
desafios e oportunidades. Tenho a certeza de que os desafios continuarão a ser vencidos, pois a
Empresa já provou que tem capacidade para transformá-los em resultados positivos.
Antonio Gustavo Matos do Vale
Presidente da Infraero

17

3
3.1

VISÃO GERAL DA EMPRESA
Identificação da unidade
Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República – SAC-PR Código SIORG: 115.257
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Denominação Abreviada: Infraero
Código SIORG: 73

Código LOA: 20213

Código SIAFI: 125001

Natureza Jurídica: Empresa pública, dotada de personalidade jurídica de CNPJ: 00.352.294/0001-10
direito 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 –
Brasília-DF.

3.2

Finalidade e competência

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 um Centro Coorporativo, nove Centros de
Suporte, 60 aeroportos – dentre os quais 28 que contam com Terminais de Logística de Carga – e
68 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 uma média anual de
12.333 empregados orgânicos.
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Em 2015, a Rede de aeroportos administrados pela Infraero contabilizou 1,8 milhões de pousos e
decolagens; 112,3 milhões de passageiros (embarque + desembarque) e 287.536 toneladas de carga
aérea.
O mapa a seguir evidencia a presença da Empresa no território brasileiro.
Figura 1: Mapa com os principais pontos de presença da Infraero
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3.3

Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Empresa

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Criação:


Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972.



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



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



A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e
comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, prestar
consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação e na construção de aeroportos, bem
como realizar quaisquer atividades, correlatas ou afins, que lhe forem conferidas pela SACPR. (Estatuto da Infraero).

Publicações no D.O.U. do Estatuto da Infraero:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 31/05/2011 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 109, de 08/06/2011, Seção 1 – páginas nº 3/6.
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Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 05/07/2012 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 136, de 16/07/2012, Seção 1 – páginas nº 2, 3,4 e 5.

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.

Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 22/07/2015 Publicado no DOU nº 138, do dia 22 de julho de 2015, Seção 1, fls. 4 e 5).
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada


Estatuto da Infraero – Seções I a V.



Ato Administrativo n° 009/DP/DJ/2014, de 14/03/2014 - Institui a metodologia para
Classificação Administrativa de Aeroportos da Rede Infraero.



Ato Administrativo n° 925/DP/2014, de 14/03/2014 - Aprova a Relação de Classificação
Administrativa de Aeroportos 2014.



Ato Administrativo n° 980/PR/2014, de 20/03/2014
 Implanta a nova estrutura organizacional da Diretoria Executiva;
 Atribui competência aos Diretores designados como titulares das Diretorias da
Infraero;
 Estabelece que os Diretores exercerão seus cargos na forma do Estatuto Social, com as
alterações decorrentes deste Ato;
 Implanta superintendências com a respectiva subordinação;
 Institui subordinação da Superintendências, com suas respectivas unidades
organizacionais de segundo nível;
 Institui subordinação das unidades organizacionais de terceiro nível;
 Institui subordinação à Diretoria de Aeroportos, das representações da Infraero, na
coordenação das Autoridades Aeroportuárias Locais – AAL, nos Aeroportos de
Brasília, Guarulhos e Campinas;
 Institui subordinação dos Aeroportos, como Centro de Negócios, às Superintendências
integrantes da Diretoria de Aeroportos;
 Aprova as atribuições inerentes às novas unidades organizacionais; e
 Estabelece a implantação das Superintendências, sem as unidades de terceiro nível.



Ato Administrativo n° 1803/PR/2014, de 22/05/2014 - Incorpora ao Ato Administrativo n°
980/PR/2014, retificação da denominação de unidades organizacionais.



Ato Administrativo n° 3067/PR/2014, de 28/08/2014 - Institui a subordinação das unidades
organizacionais as Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos –
DCES; Superintendência de Marketing Comercial – DCMK e Superintendência de Negócios
em Varejo Aeroportuário – DCVA;
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 Extingui unidades organizacionais na estrutura da Diretoria Comercia – DC e de
Desenvolvimento Operacional – DO;
 Cria a Superintendencia de Serviços Administrativos – DFSA, subordinada a Diretoria
Financeira e de Serviços de Suporte – DF;
 Cria unidades organizacionais na estrutura da Diretoria Comercial – DC;
 Cria a Gerência de Segurança Operacional de Navegação Aérea – NASO, subordinada
à Superintendência de Navegação Aérea – DONA;
 Aprova as atribuições das unidades organizacionais ora instituídas;
 Atribui à Superintendência de Serviços Administrativos – DFSA a coordenação da
implantação dos processos atribuídos aos Centros de Suporte.
Outros Atos Administrativos para regulamentar ajustes pontuais


NI – 7.01/F (DRH) de 22/06/2012 - Norma de Funções de Confiança e Cargos em Comissão.



Ato Administrativo nº 527/PR/2015, de 12/02/2015 - Estabelece que as atribuições dos
Diretores da Infraero, até que seja aprovada a revisão do art. 30 do Estatuto Social, serão
exercidas na forma do anexo deste Ato Administrativo.



Ato Administrativo nº 1936/PR/2015, de 04/06/2015 - Atribui competência ao Diretor de
Gestão – DG, para promover alterações na estrutura organizacional da Empresa, no que se
refere a nomenclaturas e outras modificações que se fizerem necessárias, desde que não
impliquem incrementos de despesas, do quantitativo de cargos em comissão ou do efetivo,
mediante proposição de Superintendentes Sede ou Regionais previamente aprovadas pelo
Presidente ou pelo Diretor da área interessada.

Em 2015 estavam em vigor na Infraero o total de 257 normativos entre Normas da Infraero – NI,
Manuais de Procedimentos – MP e Atos Normativos – AN, que são disponibilizados a todos os
funcionários por meio da rede interna de dados.
3.4

Ambiente de atuação

Passados mais de 42 anos da sua criação, a Infraero administra 60 aeroportos, 28 Terminais de
Logística de Carga e 68 Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
(EPTAs), espalhados por todo o território nacional.
A Empresa desenvolve atividades nas áreas de logística para operação de passageiros, aeronaves e
carga aérea; comercialização de áreas e venda de serviços; telecomunicações em aeroportos e
navegação aérea.
Até 2011, a Infraero foi a principal operadora do Brasil, cuja rede abrangia 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 agosto de 2011, tendo sido concedido à
iniciativa privada o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, localizado na região metropolitana de
Natal/RN, que veio a substituir o Aeroporto Augusto Severo, localizado em Parnamirim, extinto ao
tráfego de passageiros e devolvido ao Comando da Aeronáutica.
O segundo leilão ocorreu em fevereiro de 2012, tendo sido transferidos, à iniciativa privada, os
Aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos e em novembro de 2013, um novo leilão foi
realizado, desta vez, abrangendo os Aeroportos de Confins e do Galeão.
Mais recentemente, em junho de 2015, o Governo Federal anunciou o lançamento do Plano de
Investimento em Logística 2015-2018, que incluiu a concessão de mais quatro aeroportos da Rede
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Infraero. São eles: Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Os estudos estão em
andamento e a previsão é que ocorram no primeiro semestre de 2016.
Estabeleceu-se assim um novo contexto para o segmento aeroportuário com o incentivo à
competição entre aeroportos. Não apenas uma competição pelos serviços aeroportuários, mas
sobretudo novo paradigma comparativo da qualidade dos serviços e da eficiência de gestão.
Os consórcios ganhadores das concessões possuem um papel importante neste novo contexto
aeroportuário, 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.
A Infraero, como uma empresa pública, continuará sendo responsável pelos aeroportos que, apesar
de deficitários, são importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil e sempre estará
presente nas localidades onde o setor privado não tenha interesse em estar.
Ao encontro desta realidade, a Diretoria Executiva da Empresa tem adotado medidas voltadas à
reorganização dos negócios da Infraero e do seu papel como operadora de aeroportos, responsável
pelo atendimento a aproximadamente 110 milhões de passageiros, pelo controle de cerca de 40% de
todo o tráfego aéreo brasileiro e por um terço do movimento de carga aérea do país, ante os efeitos
do processo de concessão, em vista da necessidade de manter seu equilíbrio financeiro, garantindo
recursos para a ampliação, modernização e operação das estruturas aeroportuárias remanescentes.
De forma a minimizar os impactos da concessão dos aeroportos no resultado da Empresa, diversas
ações voltadas à redução de custos e aumento de receitas foram efetivadas.
As receitas comerciais foram incrementadas com o arrendamento de áreas para alimentação, mídia,
varejo, locadoras de automóveis, lojas francas, estacionamento de veículos, percentual de venda de
combustível, hangares e centro de hospedagem, bem como exploração de novas atividades como
hotéis, bussines center e fornecimento de treinamento a outras empresas.
Em relação às despesas operacionais foi implantada a metodologia de Gestão Matricial de Despesas
– GMD, com controle e o acompanhamento sistemático das despesas e a definição de metas. Além
disso, foram reduzidos os gastos com diárias de viagens, horas extras e contratos de serviços
contínuos (com desterceirização de serviços em aeroportos utilizando o excedente de empregados
orgânicos dos aeroportos concedidos).
Iniciou-se em março de 2015 a reestruturação organizacional, precedida de vigoroso programa de
revisões de processos e de organogramas, estabeleceu-se o novo modelo de relacionamento
funcional entre dependências e a criação dos escritórios de estratégia, de projetos e de processos. O
objetivo principal desse conjunto de medidas é a melhoria do desempenho da Infraero visando ao
pleno cumprimento do seu objeto social.
O projeto de aviação regional, ora em desenvolvimento no âmbito do Governo Federal, conta com a
presença da Infraero naqueles aeroportos em que os entes públicos, ou privados, não tenham
condições ou interesse em operar.
Nesta nova configuração do sistema aeroportuário nacional, a Infraero mantém-se como sociedade
controlada pela União, podendo adotar modelos societários que lhe permita maior e melhor
capacidade de financiamento dos seus investimentos (parcerias com o setor privado, transformação
em sociedade de economia mista, oferta pública de ações) e atuando em ambiente de
competitividade com outros operadores públicos (controlados por Estados e Municípios) e privados.
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A criação de subsidiárias da Infraero é uma estratégia para se adequar ao ambiente concorrencial
estabelecido, que tem os seguintes objetivos:
a) Especialização do objeto social da Empresa, com a criação de sociedades com foco nos
segmentos de serviços atribuídos à Infraero, com estrutura mais ágil e com objetivo nos
aspectos técnicos e econômicos da atividade de exploração aeroportuária;
b) Melhoria de desempenho da Empresa frente às restrições financeiras atuais e potenciais;
c) Segmentação e transparência dos resultados das atividades;
d) Alavancagem financeira, mediante a alocação de novos recursos e a correta mensuração da
remuneração do capital investido; e
e) Redução dos custos de suporte com a especialização da atividade e adequado
dimensionamento dos seus custos e da qualidade dos serviços.
3.5

Organograma da Infraero

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 23 de abril de 2015, e
publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 138, de 22/07/2015, Seção 1, fls. 4 e 5.
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.
Salienta-se que 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;
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b) Diretoria de Aeroportos – DA;
c) Diretoria Comercial e de Logística de Cargas– DC;
d) Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente – DE;
e) Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados – DF;
f) Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica – DG;
g) Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ; e
h) Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.
Apresenta-se a seguir a estrutura geral vigente da Empresa:
Figura 2: Estrutura geral da Infraero

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3.6

Macroprocessos finalísticos

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

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Apresenta-se a seguir quadro contendo as principais competências e os titulares responsáveis pelas
áreas que foram definidas como mais estratégicas da Empresa:
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Quadro 1: Informações sobre áreas ou subunidade estratégicas
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Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica - DGGE
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Cadeia de Valor
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.
Em 2015 a Superintendência de Gestão Estratégica por meio da Gerência de Processos reformulou 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 composta conforme Quadro 02.
Quadro 2: Composição da Cadeia de Valor
Composição da Cadeia de Valor
Macroprocessos

28

Processos

95

Subprocessos

130

Total da composição da Cadeia de Valor
253
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:
Figura 4: Cadeia de Valor da Infraero
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PR - Presidência
DA - Diretoria de Aeroportos
DC - Diretoria Comercial e de Logística de Cargas
DE - Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente
DG - Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica
DO - Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea
DF - Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados
DJ - Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios

Em 2015, dos 253 processos identificados na Carteira de Processos Corporativos, 117 foram
mapeados e redesenhados.
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”.
Segue abaixo o quadro contendo o detalhamento dos principais macroprocessos finalísticos
mapeados na Empresa:
Quadro 3: Macroprocessos Finalísticos

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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4
4.1

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
Planejamento organizacional

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 contempladas no Plano Empresarial 2013-2016.
Assim, em 2015, a Empresa deu continuidade às ações que objetivavam modernizar a sua gestão.
O marco principal dessa trajetória foi o refinamento do Plano Estratégico aprovado para 2015, 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.
Com base na metodologia do Balanced Scorecard – BSC, o Mapa Estratégico 2013-2016 da
Infraero possuí nove objetivos estratégicos distribuídos em três grandes desafios: de Suporte à
estratégia, da Eficiência operacional e competitividade e do Reconhecimento pela excelência
aeroportuária.
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Figura 5: Mapa Estratégico 2013-2016

MISSÃO
Oferecer soluções
aeroportuárias
inovadoras e
sustentáveis
aproximando pessoas e
negócios

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

VISÃO
Ser a referência
brasileira em
soluções
aeroportuárias

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

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4.2

Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os quadros a seguir apresentam a descrição sintética dos objetivos estratégicos da Infraero:
Quadro 4: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos do Desafio de Suporte à Estratégia

Objetivo Estratégico

Descrição

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.

Governança Tecnologia

Temas

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

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Quadro 5: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos do Desafio da Eficiência Operacional e Competitividade

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
Garantir os recursos internos e externos necessários ao financiamento da
da estratégia com
estratégia da Infraero, respeitando as melhores práticas de responsabilidade
responsabilidade
socioambiental.
socioambiental
Garantir processo efetivo de comunicação com os clientes, público interno e
Fortalecer o processo de
sociedade, de forma a evidenciar a imagem positiva da Infraero e a fortalecer o
comunicação
valor da sua marca.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Quadro 6: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos do Desafio do Reconhecimento pela Excelência Aeroportuária
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.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

O Mapa Estratégico da Infraero foi desdobrado num 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.
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Os indicadores e as metas estabelecidas para 2015, constantes do Quadro 07, bem como os projetos
estratégicos, constantes do Quadro 08, foram monitorados mensalmente durante o exercício. Os
resultados finais dos indicadores e projetos são apresentados no subitem 4.4, deste Relatório.
Quadro 7: Relação dos Indicadores
Relação de Indicadores com meta do Plano Empresarial 2015
Desafio dos Resultados
Objetivo Estratégico
Ter sociedade e clientes
satisfeitos maximizando o
resultado para o acionista

Indicador

Meta 2015

Responsável

Margem operacional - MOP

-9,6%

PR

Satisfação dos clientes - SCL

70%

PR

Índice de desempenho de agenda de contratos de obras de
engenharia - IDA

0,9

DE

Realização de investimentos da LOA - LOA

90%

DF

Eficiência operacional passageiro - EOP

98%

DA

Eficiência operacional logística - EOL

75%

DC

Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos
aeroportuários e de navegação aérea - IDS

99%

DE

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

933

DC

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

285

DC

Receita operacional por WLU (R$) - ROU

19

PR

13,3

DF

9.619

DG

0,34

DF

Índice de Aderência aos indicadores Ethos - AIE

5,8

DG

Indice de percepção das ações de comunicação externa PCE

3,5

PR

Satisfação dos produtos da comunicação interna - SCI

3,5

PR

50%

DG

93%

DG

3,2

DG

1,5

DG

Desafio do Desenvolvimento
Aperfeiçoar a infraestrutura

Elevar os padrões de
excelência dos serviços

Expandir os negócios com
geração de valor

Despesa operacional por WLU (R$) - DOU
Garantir o financiamento da
estratégia com
WLU por empregado orgânico - WEM
responsabilidade
socioambiental
Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo
total - CCS

Fortalecer o processo de
comunicação

Desafio do Suporte
Competências desenvolvidas em relação aos gaps
Aprimorar o capital humano
identificados - GCO
Ampliar as soluções
Índice de entrega do Portfólio de Projetos da TI - PTI
tecnológicas
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO
Corporativo) - MGP
Modernizar a gestão
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO
setorial da Engenharia) - IME

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Quadro 8: Carteira de Projetos da Infraero 2015
DESAFIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROJETO
Atualização do sistema de informações geográficas da INFRAERO - SIG INFRAERO

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura Espaço Livre Aeroportos
Regularização e legalização de áreas patrimoniais da Infraero

Eficiência Operacional - Operações com Passageiros e Bagagens
Acordo de Nível de Serviços - Fase 1 (Limpeza)

Centro de Gestão Aeroportuária
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços

Implantação do Programa Infraero de Eficiência Logística

RELPREV online
Definição da composição da estrutura para prestação do serviço de APAC nos
aeroportos
Eficiência Operacional - Operações com Aeronaves e Passageiros

Suporte à estratégia

Substituição da Solução strips eletrônicas nas EPTAs da Infraero

Plano de negócios do Infraero Voos Online
Implantação dos sistemas de facilidades fixas no aeroporto de Congonhas
Concessão de área para implantação de Condomínio Logístico
Novo Portal Infraero
Implantação da nova política da Infraero para a exploração da carga nacional

D3 - Expandir os negócios com
geração de valor

Concessão de área para Complexo Comercial em SBVT
Concessão de área para Concessionárias de Veículos, Mega Loja, Hotel e Mall
Comercial em SBBE
Concessão de áreas para Hotel em SBSL e Hotel e Estacionamento em SBMA
Concessão de área para Posto de Combustível em SBCT
Concessão de áreas para Hotel e Posto de Combustível em SBJV
Concessão de áreas para Estacionamento de Veículos no SBCT
Concessão de Áreas para Hotéis
Concessão de Áreas para Hangares
Master Publicidade
Marca de negócios da Infraero
Sistema de Inteligência de Marketing - SIM

Marca Infraero Serviços
Implantação da Universidade Corporativa - Fase 1
D4 - Garantir o financiamento da Recuperação de Créditos em Juízo
estratégia com responsabilidade Redução do Passivo Trabalhista
socioambiental
Implantação de hidrometração com telemetria

Eficiência operacional e
competitividade

Definição da estrutura dos postos de vigilância aeroportuária nos aeroportos
InovaGP

S1 - Aprimorar o capital humano PCCS - Plano de Carreira, Cargos e Salários
Novo Modelo de Gestão do PAMI
Sistema de gestão de processos da área jurídica
Implantação da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-E
Reorganização Navegação Aérea

S3 - Modernizar a gestão

Conversão das demonstrações financeiras em IFRS

Adequação do Marco Regulatório Interno
Implantação da área de assuntos regulatórios - AREG
Implantação da Gestão por Processos Corporativos
Implementação de Metodologia de Processos para Gestão de Ativos da Infraero
Implantação do gerenciamento de projetos nos Centros de Negócios

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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4.3

Estágio de implementação do planejamento estratégico

Os resultados alcançados em 2015 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 20 indicadores acompanhados no período ilustra plenamente a tendência de
evolução, com 80% dos indicadores com metas dentro ou acima das expectativas da alta direção.
A forma como a Infraero se comportou em 2015 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 2015 e a certeza do bom direcionamento que a
Empresa vem tendo rumo à evolução, como preconizado no seu Plano Empresarial 2013-2016.
O portfólio estratégico de 2015, composto pela estruturação de ações de melhoria sob a ótica de
projetos, foi composto por 45 projetos vinculados aos objetivos estratégicos, dos quais 16 foram
concluídos. A composição desse portfólio originou-se das proposições de melhoria organizacional
apontadas pelas áreas do Centro Corporativo, com foco no cumprimento de exigências legais,
elaboração de políticas e diretrizes para a organização, padronização e modernização de processos,
aproveitamento de oportunidades comerciais e fortalecimento do processo decisório da Empresa.
O modelo de gestão de projetos adotado pela Infraero proporcionou um acompanhamento efetivo
acerca do desempenho da carteira, permitindo uma análise constante dos indicadores de prazo e
custo geridos em cada projeto. Essa sistemática de acompanhamento tem sido importante para
destacar os produtos desenvolvidos em cada projeto e para que os modelos de gestão voltados para
o controle da carteira sejam constantemente aperfeiçoados, proporcionando uma apreciação mais
crítica a respeito dos riscos que envolvem a carteira, subsidiando, também, a análise das
proposições de novos projetos.
Tendo como principal direcionador propiciar o alcance dos objetivos estratégicos e implementar
ações para o cumprimento da missão de “oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e
sustentáveis, aproximando pessoas e negócios”, o portfólio foi traduzido em cestas de forma a
fomentar a geração de benefícios para alavancar os resultados econômico-financeiros, fortalecer a
governança da Empresa, aumentar a excelência dos serviços e cumprir as exigências legais.
4.4

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
Plano Plurianual do Governo Federal – PPA

Em 2015, 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 2014. 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 2012-2015.
O Plano Empresarial da Infraero estruturado de forma simplificada é demostrado na figura abaixo:
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Figura 6: 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.
Figura 7: Estrutura do Plano Plurianual do Governo Federal - PPA

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.
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 Diretriz Geral: Excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços;
 Macrodesafios:
o Infraestrutura: expandir a infraestrutura produtiva, urbana e social de qualidade,
garantindo a integração do território nacional e do País com a América do Sul;
o Gestão Pública: aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, valorizando a
ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Dentre os vários programas temáticos definidos pelo Plano Plurianual do Governo Federal para o
período 2012-2015, destacam-se o Programa Aviação Civil e o Programa Política Nacional de
Defesa, aos quais o planejamento da Infraero está alinhado aos seguintes objetivos, metas e
indicadores:
 Programa Aviação Civil:
o Objetivos:
 Objetivo 0083 PPA – Adequar a prestação de serviços aeroportuários e a
capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura;
 Objetivo 0085 PPA – Promover a segurança da aviação civil, ampliando a
segurança operacional e a proteção contra atos de interferência ilícita.
o Metas:
 Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a possibilitar
o processamento de 305 milhões de passageiros, observadas as normas
regulamentares de prestação de serviço adequado expedidas pela Anac;
 Aumentar a capacidade de processamento de cargas dos terminais de carga
aérea para 2,4 milhões de toneladas;
 Realizar 4.866 auditorias, inspeções e testes de segurança da aviação civil
contra atos de interferência ilícita no período de abrangência do PPA 20122015; 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:
o Objetivo:
 Objetivo 0461 PPA – Promover a circulação segura e eficiente do tráfego
aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da
adequação dos Sistemas de Defesa Aérea – 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.
o Metas:
 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;
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 Implantar 90% da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de Autodefesa –
BAAAD até 2015.
4.5

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

Em sua estrutura organizacional a Infraero possui a Superintendência de Gestão Estratégica, a
Gerência de Planejamento Estratégico e a Gerência de Projetos Corporativos, que acompanham e
monitoram o Plano Empresarial e a Carteira de Projetos.
Para a governança da gestão de Plano Empresarial e da Carteira de Projetos estão implantados os
Comitês de Gestão Estratégica – COGES e de Gestão de Projetos – CPROJ.
O Comitê de Gestão Estratégica – COGES acompanha o processo de formulação estratégica,
propondo a aprovação do Plano Empresarial à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração,
avalia o desempenho dos objetivos e indicadores estratégicos, determina a implantação de ações
corretivas necessárias aos cumprimentos das metas, promove o direcionamento dos esforços
gerenciais para o alcance dos objetivos definidos no Mapa Estratégico e participa do processo de
promoção de ações que objetivam assegurar a compreensão da estratégia por todos os
colaboradores, para melhor desempenho dos seus papéis. Estão presentes neste comitê as Diretorias
de Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, Jurídica e de Assuntos Regulatórios,
Financeira e de Serviços Compartilhados e Comercial e de Logística de Cargas, sendo coordenado
pela Superintendência de Gestão Estratégica.
O Comitê de Projetos Estratégicos – CPROJ aprova as diretrizes para a gestão dos projetos
estratégicos na Infraero, atua como facilitador entre os principais envolvidos na execução dos
projetos estratégicos da Infraero, visando ao cumprimento de seus objetivos, aprova as propostas e
redefine prioridades de projetos estratégicos, observada a disponibilidade de recursos
orçamentários, materiais e humanos, avalia, regularmente, o desempenho dos projetos estratégicos
por meio dos indicadores de prazos, custos e riscos originados dos acompanhamentos da execução
dos referidos projetos e aprova ou rejeita as solicitações de mudança propostas aos projetos
estratégicos. Estão presentes neste comitê as Diretorias de Planejamento e Gestão Estratégica, de
Aeroportos, Jurídica e de Assuntos Regulatórios, Financeira e de Serviços Compartilhados e
Comercial e de Logística de Cargas, sendo coordenado pela Superintendência de Gestão
Estratégica.
O Plano é apresentado para aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, que
quadrimestralmente faz o acompanhamento dos resultados.
Para monitoramento do Plano Empresarial a Infraero utiliza o sistema FlexSI, que é um software
certificado pelo Balanced Scorecard Collaborative (BSCOL).
O FlexSI é um sistema de informações que se integra com outros sistemas da Empresa para captar,
tratar, sistematizar e disponibilizar os dados relevantes para o processo de gestão estratégica.
Auxilia na gestão executada de maneira descentralizada, permitindo a inserção de análises pelos
próprios gestores.
A utilização desse novo sistema é um avanço de qualidade que garante melhor aproveitamento do
tempo, pois mantém todas as informações de gestão em uma só plataforma e é de fácil consulta.
4.6

Desempenho orçamentário
1. Programas e Ações sob a Responsabilidade da Infraero
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) possuía, para o exercício de
2015, ações orçamentárias estruturadas em três programas do Plano Plurianual 2012-2015
(PPA):
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 2017 – Aviação Civil;
 2058 – Política Nacional de Defesa;
 0807 - Investimentos das Empresas Estatais na Infraestrutura de Apoio.
No exercício de 2015 foram investidos R$ 1.065,6 milhões em obras e equipamentos,
realizados na sua totalidade com recursos de Aporte de Capital.
Quadro 9:Quadro: Realização dos Investimentos por Fonte de Recursos
Em R$ milhões

Descrição
Com Recursos de Aporte de Capital
Do Exercício
Total

2015

1.065,6
1.065,6

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

Na Lei Orçamentária Anual – LOA revisada foram aprovados recursos no montante de R$
1.187.806.076,0, dos quais foram realizados R$ 1.065.652.551,0, representando 89,7% do
orçado, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 10: Realização dos Investimentos por ação da Lei Orçamentária Anual
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO
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DEMOSTRATIVO PROGRAMA TEMÁTICO – AVIAÇÃO CIVIL
Quadro 11:Programa de Governo constante do PPA – Programa da Aviação Civil
Identificação do Programa de Governo
Código Programa
Título

2017
Aviação Civil
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00)
a) Global PPA
2012-2015

Esfera

b) Acumulado
Dotações/
Posições
2012 a 2014

c) Dotação
Posição final 2015

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.620.280.476 1.522.666.925
OFSS
Orçamento de Investimentos - OI
1.472.850.589
Outras Fontes
Total
9.786.341.112
5.093.131.065 1.522.666.925
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2015
Lei Orçamentária do exercício

f)Despesa
Liquidada

g) Despesa Paga

h) Restos a Pagar (inscrição 2015)
h.2) Não
h.1) Processados
Processados

0
Tipo

3.170.543.122
(em R$ 1,00)
Orçamento de
Investimento

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
e)Despesa
Empenhada

d)
Remanescente
(a-b-c)

i) Despesa
Realizada
1.055.135.144

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores
j) Posição em 1º
k) Valor
m) Valor
l) Valor Pago
de janeiro
Liquidado
Cancelado

Não processados
Processados
0
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2015
1.167.806.076
Dotação OFSS
Dotação OI

n) Valor a Pagar

Outras Fontes

Obs: Valores referem-se às ações de responsabilidade da Infraero constantes do Programa Aviação Civil
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DEMONSTRATIVO DO OBJETIVO DO PROGRAMA
Quadro 12: Demonstrativo do Objetivo do programa
Descrição
Código
Programa

Sequencial

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas
à demanda existente e futura.
Órgão
0083
SAC
Aviação Civil
2017
Código
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS
Descrição da Meta

Unidade de medida

a) Prevista 2015

b) Realizada em
2015

c) Realizada
até 2015

d) %
Realização
(c/a)

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS
Sequencial
01

Descrição da Meta

Aumentar a capacidade da rede
Capacidade de
de aeroportos do Brasil de modo
movimentação de
a possibilitar o processamento passageiros em unidades.
de 305 milhões de passageiros,
observadas as normas
regulamentares de prestação de
serviço adequado expedidas pela
ANAC.
Regionalização da Meta
Unidade medida
Região Sul
Região Sudeste
Região Norte
Região Nordeste
Região Centro-Oeste

Sequencial
02

Unidade medida

Descrição da Meta

a) Prevista 2015

b) Realizada em
2015

c) Realizada
até 2015

305.000.000

190.711.500

190.711.500

a) Prevista 2015

b) Realizada em
2014

c) Realizada
até 2014

Capacidade de
35.827.818
36.464.000
movimentação de
passageiros por ano
Capacidade de
158.208.606
41.296.000
movimentação de
passageiros por ano
Capacidade de
19.221.206
44.170.500
movimentação de
passageiros por ano
Capacidade de
51.575.690
59.553.500
movimentação de
passageiros por ano
Capacidade de
40.166.680
9.227.500
movimentação de
passageiros por ano
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS
Unidade medida

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

a) Prevista 2015
2.400.000

Regionalização da Meta

Unidade medida

a)Prevista 2015

Região Sul

Capacidade de
Processamento de carga
Capacidade de
Processamento de carga
Capacidade de
Processamento de carga
Capacidade de
Processamento de carga
Capacidade de
Processamento de carga

183.000

Região Sudeste
Região Norte
Região Nordeste
Região Centro-Oeste

d) %
Realização
(c/a)
62,5

36.464.000

d) %
Realização
(c/a)
101,8

41.296.000

26,1

44.170.500

229,8

59.553.500

115,5

9.227.500

23,0

d)%
b)Realizada em c)Realizada até
Realização
2015
2015
(c/a)
618.750
618.750
25,8

d)%
b) Realizada em c)Realizada até
Realização
2015
2015
(c/a)
129.483
129.483
70,8

1.621.000

15.703

15.703

1,0

393.000

265.752

265.752

67,6

164.000

115.836

115.836

70,6

39.000

91.976

91.976

235,8

Obs: Valores de realização das metas em 2015 referem-se às capacidades dos aeroportos administrados pela Infraero
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ANÁLISE CRÍTICA DO PROGRAMA TEMÁTICO AVIAÇÃO CIVIL E SEU OBJETIVO
O programa temático Aviação Civil, de responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República – SAC/PR, 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 e processamento de carga, a
Infraero continuará seus investimentos em obras de construção, reforma, ampliação e modernização
dos Terminais de Passageiros, Pátios, Pistas e Terminais de Cargas, além de buscar melhorias nos
processos operacionais nos Terminais de Passageiros e de Carga.
Os dados de realização das metas para o exercício de 2015 referem-se exclusivamente aos
aeroportos administrados pela Infraero, por isso os aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos,
Galeão e Confins, que foram concedidos à iniciativa privada, e o de Natal, que teve suas operações
suspensas, não constam nas informações apresentadas.
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, com priorização daqueles investimentos constantes da
carteira do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, principalmente naqueles aeroportos
localizados nas cidades que foram sede dos grandes eventos internacionais realizados no Brasil no
decorrer desse período (Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações e Copa do
Mundo), e nos que sediarão as Olimpíadas 2016.
Dessa forma, no exercício, a Infraero investiu em obras, serviços de engenharia e equipamentos, o
montante de R$ 1.065,6 milhões, distribuídos conforme tabela, a seguir:
Quadro 13: Orçamento de Investimentos por Programa de Governo
em R$ milhões

Programa

Descrição

2017 Aviação Civil
2058 Política Nacional de Defesa
Investimentos das empresas estatais em
0807 infraestrutura de apoio
Total

Valor
1.055,1
0,00
10,5

1.065,6
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO
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Análise Crítica das Ações Orçamentárias do Programa Temático – Aviação Civil 2017
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 2015, de acordo com os subitens 4.3.2 a 4.3.4 do Anexo Único da
Portaria nº 321/2015.
Registra-se, ainda, que o quadro: Ações Relacionadas a Programa Temático do PPA de
Responsabilidade da Infraero – OFSS, o quadro: Ação/Subtítulos – OFSS e o quadro: Ações não
Previstas na LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS, referem-se ao Orçamento Fiscal e de
Seguridade Social, por isso não foram preenchidos.
Quadro 14: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 006Z
Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7H34
Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos (SP)
006Z Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas
Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de
Objetivo
aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017
Programa
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Um. Orçamentária
( 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
Valor
Descrição
Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
1.000.000,0 2.000.000,0
1.537.464,0
Percentual de
1%
1%
1%
*
execução física
Código
Título
Iniciativa

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 realização financeira no exercício de 2015 refere-se ao pagamento das desapropriações de áreas
no Aeroporto de Campinas (concedido à iniciativa privada), autorizadas por meio do 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. O valor realizado refere-se às custas processuais de cerca de 70 ações que estão
pendentes de distribuição na justiça, aguardando a definição do juízo.
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Quadro 15: Ações do Orçamento de Investimentos – 10ZA
Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10ZA
Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)
0070 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins
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
( 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
Prev
Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
isto
*
85.220.000,0 32.616.491,0
32.616381,0
Percentual de
33%
30%
30%
execução física
Código
Título
Iniciativa

* 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 concessão ocorreu em novembro
de 2013. O contrato foi assinado em abril de 2014 e o início da transferência ocorreu em maio de
2014.
No decorrer do exercício de 2015 executou-se a obra de ampliação e recuperação da pista de pouso
e decolagem com previsão de conclusão em agosto de 2016. Quanto às obras de reforma e
ampliação do Terminal de Passageiros o contrato foi rescindido em janeiro de 2015 e encontra-se
em tratativas entre a ANAC, Concessionária e Infraero sobre a continuidade das obras
remanescentes do terminal. Estas obras ficaram como obrigação do poder público no Anexo 3 do
contrato de concessão.
Quadro 16: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 10ZB
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.10ZB
Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza
(CE)
0071 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza

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
*
100.000.000,0 6.391.108,0
4.242.542,0
Percentual de
30%
15%
15%
execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, consultoria técnica, apoio à fiscalização de obras, ações ambientais e demais investimentos
complementares à execução do empreendimento.
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A obra de reforma e modernização do Terminal de Passageiros teve seu contrato rescindido em
outubro de 2014. Os efeitos da rescisão foram suspensos por decisão judicial e o processo encontrase aguardando a conclusão de perícia judicial. Os valores pagos referem-se à aquisição de pontes de
embarque.
Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhoria da qualidade dos
serviços e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto de Fortaleza foi incluído no
Programa Nacional de Desestatização, por meio do Decreto nº 8.517, de 10 de setembro de 2015.
Pelas previsões da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Réplica – SAC/PR o leilão de
concessão desse aeroporto está previsto para o primeiro semestre de 2016.
Quadro 17: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 12LF
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.12LF
Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)
0074 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

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
*
100.000.000,0 77.507.292,0
76.959.539,0
Percentual de
27%
27%
27%
execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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 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, concluídas em junho de 2014. A segunda etapa refere-se à ampliação do
Terminal de Passageiros 1 (1ª Fase) 2º e 3º pavimentos, com instalação de elevadores, escadas
rolantes, 2 (duas) pontes de embarque e obra de conexão com o terminal existente, com previsão de
conclusão em janeiro de 2017. A obra de ampliação do pátio de aeronaves foi concluída e aguarda o
termo de recebimento definitivo. A obra de construção do novo terminal de cargas, lado Ar,
encontra-se em execução com previsão de conclusão em maio de 2016.
Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto de Porto Alegre foi incluído no Programa
Nacional de Desestatização, por meio do Decreto nº 8.517, de 10 de setembro de 2015. Pelas
previsões da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR o leilão de
concessão desse aeroporto está previsto para o primeiro semestre de 2016.
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Quadro 18: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 7J01
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.7J01
Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)
0075 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão

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
Realiza
Previsto Reprogramado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
do
*
36.260.000,0
23.998.865,0
23.904.749,0
Percentual de
48%
30%
30%
execução física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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 consonância às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto do Rio de Janeiro/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 transferência
ocorreu em maio/2014.
A baixa execução da obra de reforma do Terminal de Passageiros 1 decorre dos atrasos por parte da
contratada na entrega dos projetos executivos. Destaca-se que o contrato encontra-se suspenso. As
obras dos terminais de passageiros 1 e 2, o escopo Pós-Copa encontra-se em tratativas junto à
Concessionária e a ANAC para definição sobre a continuidade ou não das obras pela Infraero. A
instalação do forro metálico com iluminação do Terminal de Passageiros 2 foi concluída em junho
de 2015. O fornecimento e instalação do sistema de esteiras de bagagens do Terminal de
Passageiros 2 encontra-se em execução com previsão de conclusão em junho de 2016. A
recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios foi concluída em março de 2015. Estas
obras ficaram como obrigação do poder público no Anexo 3 do contrato de concessão.

46

Quadro 19: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1J93
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.1J93
Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena (PR)
04BT Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena

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
*
128.400.000,0 160.700.124,0 160.248.988,0
Percentual de
41%
41%
41%
execução
física
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

* 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 está em execução e tem previsão de
conclusão em junho de 2016. Após a reforma, o terminal contará com novas salas de embarque e
desembarque, 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, aguardando Decreto de
desapropriação de áreas. A ampliação do pátio foi concluída em junho de 2014 ampliando em mais
10 (dez) novas posições de aeronaves categoria “C”.
A iniciativa 0076 não é individualizada e possui treze ações vinculadas a ela, que serão analisadas a
seguir:
Quadro 20: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 10Z9
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.10Z9
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes Manaus (AM)
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
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
*
4.160.000,0
13.195.255,0
13.194.819,0
% de
13%
20%
20%
execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

* 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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No Aeroporto de Manaus a obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros foi concluída
em 2015, contemplando o saguão 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; corredor de
acesso e ampliação do estacionamento. A instalação das pontes de embarque tem previsão para
início no primeiro semestre 2016.
Quadro 21: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 12LD
Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.12LD
Código
Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães
(BA)
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
( 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
22.800.000,0
37.548.240,0
23.825.195,0
Percentual
20%
30%
20%
*
de
execução
física
*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 reforma do Terminal de Passageiros com adequação do canal de
inspeção está em execução e tem previsão de conclusão em maio de 2016. Em junho de 2014 a
ANAC homologou a ampliação do pátio de aeronaves. A obra de construção da nova torre de
controle foi concluída em novembro de 2014 com finalização da instalação dos equipamentos pelo
DECEA.
Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto de Salvador foi incluído no Programa
Nacional de Desestatização, por meio do Decreto nº 8.517, de 10 de setembro de 2015. Segundo a
informações obtidas junto à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR o
leilão de concessão desse aeroporto está previsto para o primeiro semestre de 2016.
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Quadro 22: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 145V
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

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
( 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
*
32.543.921,0
33.879.171,0
33.879.152,0
% de
90%
90%
90%
execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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.

No Aeroporto de Aracaju a obra de ampliação e reforma da pista de pouso e decolagem foi iniciada
em outubro de 2013 com previsão de conclusão em junho de 2016. Ao término da obra a pista
contará com 2.785 metros.
Quadro 23: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 145X
Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.145X
Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)
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
( 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
Previst
Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
o
*
25.000.000,0 21.271.319,0
20.735.600,0
Percentual de
83%
50%
50%
execução física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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 de 2013 com previsão de conclusão
para abril de 2017. Ao término da obra o aeroporto contará com uma área do terminal de 11.000 m 2
e um total de 10 balcões de check-in. A obra de construção da infraestrutura e das novas edificações
do sítio DTCEA/Torre de Controle foram concluídos em junho de 2014.
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Quadro 24: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1F52
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.1F52
Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)
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
( 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
*
94.050.000,0 261.852.269,0 261.754.087,0
% de
28%
33%
33%
execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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.

No Aeroporto de Goiânia as obras do novo Terminal de Passageiros foram retomadas em setembro
de 2013, com previsão de conclusão em junho de 2016. Ao término da obra o aeroporto contará
com 34.100 m2 de área, 7 (sete) novas posições de aeronaves, 4 (quatro) pontes de embarque e um
total de 53 balcões de check-in, garantindo uma infraestrutura mais moderna e segura para
operacionalizar aeronaves, além de proporcionar maior conforto aos passageiros.
Quadro 25: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1F53
Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F53
Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto
Alcolumbre (AP)
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
( 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
70.000.000,0
19.197.105,0
18.422.599,0
% de
46%
15%
15%
execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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, que foram licitadas em novembro de 2014, teve início em julho
de 2015 e a previsão de conclusão é setembro de 2017. Ao término da obra o terminal contará com
26.200 m2 de área, 4 (quatro) novas posições de aeronaves, três pontes de embarque e 25 (vinte e
cinco) balcões de check-in. Em junho de 2014 a ANAC concluiu a homologação da ampliação das
pistas de táxi e pátio de aeronaves.
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Quadro 26: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1F54
Código
Título
Iniciativa

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)
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
( 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
*
45.671.068,0
37.681.280,0
32.912.831,0
% de execução
30%
25%
20%
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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.

No Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont a obra de recuperação do pátio de aeronaves
iniciada em março de 2013 tem previsão de conclusão em maio de 2016. Ao término da obra o pátio
contará com 96.931,51 m2. A conclusão do segundo pavimento e obras complementares da área de
embarque do terminal de passageiros foram finalizadas e aguardam o Termo de Recebimento
Definitivo.
Quadro 27: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1F56
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.1F56
Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de
Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)
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
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
*
105.000.000,0 9.771.747,0
9.771.011,0
% de execução
24%
10%
10%
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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 tem previsão de entrega em duas etapas: a primeira, referente à infraestrutura que
contempla a terraplenagem, drenagem e pavimentação do terminal, da pista de táxi, do pátio de
aeronaves e do estacionamento de veículos, encontra-se com contrato suspenso desde agosto de
2015 para equalização do cronograma da obra e finalização do contrato; a segunda etapa contempla
a construção do novo Terminal de Passageiros e edificações complementares que se encontram com
contrato rescindido desde outubro de 2014, tendo a Infraero aplicado as penalidades e multas
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cabíveis à contratada. A segunda colocada no processo licitatório manifestou interesse em assumir o
empreendimento e aguarda formalização para início das obras.
Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto de Florianópolis foi incluído no Programa
Nacional de Desestatização, por meio do Decreto nº 8.517, de 10 de setembro de 2015. Segundo
informações obtidas junto à Secretaria de Aviação Civil – SAC/PR o leilão de concessão desse
aeroporto está previsto para o primeiro semestre de 2016.
Quadro 28: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1J95
Identificação da Ação
Código
Título
Iniciativa

30.62213.26.781.2017.1J95
Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)
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
( 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
100.000.000,0 29.187.645,0
29.187.203,0
% de
61%
15%
15%
execução
física
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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 foram retomadas em junho de 2015 com previsão de
conclusão em dezembro de 2017. Ao término das obras o aeroporto contará com 28.000 m 2 de área
no terminal, 7 (sete) novas posições de aeronaves, 6 (seis) pontes de embarque, um total de 56
(cinquenta e seis) balcões de check-in, 92.800 m2 de pátio de aeronaves e 2.058 metros de pista de
pouso e decolagem. As obras de construção da Torre de Controle e Seção de Combate a Incêndio
foram concluídas em 2014.
Quadro 29: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 1J98
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

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
*
21.802.000,0
1.754.504,0
1.753.209,0
% de execução
15%
5%
5%
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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 as obras foram iniciadas, 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 Terminal de Passageiros e obras vinculadas, concluídas em 2012; na 2ª fase a reforma
e ampliação do Terminal de Passageiros, incluindo instalação de pontes de embarque, reforma e
adequação da via de serviço do lado Ar, nova sinalização horizontal do pátio de aeronaves, reforma,
adequação e ampliação do sistema viário, reforma, adequação e ampliação do estacionamento,
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), encontram-se em execução por meio de Convênio com o
Governo do Estado do Mato Grosso, o qual foi prorrogado até maio de 2016.
Quadro 30: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 4099
Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.4099
Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária
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
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
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta de medida
*
80.000.000,0 80.000.000,0
69.674.357,0
*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 87% da meta financeira
prevista para 2015: construção das novas casas de força para os instrumentos de navegação aérea
das pistas de pouso e decolagem 1533 e 1129 do Aeroporto de Curitiba; aquisição de
transelevadores para o terminal de cargas do Aeroporto de Manaus; aquisição de equipamentos de
auxílio a navegação aérea, tais como: DVOR, EMS, luzes de LED para o balizamento noturno;
instalação do sistema de TV e Vigilância – STVV em diversos aeroportos da rede Infraero.
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Quadro 31: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 7U24
Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7U24
Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado – São Luís (MA)
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
( 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
*
16.349.543,0 12.571.603,0 11.301.271,0
Percentual
14%
14%
12%
de execução
física

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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.

No Aeroporto de São Luís a obra de ampliação do Terminal de Passageiros com a instalação dos
módulos operacionais está em execução, com previsão de conclusão em maio de 2016. Ao término
da obra o aeroporto contará com 11.180 m2 de área. A instalação do forro no saguão do terminal foi
concluída em maio de 2014 e a construção de segunda via frontal do terminal e a ampliação do
estacionamento foram concluídas em dezembro de 2014.
Quadro 32: Ações do Orçamento de Investimentos – Iniciativa 157L
Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.157L
Adequação da Infraestrutura Aeroportuária
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
( x ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição da Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
Meta
medida
*
472.570.000,0 245.682.058,0 229.214.148,0
Aeroporto
60%
50%
50%
adequado
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

*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.

Esta ação nacional abrange todos os investimentos catalogados no Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC e no Programa de Investimentos em Logística - Aeroportos Regionais não
relacionados nas ações específicas, tais como: aquisição de veículos contra incêndio, ambulâncias,
conectores modulares – ELO e ambulifts; aquisição e instalação de radares de superfície para os
aeroportos de Curitiba e Galeão; reforma e ampliação do terminal de passageiros dos aeroportos de
Marabá, Tefé, Tabatinga e Santarém; implantação de módulo operacional – MOP no Aeroporto de
Londrina; ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto de Rio Branco e restauração da pista
de pouso, taxiways, pátio de aeronaves e via de acesso à Seção de Combate a Incêndio – SCI do
Aeroporto de Rio Branco.
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Análise Crítica do Programa de Gestão e Manutenção – 0807 e suas ações
DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Quadro 33: Demonstrativo do programa de Gestão e Manutenção
Identificação do Programa de Governo
0807
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Secretaria de Aviação Civil - SAC
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
20.000.000,0 20.000.000,0
10.517.407,0

Código Programa
Título
Órgão Responsável

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 DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS
Quadro 34: Demonstrativo das Ações Vinculadas ao Programa
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 da Unidade
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
Meta
de medida
5.000.000,0
500.000,0
177.429,0
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

Com as concessões dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins, os cenários
financeiro e orçamentário apresentaram-se restritivos para atender a demanda de investimentos
nesta ação. Diante disso, no exercício de 2015 foram priorizados a execução dos investimentos
previstos na carteira do PAC, dentre outros.
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Quadro 35: Demonstrativo das Ações Vinculadas ao Programa
Identificação da Ação
30.62213.26.126.0807.4103.0001
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
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
Unidade de Previst Reprograma Realizad
Descrição da Meta
Inicial
Final
Realizado
medida
o
do
o
15.000.000,0 19.500.000,0 10.339.978,0
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

Nesta ação destaca-se os seguintes investimentos: licença de uso dos sistemas da Microsoft,
aquisição do sistema de gestão de ativos da Infraero e sistema de gestão processual jurídico.
Análise do Programa Política Nacional de Defesa – 2058 e sua Ação
DEMONSTRATIVO PROGRAMA POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA
Quadro 36:Demonstrativo do 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
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Processados
7.300.000,0
0,0

Valores Pagos
0,0

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. Apresenta-se, a seguir, a análise da ação orçamentária constante no Programa
Política Nacional de Defesa, sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais
investimentos, bem como, os motivos que contribuíram para não realização dos recursos
orçamentários previstos.
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Quadro 37:Demonstrativo da Identificação da Ação do Programa
Identificação da Ação
30.62213.26.122.2058.2041.0001
Código
Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo
Título
01HG Monitoramento e defesa do espaço aéreo brasileiro
Iniciativa
Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo
Objetivo
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
Unidade de Previst Reprograma Realizad
Descrição da Meta
Inicial
Final
Realizado
medida
o
do
o
7.300.000,0
0,00
0,00
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

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
2015 foi priorizado os investimentos do PAC para as grandes obras que foram realizados com
recursos da União.
2. - Identificação da Unidade Orçamentária
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero

62213

Código SIAFI da
UGO

Esclarece-se que, muito embora o Tribunal de Contas da União – TCU mantenha a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 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 Infraero passou a ser uma entidade
vinculada e, para fins orçamentários, assume a figura de Unidade Orçamentária – UO deste Órgão
Setorial.
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4.7

Informações sobre a execução das despesas
Programação da Despesa de Capital
Quadro 38:Programação de Despesa de Capital
Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: Infraero
Origem dos Créditos Orçamentários

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Abertos
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2015 (A)
Dotação final 2014(B)
Variação (A/B-1)*100
Especiais

Código UO: 62213
UGO:
Grupos de Despesa Correntes
1 – Pessoal e
Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos
da Dívida

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupos de Despesa Capital

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3- Outras
Despesas
Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 - Reserva
6de
Amortização
Contingência
da Dívida
1.629.126.532
404.400.582
0,00
0,00
DOTAÇÃO INICIAL
241.133.990
643.673.295
0,00
0,00
Suplementares
0,00
0,00
0,00
Abertos
Especiais
0,00
0,00
0,00
Reabertos
0,00
0,00
0,00
Abertos
Extraordinários
0,00
0,00
0,00
Reabertos
-682.454.446
0,00
0,00
Créditos Cancelados
0,00
0,00
Outras Operações
1.187.806.076 1.048.073.877
0,00
0,00
Dotação final 2015 (A)
1.903.110.567
773.467.101
0,00
0,00
Dotação final 2014 (B)
-37,6%
35,5%
0,00
0,00
Variação (A/B-1)*100
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO
4 – Investimen
tos

5 – Inversões
Financeiras

CRÉDITOS

Origem dos Créditos Orçamentários

Iniciou-se o exercício de 2015 com o Orçamento de Investimentos aprovado por meio da Lei
Orçamentária nº 13.115, de 20 de abril de 2015, no valor de R$ 1.629,1 milhões. Com a revisão, em
novembro de 2015, o montante orçado e revisado ficou em R$ 1.187,8 milhões, que foram
aplicados na manutenção da infraestrutura aeroportuária, sendo priorizadas as obras constantes do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Além disso, foram orçados R$ 1.048,1 milhões
para aporte de capital nas Sociedades de Propósito Específico – SPE´s dos aeroportos de Brasília,
Campinas, Galeão, Confins e Guarulhos.
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Execução das Despesas de Capital com Investimento por Modalidade de Contratação
Despesas por Modalidade de Contratação
Quadro 39: Despesas por Modalidade de Contratação
Valores em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: Infraero

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Código UO: 62213
UGO:
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2015
2014
2015
2014
Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)
0,00
0,00
919.486.004
1.233.448.563
a) Convite
0,00
0,00
164.910
b) Tomada de Preços
0,00
0,00
934.084
8.125.785
c) Concorrência
0,00
0,00
450.470.428
585.051.923
d) Pregão
0,00
0,00
94.689.094
240.377.699
e) Concurso
0,00
0,00
0,00
0,00
f) Regime Diferenciado de Contratação RDC
0,00
0,00
373.392.398
399.728.246
g) Consulta
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratações Diretas (h+i)
146.166.547
191.061.841
h) Dispensa
0,00
0,00
145.894.646
168.467.841
i) Inexigibilidade
0,00
0,00
271.901
22.594.000
0,00
0,00
Regime de Execução Especial
614
j) Suprimento de Fundos
0,00
0,00
614
0,00
0,00
Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
0,00
0,00
l) Diárias
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros
0,00
0,00
Total (1+2+3+4+5)
1.065.652.551
1.424.511.018
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

A execução dos investimentos em 2015 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) e naqueles que serão sede dos jogos olímpicos em 2016.
Para isso, além de utilizar a 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 as contratações. Reduziu-se as licitações na modalidade de
Convite, em detrimento da Tomada de Preço 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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Execução das Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Quadro 40: Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Valores em R$ 1,00

DESPESAS DE CAPITAL
Unidade Orçamentária: Infraero
Código UO: 62213
UGO:
RP não
Grupos de Despesa
Empenhada
Liquidada
Valores Pagos
Processados
Período
2015
2014
2015
2014 2015 2014
2015
2014
1. Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 1.065.652.551 1.424.511.018
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
134.843.411
227.437.921
Equip. e Mat.Permanente
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
930.809.140 1.197.073.097
Obras e Instalações
2. Inversões Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
782.258.680
760.269.274
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
782.258.680
760.269.274
Partic. em outras empresas
3. Amortização da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

No que se refere especificamente ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que traduz os
investimentos estratégicos do Governo Federal, foram investidos R$ 985,5 milhões.
Integralizou-se em 2015 nas concessionárias dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos,
Galeão e Confins o montante de R$ 782,3 milhões, referente à participação da Infraero no capital
dessas empresas.
Com relação às obras concluídas em 2015 destacam-se as seguintes: obras de ampliação e reforma
do terminal de passageiros 1 do Aeroporto de Manaus; construção do segundo pavimento e obras
complementares do terminal de passageiros do Aeroporto de Santos Dumont; ampliação do sistema
de pistas e pátios e macrodrenagem do Aeroporto de Curitiba; substituição do forro metálico com
iluminação do terminal de passageiros 2 e fornecimento e instalação do sistema elétrico do terminal
de passageiros 2 do Aeroporto do Galeão; e reforma e climatização do terminal de passageiros do
Aeroporto de Foz do Iguaçu.
Com o objetivo de promover a segurança da aviação civil, ampliando a proteção aos passageiros
foram adquiridos veículos de resgate e salvamento e ambulâncias, investiu-se na modernização dos
equipamentos e instrumentos de navegação aérea tais como DVOR, PAPI e barômetros digitais e
implementação de luzes de LED no sistema de balizamento noturno das pistas de taxiways, além de
melhorias nas instalações das Seções Contra Incêndio e implantação de sistema de TV e vigilância.
Quanto aos equipamentos operacionais, destacam-se a aquisição de ambulifts, conectores modulares
móveis – ELO para o Aeroporto de Londrina, esteiras de bagagem, transelevador para utilização no
terminal de carga de Manaus, substituição das pontes de embarque e desembarque do Aeroporto de
Manaus, dentre outros.
Para modernizar seu parque tecnológico, promover melhorias na comunicação e desenvolver os
sistemas de informações a Empresa investiu na modernização e padronização do sistema de gestão
de ativos de manutenção e no sistema de gestão processual jurídico, além da aquisição e renovação
de licenças de uso de softwares.
No que se refere à logística de carga, no exercício de 2015, à semelhança do ano anterior, ainda que
não tenham ocorrido acréscimos na metragem quadrada destinada 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.
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Neste sentido, no período janeiro de 2013 a dezembro de 2015 a média do indicador Tempo de
Processamento de Carga - TPC caiu de 76 horas, 15 minutos e 34 segundos, em janeiro de 2013,
para 52 horas, 34 minutos, 12 segundos, em dezembro de 2015, representando redução de 31% nos
tempos médios de processamento do período, com picos nos meses de janeiro e quedas nos meses
de setembro. Contribuíram mais fortemente para a redução das médias dos tempos de
processamento as ações desenvolvidas pela Rede Teca junto aos clientes estratégicos, que por meio
dos Programas de Visitas e de Fidelização e, sobretudo do Programa Infraero de Eficiência
Logística – PIEL sensibilizaram os clientes para a melhoria de suas operações e
nacionalização/retirada de cargas no menor tempo possível, com ganhos significativos para toda a
cadeia produtiva. Tais 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 concedidos (Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão, Confins e
Natal) correspondia a 52% da meta, ou 1,25 milhão de toneladas. Terminado o ano de 2015, após as
revisões relativas às concessões aeroportuárias, a Rede Infraero, excluídos portanto os aeroportos
concedidos, alcançou a capacidade de processamento de carga equivalente a 25,78% da meta
estabelecida, ou cerca de 0,618 milhão de toneladas, representando um aumento de 4% da
capacidade de processamento em comparação ao exercício 2010.
Com isso, a Infraero encerra o exercício de 2015 com uma sequência de resultados que confirmam
o compromisso de prestar atendimento de qualidade aos seus clientes, implementando desta forma o
conceito de oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis aproximando pessoas e
negócios.
4.8

Desempenho operacional

A avaliação do desempenho da Infraero no exercício de 2015 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 2015, foram estabelecidos 20 indicadores estratégicos e 45 projetos, 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:
Quadro 41: Avaliação Geral dos Indicadores Estratégicos

Desafios do Mapa Estratégico

Quantidade de
Indicadores do
Plano Empresarial
2013-2016

Comportamento do Desempenho 2015
Bem abaixo
Abaixo da Próximo da
da meta
meta fixada meta fixada
fixada

Meta
cumprida

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

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

(A)

(C)

(D)

(E)

(F)

(H=E+F)

(I=H/A)

De suporte à estratégia

4

1

1

0

2

2

50%

Da eficiência operacional
e competitividade

14

1

1

5

7

12

86%

Do reconhecimento pela
excelência aeroportuária

2

0

0

0

2

2

100%

20

2

2

5

11

16

80%

Total

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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%.
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Constata-se que do total de 20 indicadores, 11 alcançaram as metas estabelecidas para 2015 e 5
ficaram próximos da meta fixada. No entanto, 2 se posicionaram abaixo e 2 bem abaixo do
estabelecido.
Pelo quadro de desempenho pode-se observar que o alcance das metas previstas para os indicadores
do Plano Empresarial chegou a 80%.
Em 2015 a carteira de projetos estratégicos contou com 45 projetos em execução vinculados aos
objetivos estratégicos. A carteira foi definida com base nas necessidades de melhoria apontadas
pelas diversas áreas, o que gerou um conjunto de ações que foram organizadas em projetos.
A sistemática de acompanhamento dos projetos tem sido importante para que modelos de gestão
voltados para o controle da carteira sejam constantemente aperfeiçoados.
A seguir apresenta-se o acompanhamento detalhados dos 20 indicadores e dos 45 projetos
estratégicos.
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Desafio de suporte à estratégia
Objetivo Estratégico “Aprimorar o capital humano”
Indicadores:
1- Indicador: Capacitação de empregados em relação aos gaps apresentados na Avaliação de
Competências – Gco.
Gestor: Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica – DG.
Meta: 50%.
Definição do indicador: Aumento do número de empregados que apresentaram gaps de
competências e foram capacitados. Baseado na avaliação de competências do ano de 2015 - GCO.
Tabela 1: Resultado do indicador Gco
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

GCO - Competências
desenvolvidas em relação aos
Percentual
50,00
50,60
101,21%
gaps identificados (100%)
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP

Análise horizontal
Variação Variação (%)
0,60

1,20%

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O cumprimento da meta decorreu da execução do Programa de Formação Profissional (PFP), cujo
foco foi a operacionalização dos Aeroportos. A realização desses treinamentos contribuiu para o
desenvolvimento dos empregados que apresentaram gaps, possibilitando melhoria nas atividades
prestadas pelos profissionais envolvidos, em consonância com o objetivo estratégico de “aprimorar
o capital humano”.

Projetos:
1 - Projeto: Gestão de Pessoas – INOVAGP.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Avaliar a estrutura organizacional e os principais processos de RH
diagnosticando a situação atual e identificando oportunidades de evolução e melhorias.
Quadro 42: Detalhamento do projeto INOVAGP

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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2 - Projeto: Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Desenvolvimento e implantação de um novo Plano de Carreira, Cargos e
Salários com vistas a uma administração salarial estratégica e moderna, de forma equilibrada e
atrativa.
Quadro 43: Detalhamento do projeto PCCS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - Projeto: Novo Modelo de Gestão do PAMI.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Garantir a perenidade do Programa de Assistência Médica da Infraero.
Quadro 44: Detalhamento do projeto PAMI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Objetivo Estratégico “Ampliar as soluções tecnológicas”
Indicadores:
1- Indicador: Índice de entrega do portfólio de projetos da TI - Pti.
Gestor: Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica – DG.
Meta: 93%.
Definição do indicador: Este indicador apresenta o percentual de execução no prazo dos projetos
constantes do portfólio da TI que estejam vinculados a um ou mais projetos estratégicos da
organização considerando, inclusive, os projetos estruturantes com relevância para a estratégia.
Escopo: Todos os projetos constantes do Portfólio de Projetos de TI que estejam vinculados a
algum projeto estratégico do Portfólio do PMO Corporativo e aqueles estruturantes com relevância
para a estratégia.
Tabela 2: Resultado do indicador Pti
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

PTI - Indice de entrega do
portfólio de projetos de TI (100%)

Percentual

93,00

93,59

100,63%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
0,59

0,63%

Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Durante o ano de 2015, a Superintendência de Tecnologia da Informação - DGTI deu segmento ao
processo de melhoria contínua de seus processos e atividades. O fortalecimento da gestão de
projetos proporcionou a evolução do planejamento, controle e acompanhamento da gestão das
demandas, com maior qualidade e transparência das ações em desenvolvimento pela TI.
Desde 2013, a gestão de projetos é adotada como pilar de governança, aplicada em alinhamento
com a metodologia escritório de projetos corporativos e tendo seus indicadores monitorados pelo
Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – Codet, composto por membros da Diretoria Executiva
da Infraero.
O indicador PTI - Índice de Entrega do Portfólio de TI, considera o percentual de execução no
prazo dos projetos constantes do portfólio da TI que estejam vinculados a algum projeto estratégico
do PMO Corporativo e os projetos estruturantes que dão suporte a outros projetos da Empresa e têm
relevância estratégica.
Podemos citar algumas entregas de projetos considerados no cálculo desse indicador durante o ano
de 2015:
• Eficiência Logística
Aquisição de solução para elevar os padrões de excelência dos serviços logísticos da Infraero.
• Gestão do Consumo de Água (GCA)
Desenvolvimento de solução para gestão de Contratos de Água, proporcionando mecanismos para
ações de redução de custos.
• Relatório de Prevenção de Acidentes - Módulo Gestão (RELPREV)
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Atualização do sistema RELPREV com a adição do módulo de gestão e emissão de relatórios
gerenciais atendendo o objetivo estratégico de elevar os padrões de excelência dos serviços.
• Sistema Ordem
Solução para gerenciamento de ordens de serviço da TI.
• Aquisição de Certificados Digitais (CD)
Aquisição de Certificado Digital para atendimento a demanda da Infraero.
• Manutenção da Central IP (Call Manager)
Contratação de empresa para manutenção da central telefônica digital IPBX.
• Contratação de novas redes WAN MPLS Principal e Redundante
Implantação da nova rede MPLS com redução de custos de R$ 5 Milhões e adoção das medidas de
aumento para 1 MB para a velocidade mínima para 33 localidades, principalmente para região
Norte. Com a nova rede, 35 localidades passaram a contar com a rede redundante permitindo,
assim, a melhor disponibilidade dos serviços e sistemas.
• Renovação de Suporte Firewall Sede e Regionais (RSF)
Contratação de empresa para realizar os serviços técnicos de manutenção, suporte e atualização da
solução de firewall.
• Contratação de Serviços de Telecomunicações - Serviços (INFOVIA)
Implantação da rede INFOVIA para a interligação dos DATACENTER do Setor Comercial Sul –
SCS com o SITE Edifício SEDE Aeroporto assegurando a melhoria dos serviços com menor custo e
do acesso à internet.
• Suporte para os produtos ORACLE (SupOracle)
Contratação de manutenção para as licenças de software Oracle com o objetivo de gerar os artefatos
de planejamento da IN04.
• Painel de Controle do SAC-TI (PdcSacTI)
Sistema para controle dos indicadores de gestão do SAC-TI.
Em função das priorizações e governança implementadas pelo Comitê de Desenvolvimento
Tecnológico - Codet e da parceria com as áreas de negócio, fortalecida por meio da instituição dos
interlocutores de TI para cada Diretoria e Presidência, a DGTI conseguiu superar a meta de 93% de
efetividade estabelecida ao indicador para o ano de 2015.
As entregas realizadas suportam o desenvolvimento tecnológico da Empresa proporcionando, além
da sustentação dos serviços e sistemas internos existentes, a ampliação e modernização das soluções
de infraestrutura aeroportuária.
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Objetivo Estratégico “Modernizar a gestão”
Indicadores:
1- Indicador: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo) – Mgp.
Gestor: Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica – DG.
Meta: 3,2.
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.
Tabela 3: Resultado do indicador Mgp
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

MGP - Nível de maturidade em
ger. de projetos (PMO
Corporativo) - (60%)

Índice

3,2

2,6

81,6%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-0,6

-18,8%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
O índice de maturidade em gerenciamento de projetos não alcançou a meta estipulada para 2015
(3,2) e apresentou um recuo com relação ao resultado obtido em 2014, ficando em 2,6.
O MGP é apurado com base no Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos (Darci
Prado), o qual avalia o nível de aceitação e utilização da plataforma de gestão de projetos pela
organização. A retração no resultado de 2015 será avaliada em função das dimensões que formam o
modelo, visando uma melhor compreensão das causas e uma detecção contundente das
oportunidades de melhoria a serem implementadas.
Dimensões:
1. Competência comportamental, Gerenciamento de Projetos - GP, técnica e contextual - o perfil
dos líderes de projetos está aquém do necessário para que os resultados esperados pelos projetos
sejam alcançados. Não se questiona a performance dos líderes nas questões técnicas de suas áreas,
porém o perfil desejável deve estar voltado principalmente às habilidades gerenciais de
engajamento e comunicação, essenciais para uma gestão efetiva. Essas competências também
devem ser desenvolvidas nos membros das equipes dos projetos e nos gestores pois o sucesso dos
projetos estratégicos em muito depende do nível de sinergia existente na organização. Dessa forma,
o PMO Corporativo precisa aumentar o seu nível de atuação e estimular a adoção de boas práticas
entre os envolvidos com a gestão de projetos.
2. Alinhamento estratégico - o processo de seleção de projetos tem como premissa básica a
necessidade de vinculação das propostas aos objetivos estratégicos. Isso já ocorre, porém como os
objetivos estratégicos são amplos o processo de seleção torna-se enfraquecido e complexo aos olhos
da organização, tendo em vista que um único objetivo pode considerar propostas com características
bem distintas. Numa visão consolidada o portfólio acaba por contemplar projetos com focos
bastante variados, tornando arriscada a obtenção de resultados em função da grande concorrência
por recursos. Como medida mitigatória, entende-se que deverão ser definidos os fatores críticos de
sucesso (demandas estratégicas) para a consecução de cada objetivo do Mapa Estratégico.
3. Governança - a gestão de projetos estratégicos da Infraero conta com um moderno sistema de
governança onde todas as funções necessárias ao desenvolvimento efetivo dos processos de gestão
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de projetos foram definidas. A partir do início do segundo semestre de 2015 as reuniões do comitê
de projetos foram interrompidas, tendo a última ocorrido em 29/07/2015. Isso tem provocado um
afastamento da alta administração da gestão de projetos e tornado mais lenta a resolução de
questões, o que compromete a obtenção dos resultados esperados pelos projetos. Uma alternativa
para obtenção do apoio da alta administração seria a desoneração da sua participação em questões
mais simples e para isso um nível de autonomia deveria ser concedido aos executivos e ao PMO
Corporativo para que questões menos relevantes fossem resolvidas mais rapidamente.
4. Metodologia e informatização - em função das necessidades de aperfeiçoamento das
competências dos envolvidos com a gestão de projetos na organização, a metodologia deverá passar
por alguns ajustes visando o fortalecimento dos processos de integração de partes envolvidas e
comunicação. Quanto às ferramentas de apoio à gestão não há impropriedades, porém algumas
melhorias são necessárias visando a integração da gestão de projetos como a implantação do EPM,
utilização do sistema de orçamento para os projetos estratégicos, vinculação com o sistema de
competências, etc.
2- Indicador: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da
Engenharia) – Ime.
Gestor: Diretor de Engenharia e Meio Ambiente – DE.
Meta: 1,5.
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.
Tabela 4: Resultado do indicador Ime

Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

IME - Nível de maturidade em
ger. de projetos (PMO setorial
Índice
1,5
1,1
73,3%
da Eng) - (40%)
Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DEEM

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-0,4

-26,7%

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 a partir da aplicação de
boas práticas de gerenciamento. 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 Harold 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 evoluíram em seu indicador, apesar de que 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 e líderes de
empreendimento, como também por todas as equipes de projeto envolvidas.
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Contudo, notou-se uma destacada evolução nas notas em análise individualizada por cada grupo de
amostragem, verificando que algumas unidades atingiram a meta e também alcançaram o grau de
maturidade inicial (fato não ocorrido na pesquisa de 2014). Isto indica que não se pode recuar nas
investidas para melhoria dos processos e da gestão dos projetos e que o caminho adotado está
surtindo efeito, elevando as expectativas de sucesso para os projetos futuros.

Projetos:
1 - Projeto: Sistema de gestão de processos da área jurídica - PROJUR.
Área Responsável: Superintendência de Contencioso Judicial – DJCJ.
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.
Quadro 45: Detalhamento do projeto PROJUR

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Implantação da Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e.
Área Responsável: Superintendência Financeira – FIBR.
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.
Quadro 46: Detalhamento do projeto NFS-e

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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3 - Projeto: Reorganização da Navegação Aérea – RNA.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Navegação Aérea – DONA.
Objetivo do Projeto: O Projeto visa aperfeiçoar a provisão dos serviços de navegação aérea nos
aeroportos e nas Áreas de Controle Terminal (TMA), por meio da reestruturação dos Órgãos de
Navegação Aérea (ONA) e das Unidades Técnicas de Aeronavegação (UTA) da INFRAERO sob a
forma de Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA, bem
como, da redistribuição dos serviços de navegação aérea, da revisão do sistema de remuneração dos
serviços de navegação aérea, da preparação para certificação operacional, da elaboração de Modelo
Operacional para implantação do Centro de Vigilância de Segurança Operacional, e da adequação
de normativos relacionados à responsabilidade pela operação/manutenção de auxílios à navegação
aérea e à remuneração das tarifas de navegação aérea.
Quadro 47: Detalhamento do projeto RNA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - Projeto: Conversão das demonstrações financeiras em IFRS.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO.
Objetivo do Projeto: Preparar a Infraero para apresentar suas demonstrações financeiras no padrão
internacional visando auxiliar a alta administração na tomada de decisões como a
internacionalização da Empresa.
Quadro 48: Detalhamento do projeto IFRS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5 - 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.
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Quadro 49: Detalhamento do projeto AMRI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

6 - 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.
Quadro 50: Detalhamento do projeto AREG

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

7 - 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.
Quadro 51: Detalhamento do projeto IEPC

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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8 - Projeto: Implementação de Metodologia de Processos para Gestão de Ativos da Infraero –
GAT.
Área Responsável: Superintendência de Manutenção – DEMN.
Objetivo do Projeto: Definir e implementar metodologia de processos para Gestão de Ativos da
Infraero, visando à 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.
Quadro 52: Detalhamento do projeto GAT

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

9 - Projeto: Implantação do gerenciamento de projetos nos Centros de Negócios - GP.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo do Projeto: Dotar os Centros de Negócios com ferramentas de gestão de projetos, visando
alavancar a execução dos negócios, e elevar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos da
Infraero.
Quadro 53: Detalhamento do projeto GP

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Desafio da eficiência operacional e competitividade
Objetivo Estratégico “Aperfeiçoar a infraestrutura”
Indicadores:
1 - Indicador: Índice de desempenho de agenda de empreendimentos - Ida.
Gestor: Diretor de Engenharia e Meio Ambiente – DE.
Meta: 0,9
Definição do indicador: Apura as entregas físicas de um contrato de engenharia em relação ao
programado.
Tabela 5: Resultado do indicador Ida
Indicador
IDA - Índice de desemp. da
agenda de contratos de
engenharia (50%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Adimensional

0,90

0,87

96,67%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-0,03

-3,33%

Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DEEM

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
O indicador demonstra que as entregas dos contratos de engenharia relacionados aos
empreendimentos não estão sendo realizadas conforme planejamento atual, o que demonstra uma
tendência de atraso na conclusão das obras que estão sendo acompanhadas pelo PMO da
engenharia. O indicador 0,87 demonstra que as entregas dos contratos de engenharia estão ao nível
de atenção e necessitam de ações dos gestores para elaborar e executar planos de recuperação das
obras.
Pelo nível de criticidade apresentado há uma probabilidade grande de que as entregas contratuais
não ocorram em sua totalidade, podendo gerar impactos negativos relevantes já que estes projetos
pertencem ao portfólio estratégico da Infraero. Além disso são compromissos perante o Governo
Federal.
As causas são diversas e são discutidas mensalmente com a Diretoria através do Comitê de Gestão
de Empreendimentos Estratégicos - COGEE. Um fato de grande impacto nas obras de engenharia
foi a falta de pagamento dos fornecedores (Contratadas) devido às restrições financeiras impostas à
Empresa, considerando a concessão dos aeroportos da rede Infraero. Este não pagamento acarretou
algumas desmobilizações e paralizações das equipes contratadas para execução das entregas
projetadas acarretando em um deslocamento de grande vulto em todos os cronogramas de obra da
Infraero. Contudo, apesar desse cenário negativo, o indicador demonstra que há um esforço da
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente que está resultando na manutenção do indicador ao nível
de atenção e não ao nível crítico, o que realça que há ação para que, mesmo em momento de
adversidade, haja comprometimento com a entrega dos resultados de engenharia.
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2- Indicador: Realização de investimentos da LOA – Loa.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados – DF.
Meta: 90%.
Definição do indicador: Apura o percentual de realização dos investimentos da LOA.
Tabela 6: Resultado do indicador Loa
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Análise horizontal
Variação Variação (%)

LOA - Realização de
Percentual
90,00
90,99
101,10%
0,99
investimentos da LOA (50%)
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

1,10%

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Mesmo com o cenário financeiro restritivo em que o Governo Federal, por meio do Decreto
8.456/2015, contingenciou recursos para investimentos nas empresas estatais, o ritmo acelerado na
execução dos empreendimentos relatados abaixo contribuíram para um desempenho satisfatório em
2015:
 Construção do novo complexo aeroportuário do Aeroporto de Goiânia;
 Reforma e ampliação do terminal do Aeroporto de Curitiba;
 Reforma e ampliação do terminal de passageiros e construção do novo complexo logístico
do Aeroporto de Porto Alegre;
 Recuperação do pátio do Aeroporto Santos Dumont;
 Conclusão da reforma do terminal de passageiros do Aeroporto de Manaus;
 Reforma do terminal de passageiros do Aeroporto de Macaé;
 Ampliação e reforma da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Aracaju;
 Ampliação do terminal de passageiros dos aeroportos de Rio Branco e Santarém e
restauração da pista de pouso, taxiways e pátio de aeronaves do Aeroporto de Rio Branco;
 Reforma e ampliação dos terminais e passageiros dos aeroportos de Tabatinga e Tefé.
Além disso, tivemos as aquisições dos equipamentos operacionais, tais como: ambulifts, veículos de
combate a incêndio e conectores modulares – ELO.
Sendo assim, encerrou-se o exercício de 2015 com investimentos na infraestrutura aeroportuária no
valor de R$ 1.065,6 milhões, representando 89,7% do valor proposto para o exercício.
Quanto ao aporte nas Sociedades de Propósito Específico - SPE efetuou-se um repasse de R$ 782,3
milhões para os concessionários dos aeroportos de Brasília, Campinas, Galeão e Guarulhos.
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Projetos:
1 - 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.
Quadro 54: Detalhamento do projeto SIG

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Espaço livre – Aeroportos – ELAER.
Área Responsável: Superintendência de Contencioso Judicial – DJCJ.
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.
Quadro 55: Detalhamento do projeto ELAER

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - Projeto: Regularização da situação patrimonial dos aeroportos administrados pela
Infraero – RAP.
Área Responsável: Superintendência de Assuntos Regulatórios – DJRG.
Objetivo do Projeto: Regularização da situação patrimonial dos aeroportos administrados pela
Infraero, objetivando o aprimoramento da infraestrutura aeroportuária.
Quadro 56: Detalhamento do projeto RAP

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Objetivo Estratégico “Elevar os padrões de excelência dos serviços”
Indicadores:
1- Indicador: Eficiência operacional passageiro – Eop.
Gestor: Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.
Meta: 98%.
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.
Tabela 7: Resultado do indicador Eop
Indicador
EOP - Eficiência operacional
passageiro (30%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

98,00

97,18

99,16%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-0,82

-0,84%

Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

A meta não foi alcançada mas o resultado ficou bem próximo do fixado.
Durante o exercício, foi realizado monitoramento estratégico nos aeroportos que implantaram a
Etapa 1 do Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos – PEOA, com meta estabelecida em 98%.
Os dados utilizados para a consolidação dos resultados dos processadores foram alcançados por
meio das médias da primeira medição nos Aeroportos de: Santos Dumont, Congonhas, Curitiba,
Cuiabá, Manaus, Porto Alegre e Recife e seus respectivos monitoramentos.
A implantação de Procedimentos Operacionais Padrão – POP, com o objetivo de padronizar
atividades nos aeroportos, coordenada pela Autoridade Aeroportuária Local, tem alcançado
resultados positivos com a melhoria da eficiência operacional para os passageiros e usuários.
A implantação do projeto, o monitoramento dos resultados e a implantação das ações de médio e
longo prazo são encaminhados para acompanhamento da Secretaria da Aviação Civil da Presidência
da República – SAC/PR e pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias – CONAERO.
A seguir apresenta-se uma síntese dos aeroportos monitorados:
Aeroporto Santos Dumont:
As medições dos processos de check-in, embarque/desembarque, restituição de bagagem e canais de
inspeção ocorreram de maneira eficiente. Vale atentar para o pequeno aumento nos tempos de
restituição de bagagem para que se mantenham conforme dados históricos.
A mudança significativa no aeroporto aconteceu porque o Centro de Gerenciamento Aeroportuário CGA foi efetivamente implementado, sendo possível observar total monitoramento das atividades
com interação entre os operadores aéreos.
O gerenciamento, coordenando e controlando a rotina diária na operacionalidade do aeroporto em
tempo real, por meio de medidas de gestão do fluxo operacional, de aeronaves nos pátios, pessoas e
bagagens nos terminais de passageiros, compartilhando informações entre os responsáveis pelo
atendimento e pela qualidade dos serviços prestados aos usuários do transporte aéreo demonstra
foco do aeroporto em atender ao passageiro sempre em busca da melhoria contínua.
A ferramenta de controle implantada pelo projeto trouxe mais agilidade para conduzir o
planejamento e harmonização de ações de melhoria, por monitorar as ações relacionadas à
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eficiência das operações definidas nos Procedimentos Operacionais Padrão - POP e os resultados
delas decorrentes.
Aeroporto de Congonhas:
Foi evidenciado que os tempos de processamento de restituição de bagagens estão se aproximando
do limite máximo aceitável, se mantendo ainda dentro dos parâmetros de eficiência definidos na
etapa 1 do projeto.
Para manutenção dos resultados com foco na melhoria é necessário um acompanhamento mais
amiúde pela liderança local do Projeto PEOA, para que anomalias nos processadores possam ser
mitigadas ou eliminadas simultaneamente à sua evidência.
A proposta do monitoramento contínuo é focada na melhoria da performance com análise crítica
das causas raiz para otimização dos tempos de processamento de fila.
Aeroporto de Curitiba:
Após o fechamento dos dados do Protocolo de monitoramento verificou-se que o Aeroporto
Internacional Afonso Pena - Curitiba obteve Índice de Eficiência Operacional - IEOP de 98,13%,
ultrapassando a meta para o IEOP em 2015 de 98% de aderência.
As medições dos processos de check in, embarque/desembarque, restituição de bagagem e canais de
inspeção ocorreram de maneira eficiente. Ressalta-se que os tempos de restituição de bagagens, que
normalmente são difíceis de ser verificados no tempo aceitável curto, em Curitiba os resultados
foram dentro desses parâmetros.
Aeroporto de Cuiabá:
Diante do cenário do aeroporto, em obras há quatorze anos ainda não concluídas, o passageiro que
chega ao aeroporto já apresenta o conceito pré-estabelecido e desmotivação ao processo de
atendimento do aeroporto. A situação foi evidenciada também na pesquisa da SAC que apresentou
sobre a qualidade dos processadores de embarque e desembarque uma nota ruim. No entanto, as
medições realizadas na mesma pesquisa e no monitoramento estratégico demonstraram que os
processos de embarque e desembarque de passageiros e restituição de bagagens estão entre os
melhores dentre os aeroportos pesquisados.
Atualmente, os principais itens com necessidade de melhoria são: Climatização de todo o Terminal
de Passageiros - TPS, que é o principal gargalo relacionado a percepção de conforto do passageiro e
a instalação de sistema de sonorização e disponibilidade de sala de embarque maior.
Aeroporto de Manaus:
Apesar de ter mantido os parâmetros de eficiência definidos na etapa 1 do projeto, foi evidenciado
que os tempos de processamento de check-in e de restituição de bagagens estão se aproximando do
tempo longo aceitável de acordo com parâmetros da Associação Internacional do Transporte Aéreo
- IATA.
Para manutenção dos resultados com foco na melhoria foi necessária uma ação mais próxima da
área de segurança, de operações e do Centro de Gestão Aeroportuária - CGA, com apoio à liderança
local do Projeto Eficiência Operacional, para que anomalias nos processadores pudessem ser
mitigadas ou eliminadas simultaneamente à sua evidência.
Aeroporto de Porto Alegre:
As medições de todos os processos de embarque e desembarque, doméstico e internacional,
ocorreram de forma proveitosa.
Os tempos de restituição de bagagens, comparando o último monitoramento em relação ao
monitoramento atual, foi significativo com a redução do tempo.
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Foi identificado na empresa TAP aumento no tempo de processamento de fila no check-in de sete
para dezesseis minutos. Apesar do tempo estar dentro dos parâmetros IATA, é importante o
monitoramento constante do processador.
Aeroporto de Recife:
Foram realizadas as medições com destaque para a empresa CONDOR que desde a sua primeira
medição, em julho de 2013, conseguiu reduzir em mais de 20 minutos o tempo de entrega da
bagagem.
2- Indicador: Eficiência Operacional Logística - Eol
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: 75%.
Definição do indicador: É a identificação do padrão operacional dos Tecas quanto aos requisitos
estabelecidos no Protocolo do Indicador EOL, relativos às áreas de Gestão, Infraestrutura e TI e
Negócios dos Tecas, que permite aos gestores atuar nas situações "não satisfatórias" na busca da
melhoria contínua a fim de atingir o nível de excelência.
Tabela 8: Resultado do indicador Eol
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

EOL - Eficiência operacional de
Percentual
75,00
80,46
107,27%
logística (20%)
Fonte: Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC

Análise horizontal
Variação Variação (%)
5,46

7,28%

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Ao término do exercício o indicador estratégico de Eficiência Operacional Logística - EOL superou
em 7,28% a meta estabelecida para o 4º trimestre de 2015 (alcançar 75% dos pontos possíveis),
atingindo a marca de 80,46%.
Após um ano de implementação do indicador, a presente apuração avaliou e computou os itens com
periodicidade de medição anual, que tratam:
1) do inventário anual das cargas sujeitas a penas de perdimento;
2) da automatização do inventário com o uso de coletores portáteis; e
3) da periodicidade na realização do inventário e atualização dos registros no Tecaplus com
verificação de "lixo" na base de dados do sistema.
A apuração de tais itens impactou o resultado corporativo, que ainda não havia sido influenciado
por essas temáticas. Os três itens já vêm sendo tratados pela Logística de Carga para que seus
efeitos sejam positivos nas próximas apurações.
Visando ainda a continuidade do bom desempenho e melhorias futuras é necessário apontar os
desafios a serem superados. São eles:
1) o cumprimento total do padrão de recebimento de cargas no ponto zero por todas as
dependências;
2) a divulgação da atividade de Logística de Cargas em todas as localidades dos Tecas, em
veículos internos e externos de comunicação, tais como: Sem Escalas, Redes Sociais,
blogs, etc.
3) a realização de visitas às empresas cadastradas no sistema Tecaplus que tenham algum
tipo de benefício de flexibilização tarifária concedido;
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4) a realização das reuniões periódicas obrigatórias das Comissões de Coordenação do
Terminal - CCT, ou participação em reuniões similares CCA/CSA - Comissão de
Coordenação Aeroportuária/ Comissão de Segurança Aeroportuária ou em órgãos
públicos e o envio temporal das respectivas atas de realização à Superintendência de
Negócios em Logística de Carga - DCLC;
5) o envio à Superintendência de Negócios em Logística de Carga - DCLC do relatório de
inventário anual para acompanhamento, conforme o disposto na NI 19.13 (LOG).
Por fim, é necessário destacar o melhor resultado médio das quatro apurações ocorridas em 2015 de
toda a Rede que foi alcançado pelo Teca de Salvador, com média de 93,06% de desempenho,
considerado nível de excelência quanto à eficiência operacional logística atualmente apurada.
3- Indicador: Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos Aeroportuários e de
Navegação Aérea- Ids.
Gestor: Diretor de Engenharia e Meio Ambiente – DE.
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;

Inspeção de bagagens e passageiros;

Veículo de Combate a Incêndios;

Pavimentos de Pistas de Pouso e Decolagem;

Auxílios Visuais;

Estação Meteorológica de Superfície;

VHF AM Monocanal / Integrado;

Ar Condicionado Central;

Refrigeração;

Equipamentos de Transporte de Carga;

Transelevadores;

Elevadores;

Escadas de Transporte;

Transportes Esteiras;

Pontes de Embarque/Desembarque.

Tabela 9: Resultado do indicador Ids

Indicador
IDS - Disponibilidade dos
subsistemas críticos (15%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

99,00

99,08

100,08%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
0,08

0,08%

Fonte: Superintendência de Gestão da Manutenção – DEMN

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
No ano de 2015 foi obtido o valor de 99,08% de disponibilidade em relação aos subsistemas
críticos.
As indisponibilidades que impediram um melhor resultado do indicador foram decorrentes de
inoperâncias ocorridas ao longo de 2015 em equipamentos dos subsistemas de ar condicionado de
Vitória e Uberlândia; unidade de energia elétrica de emergência de Carlos Prates; equipamentos de
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transporte de carga de Salvador e Porto Alegre; carros contraincêndio de Salvador, João Pessoa,
Parnaíba, Vitória, Pampulha, Uberlândia, Montes Claros, Macapá, Altamira, Boa Vista e Porto
Alegre; elevadores de Salvador, Uberaba e Belém; escadas rolantes de Salvador, Recife, Belém e
Boa Vista; pontes de embarque de Salvador; auxílios visuais de Santarém; estação meteorológica de
altitude de Campinas e Uberlândia; e equipamento VHF de Uberlândia.
Deve-se destacar que as indisponibilidades de Carro de Combate a Incêndios - CCI não refletiram
na queda de categoria do nível de proteção contraincêndio requerido das dependências em função
das reservas técnicas e contingências existentes, bem como o investimento realizado para aquisição
de 23 CCI da Marca Lavrita, modelo Fênix, com capacidade de 6.100 litros de água e 80 CCI da
Marca Iveco Magirus, modelo Super Impact, com capacidade de 11.000 litros de água.
As principais ações realizadas ao longo do exercício para atingimento da meta do indicador foram a
execução do programa de avaliação e monitoramento das ações preventivas de balizamento de
pistas; a realização de manutenções e calibrações nos instrumentos eletrônicos de teste, medição e
instrumentação meteorológica, utilizando padrões rastreáveis aos órgãos nacionais e internacionais;
a flexibilização das rotinas de manutenção constantes nos manuais de procedimentos para melhor
utilização dos recursos financeiros disponíveis para a execução dos serviços de manutenção; a
padronização de catálogo de materiais técnicos para formação do cadastro nacional de suprimentos;
a utilização dos serviços de manutenção em caráter de garantia para os novos carros contraincêndio
e equipamentos de inspeção de bagagens e passageiros, visando maior celeridade na correção dos
problemas apresentados e otimização dos recursos financeiros; e a realização de treinamento para
capacitação e habilitação de técnicos mecânicos para realização das manutenções preventivas dos
CCI Lavrita Fênix com validação pelo fabricante do chassi para evitar perda de garantia.

Projetos:
1- 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.
Quadro 57: Detalhamento do projeto PEOA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2- 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.
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Quadro 58: Detalhamento do projeto ANS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3- Projeto: Centro de Gestão Aeroportuária – CGA.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
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.
Quadro 59: Detalhamento do projeto CGA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - Projeto: Implantação do Programa Infraero de Eficiência Logística – PIEL.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em 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.
Quadro 60: Detalhamento do projeto PIEL

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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5 - Projeto: RELPREV online – RELPREV.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP.
Objetivo do Projeto: Facilitar o acesso as informações sobre perigos e riscos aeronáuticos,
agilizando e promovendo a segurança operacional nos aeroportos, bem como permitir a
comunicação com os elos do sistema.
Quadro 61: Detalhamento do projeto RELPREV

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

6- Projeto: Definição da composição da estrutura para prestação do serviço de APAC nos
Aeroportos – APAC.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Segurança – DOSA.
Objetivo do Projeto: Otimizar a prestação do serviço de APAC por meio da análise de variantes
operacionais que impactam na composição da estrutura dos módulos de inspeção, garantindo a
excelência da qualidade da prestação dos serviços aos usuários em conformidade com a legislação
vigente.
Quadro 62: Detalhamento do projeto APAC

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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7- Projeto: Eficiência Operacional - Operações com Aeronaves e Passageiros – PEOA AERO.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Operacional - DOGP.
Objetivo do Projeto: Elevar a produtividade dos serviços prestados ao usuário no que diz respeito ao
processamento de aeronaves.
Quadro 63: Detalhamento do projeto PEOA AERO

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

8- Projeto: Substituição da Solução strips eletrônicas nas EPTAs da Infraero.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Navegação Aérea – DONA.
Objetivo do Projeto: Modernização de solução tecnológica para serviços de tráfego aéreo.
Quadro 64: Detalhamento do projeto STRIPS-E

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Objetivo Estratégico “Expandir os negócios com geração de valor”
Indicadores:
1- Indicador: Receita de concessão de áreas (R$ milhões) – Rca.
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: R$ 933 milhões.
Definição do indicador: Apura o montante de receitas oriundas do varejo aeroportuário.
Tabela 10: Resultado do indicador Rca

Unidade de
Análise horizontal
Meta
Realizado Desempenho
medida
Variação Variação (%)
RCA - Receita de concessão de
Real
933,49
897,13
96,10%
-36,36
-3,90%
áreas (40%)
(Milhões)
Fonte: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES
Indicador

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
A meta de receitas comerciais para 2015 era de R$ 933,49 milhões, tendo sido realizado R$ 897,13
milhões, ou seja, 3,90% abaixo da meta (déficit de R$ 36,36 milhões). No entanto, comparando-se
com o mesmo período de 2014, obtivemos um aumento de 8% em receitas comerciais (incremento
de R$ 67 milhões) se consideramos apenas a base de aeroportos que permaneceram sob gestão da
Infraero. Base ajustada sem aeroportos concedidos:
- A receita da base ajustada em 2015 foi de R$ 897 milhões, frente ao valor de R$ 830 milhões em
2014 (incremento de R$67 milhões).
Os Aeroportos que apresentaram déficit superior R$ 1 milhão em relação a meta foram:


Congonhas: meta de R$ 174,19 milhões - realizado R$ 151,14 milhões (déficit de R$ 23,05
milhões);



Santos Dumont: meta de R$ 90,87 milhões - realizado R$ 82,99 milhões (déficit de R$ 7,88
milhões);



Salvador: meta de R$ 77,78 milhões - realizado R$ 72,11 milhões (déficit de R$ 5,67
milhões);



Manaus: meta de R$ 28,37 milhões - realizado R$ 23,99 milhões (déficit de R$ 4,27
milhões)



Campo de Marte: meta de R$ 15,56 milhões - realizado R$ 12,89 milhões (déficit de R$
2,67 milhões); e



Recife: meta de R$ 62,33 milhões - realizado R$ 59,90 milhões (déficit de R$ 2,43 milhões)



Goiânia: meta de R$ 23,67 milhões - realizado R$ 22,19 milhões (déficit de R$ 1,48 milhão)



Porto Alegre: meta de R$ 80,17 milhões - realizado de R$ 78,87 milhões (déficit de R$ 1,3
milhão)

Os Aeroportos cujo realizado foi superior à meta em mais de R$ 1 milhão foram:
 Macaé: meta de R$ 13,18 milhões - realizado R$ 15,46 milhões (incremento de R$ 2,28
milhões);
 Jacarepaguá: meta de R$ 37,92 milhões - realizado R$ 40,02 milhões (incremento de R$
2,10 milhões); e
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 Florianópolis: meta de R$ 30,98 milhões - realizado R$ 32,62 milhões (incremento de R$
1,64 milhão)
Os pacotes a seguir atingiram a meta estabelecida para 2015:
 TECNOLOGIA: meta de R$ 37,08 milhões - realizado R$ 41,41 milhões (incremento de
R$ 4,33 milhões); e
 ÁREAS EXTERNAS: meta de R$ 168,54 milhões - realizado R$ 169,5 milhões (incremento
de R$ 0,97 milhão)
Os demais pacotes apresentaram déficit em relação à meta, conforme o detalhamento a seguir:
 MÍDIAS/PROMOÇÕES: meta de R$ 91,30 milhões - realizado R$ 76,84 milhões (déficit de

R$ 14,46 milhões);
 ALIMENTAÇÃO: meta de R$ 115,64 milhões - realizado R$ 104,23 milhões (déficit de
R$ 11,41 milhões);
 VAREJO DIVERSOS: meta de R$ 111,76 milhões - realizado R$ 101,81 milhões (déficit de
R$ 9,95 milhões);
 SERVIÇOS AÉREOS: meta de R$ 247,43 milhões - realizado R$ 244,19 milhões (déficit de
R$ 3,24 milhões); e
 SERVIÇOS DIVERSOS: meta de R$ 190,07 milhões - realizado R$ 187,23 milhões (déficit
de R$ 2,85 milhões).
Destaca-se ainda que a Receita Bruta de 2015 (R$ 2,92 bilhões) as Receitas Comerciais (Concessão
de Áreas) representam 30,8% do montante.
O valor auferido como Receita de Concessão de Áreas ficou abaixo da meta estabelecida em R$ 36
milhões. Os déficits, em relação à meta, de R$ 23 milhões no Aeroporto de Congonhas e de R$ 8
milhões no Aeroporto Santos Dumont perfazem mais de 86% do déficit total. A principal razão para
o déficit foi a retração geral do mercado em 2015, evidenciada em:
a) diversos processos licitatórios desertos, apesar de todo o esforço de divulgação realizado
pelos aeroportos, e
b) diversos distratos de contratos comerciais ocorridos no Aeroporto de Congonhas.
Em muitos casos, após a homologação de licitações como desertas, os aeroportos precisaram revisar
o valor previsto nos editais para viabilizar a concessão das áreas em valores abaixo das metas
estabelecidas.
Contudo, é importante destacar que, apesar desse déficit, a Diretoria Comercial proporcionou o
recebimento de R$ 48 milhões a título de Preço Fixo Inicial (luvas) em diversas concessões de uso
de áreas. Por uma questão contábil, o referido valor não pode ser registrado diretamente nas receitas
da Empresa, por se tratar de antecipação de valores. Todavia, o valor recebido dessa maneira
superou o déficit em relação à meta em R$ 12 milhões, compensando essa situação negativa, pelo
menos, do ponto de vista financeiro.
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2- Indicador: Receita de logística de carga (R$ milhões) – Rlc.
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: R$ 285 milhões.
Definição do indicador: Apura o montante de receitas oriundas dos serviços prestados pelos
Terminais de Logística de Carga (armazenagem, capatazia e serviços). Obs: Aeroporto com TECA,
excluídos os aeroportos concedidos (BR, GR e KP).
Tabela 11: Resultado do indicador Rlc
Indicador
RLC - Receita de logística de
carga (40%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Real (Milhões)

285,20

214,65

75,26%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-70,55

-24,74%

Fonte: Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC

A meta não foi alcançada, e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
Em 2015 o indicador RLC - Receita Logística de Carga, que mede a arrecadação da atividade de
Logística de Carga da Infraero, alcançou a marca de R$ 214,6 milhões. Apesar deste resultado, o
desempenho no exercício ficou abaixo da meta estabelecida para o período.
Dentre os fatores que mais influenciaram na performance do índice, podem ser elencados:
1) O momento econômico conturbado, vigente durante todo exercício de 2015, que
desfavoreceu o comércio exterior, apresentando forte redução de tonelagens processadas na
maioria dos modais de transportes.
Considerando apenas o modal aéreo houve variação de -6% no peso líquido das cargas
exportadas e de -19% no peso líquido das cargas importadas pelo país em comparação ao
exercício anterior (fonte: SECEX/DEPLA), refletindo a retração do PIB (-3,59% / fonte:
Macrométrica) ocorrida no período;
2) A forte alta da moeda americana que desmotivou a importação de mercadorias em todos os
modais de transportes, reduzindo, em consequência, a principal fonte de receitas da
atividade de Logística de Carga da Infraero;
3) O impacto gerado pela entrada em vigor da Portaria Nº 63/ANAC/2015, de 13/02/2015, que
reduziu a tarifa cobrada das cargas liberadas nos primeiros dias da Tabela 1;
4) Maior concorrência no mercado com forte atuação dos operadores dos aeroportos
concedidos e dos Portos Secos, que pode ser evidenciada pelo aumento do índice de
remoção de cargas para 30,9% em dezembro de 2015;
5) Apesar dos esforços das equipes comerciais, a arrecadação da Rede Teca com carga
importada variou em -5,52% quando comparada ao ano anterior;
6) A variação de 10,3% na receita da modalidade de Carga Nacional comparada ao exercício
anterior. O resultado encontra-se dentro das projeções para o período, sendo fruto dos
desdobramentos da adoção da Nova Política para a modalidade, iniciada em 2014. A
modalidade registra desempenho superavitário por conta da forte redução de custos trazida
pela nova modalidade, auferindo um crescimento superior a 7.768% no resultado (receitas
menos custos) da atividade;
7) As atuações dos Tecas de: 1) Londrina, que até dezembro/2015 obteve crescimento de 250%
nas receitas logísticas (comparado ao mesmo período do exercício anterior); 2) Recife, que
atingiu um incremento em sua arrecadação de cerca de R$ 3,6 milhões (na comparação com
o mesmo período do ano 2014); e 3) Congonhas, que, em função da recente exploração da
Carga Nacional, obteve receita superior a R$ 1,7 milhão.
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Para a recuperação do volume de arrecadação, acreditando em uma situação econômica mais
promissora para a economia nacional, a equipe da Logística de Carga de toda a Rede Teca vem
desenvolvendo ações para a manutenção dos clientes atuais e captação de novos, buscando, também
a implantação da nova modalidade de carga nacional em todos os Tecas, a padronização da
cobrança dos serviços elencados na NI 19.08, bem como, a redução dos custos e a consequente
melhoria dos resultados financeiros da atividade.
Historicamente a modalidade de carga nacional apresentava cenários deficitários. Contudo, foram
realizadas tratativas junto à Abear para a construção de um novo modelo de negócio, padronizado,
que reduz os custos para a Infraero e permite maior previsibilidade para as companhias aéreas.
No novo conceito do negócio a operação da carga nacional passa a ser realizada pelas próprias
empresas aéreas sob a forma de concessão de área, com a cobrança de um adicional por Kg
processado. Por conta dessa mudança, a atividade já registra superávit, conforme já apresentado.

Projetos:
1 - Projeto: Plano de Negócios do Infraero Voos Online – IVO.
Área Responsável: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI.
Objetivo do Projeto: Viabilizar um novo modelo de negócio para criar oportunidade de geração de
receita comercial.
Quadro 65: Detalhamento do projeto IVO

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Implantação dos sistemas de facilidades fixas no Aeroporto de Congonhas –
FACFIXAS.
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente – DEMA.
Objetivo do Projeto: Atender as condicionantes de nºs 22 e 58 da LAO-Licença Ambiental de
Operações nº 01/SVMA.G/2009, emitida pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Cidade de
São Paulo ao Aeroporto de 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 SBSP.
Quadro 66: Detalhamento do projeto FACFIXAS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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3 - Projeto: Concessão de área para implantação de Condomínio Logístico – CONLOG.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC.
Objetivo do Projeto: Aumentar o portfólio de serviços da Infraero visando auferir novas receitas.
Quadro 67: Detalhamento do projeto CONLOG

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - Projeto: Novo Portal Infraero – NOPI.
Área Responsável: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional - PRCI.
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.
Quadro 68: Detalhamento do projeto NOPI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5 - Projeto: Implantação da nova política da Infraero para a exploração da carga nacional –
CCAN.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em 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.
Quadro 69: Detalhamento do projeto CCAN

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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6 - Projeto: Concessão de Área para Mall Comercial e Complexo Comercial no Aeroporto
Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles – SBVT.
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.
Quadro 70: Detalhamento do projeto SBVT

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

7 - Projeto: Concessão de Área para Concessionárias de Veículos, Mega Loja, EDG, Hotel e
Mall Comercial em SBBE.
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.
Quadro 71: Detalhamento do projeto SBBE

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

8 - 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.
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.
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Quadro 72: Detalhamento do projeto SBMA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

9 - Projeto: Concessão de Área para Posto de Combustível no Aeroporto Internacional de
Curitiba – Afonso Pena – SBCT.
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.
Concessão de Área para Hangares em Porto Alegre – SBPA e Posto de Combustível em
Curitiba – SBCT (Nome original do projeto antes da redução de escopo)
Quadro 73: Detalhamento do projeto SBCT

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

10 - Projeto: Concessão de Áreas para Hotel e Posto de Combustível em SBJV.
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.
Concessão de Áreas para Hotel, Posto de Combustível e Estacionamento em SBJV (Nome
original do projeto antes da redução de escopo)
Quadro 74: Detalhamento do projeto SBJV

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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11 - Projeto: Concessão de Áreas para Estacionamento de Veículos no SBCT.
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.
Quadro 75: Detalhamento do projeto SBCT

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

12 - Projeto: Concessão de Áreas para Hotéis - HOTÉIS.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: ampliar as oportunidades de negócio, visando à geração de novas receitas
comerciais.
Quadro 76: Detalhamento do projeto HOTÉIS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

13 - Projeto: Concessão de Áreas para Hangares - HANGARES.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Ampliar as oportunidades de negócio, visando à geração de novas receitas
comerciais.
Quadro 77: Detalhamento do projeto HANGARES

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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14 - Projeto: Operação Master de Publicidade - MASTER.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Varejo Aeroportuário – DCVA.
Objetivo do Projeto: Proporcionar mobilidade, agilidade e eficiência na operação dos espaços
publicitários do aeroporto, atrair empresas com expertise no segmento publicitário, melhorar prazos
contratuais e preços de concessão, visando uma rentabilidade financeira permanente.
Quadro 78: Detalhamento do projeto MASTER

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

15 - Projeto: Marca de negócios da Infraero - MARCA.
Área Responsável: Superintendência de Marketing Comercial – DCMK.
Objetivo do Projeto: Fomentar os negócios da Empresa em seus diversos segmentos, visando
melhorar a prospecção.
Quadro 79: Detalhamento do projeto MARCA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

16 - Projeto: Sistema de Inteligência de Marketing - SIM.
Área Responsável: Superintendência de Marketing Comercial – DCMK.
Objetivo do Projeto: Desenvolver uma sistemática de estruturação, coleta e tratamento das
informações obtidas em fontes confiáveis, para que a Empresa alcance vantagem competitiva
sustentável no desenvolvimento dos seus negócios comerciais. Os relatórios do SIM possibilitarão
análises para apoiar a tomada de decisões com mais segurança e agilidade, priorizando os negócios
comerciais e as ações de marketing.

92

Quadro 80: Detalhamento do projeto SIM

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

17 - Projeto: Marca Infraero Serviços – MARCA-IS.
Área Responsável: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI.
Objetivo do Projeto: Diagnóstico de Branding; Criação do nome e da marca; Proposta de Valor e
Posicionamento; Proposta da Marca Nominativa; Proposta da Marca Mista (Nominativa +
Figurativa); Universo Visual (aplicação) e registro junto ao INPI da nova empresa Infraero
Serviços. Desenvolvimento de estratégia para criação do conjunto de aplicações e diretrizes das
formas gráficas, elaboração do manual de aplicação, paleta de cores, famílias tipográficas, imagens,
ilustrações e elementos gráficos de apoio, criação da identidade visual da marca.
Quadro 81: Detalhamento do projeto MARCA-IS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

18 - Projeto: Implantação da Universidade Corporativa - Fase 1 – UC.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Fomentar o conhecimento aeroportuário, propiciando inovação e crescimento
para a Infraero; fortalecer a atuação estratégica da Empresa, com um efetivo melhor qualificado
para o desempenho das atividades e para enfrentar os desafios das mudanças; ampliar o
desenvolvimento das competências humanas em prol da competência organizacional; garantir maior
efetividade no atendimento das demandas de treinamentos dos clientes internos e externos;
fortalecer a imagem da Infraero diante do público externo, ao dar ciência de que a Empresa se
preocupa e prioriza a educação e o desenvolvimento de seus profissionais aeroportuários; adotar
posicionamento mais proativo do que reativo no desenvolvimento das competências da organização
e para a gestão do conhecimento.
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Quadro 82: Detalhamento do projeto UC

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico “Garantir o financiamento da estratégia com
responsabilidade socioambiental”
Indicadores:
1- Indicador: Receita operacional por WLU (R$) – Rou.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: R$ 19.
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).
Tabela 12: Resultado do indicador Rou

Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Análise horizontal
Variação Variação (%)

ROU - Receita operacional por
Real
19,6
20,6
104,9%
1,0
WLU (30%)
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

5,1%

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima do fixado.
O indicador atingiu a meta de 2015 devido ao bom desempenho das receitas operacionais em
função do reajuste das tarifas aeroportuárias a partir da segunda quinzena de fevereiro/2015,
conforme Resolução nº 350/20147/ANAC e Portaria nº 63/2015, com reajuste acima dos 14%.
Apesar da queda do movimento operacional do período devido a retração do mercado que reflete
diretamente no movimento operacional da Empresa, principalmente na carga aérea devido ao
aumento do dólar e no movimento de passageiros devido a redução do PIB no período.
2- Indicador: Despesas operacionais por WLU (R$) – Dou.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados – DF.
Meta: R$ 13,3.
Definição do indicador: Apura a despesa operacional para cada Work Load Unit (WLU).
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Tabela 13: Resultado do indicador Dou
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Análise horizontal
Variação Variação (%)

DOU - Despesa operacional por
Real
13,7
15,6
86,4%
WLU (30%)
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

1,9

13,9%

A meta não foi alcançada, o resultado ficou abaixo do fixado.
A meta do ano de 2015 não foi atingida, reflexo da redução na movimentação de passageiros e
cargas. A redução do volume da carga tem consequências com a alta do dólar e pelo acirramento do
quadro de retração econômica que atravessa o país. O movimento operacional no país apresentou
redução a partir do segundo semestre devido à crise econômica brasileira que reflete diretamente no
setor aéreo.
Em relação às despesas operacionais a Infraero permanece mantendo o controle do crescimento em
conjunto com a gestão de caixa, porém as despesas de pessoal continuam a apresentar crescimento
enquanto não for possível efetuar os desligamentos necessários no Programa de Incentivo à
Transferência ou à Aposentadoria - PDITA.
A expectativa é que tais desligamentos ocorram no ano de 2016 com o aporte de recursos para tal
fim do Governo Federal.
Houve ainda aumento das despesas com energia elétrica devido aos reajustes e o adicional de
bandeiras tarifárias que onerou mais as despesas aeroportuárias.
3- Indicador: WLU por empregado orgânico – Wem.
Gestor: Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica – DG.
Meta: 9.619.
Definição do indicador: Produtividade medida pela relação entre a quantidade de Work Load Unit
(WLU) e o número médio de empregados orgânicos.
Tabela 14: Resultado do indicador Wem
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

WEM - WLU por empregado
WLU
9.289
9.030
97,22%
(15%)
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas – DGGP

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-259

-3%

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
O indicador apresentou desempenho abaixo do esperado, devido à redução significativa no
movimento de cargas e passageiros, sendo este último o de maior impacto no resultado final da
meta. Diferentemente do exercício de 2014, onde a meta foi alcançada, mesmo com o movimento
de carga e de passageiros abaixo das estabelecidas para àquele período.
Destaca-se que no exercício de 2014 a redução do efetivo da Empresa foi determinante para o
alcance da meta. No entanto, em 2015, a redução não foi suficiente para compensar o desempenho
muito abaixo do esperado na movimentação de carga e passageiros.
Nesse contexto, esclarece-se que a queda expressiva do movimento de passageiros pode ter sido
motivada pela crise econômica, dentre outros motivos, como o ajuste de malha de algumas
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companhias aéreas. Ao se comparar a taxa de crescimento no ano de 2015 em relação a 2014,
evidencia-se uma queda de -0,40 % na rede Infraero.
Se faz necessário esclarecer, também, que a variável movimentação de carga foi afetada pela
mudança no modelo de negócio, com a concessão de área para a gestão de cargas pelas Cias Aéreas
e a cobrança de um adicional do Kg processado, no entanto, essa mudança não foi refletida na meta
de movimentação de cargas que compõe o indicador WEN, causando a distorção entre meta e
resultado.
Já em relação ao comportamento da variável de número médio de empregados, a Infraero superou a
meta planejada. Tal situação foi possível por meio do desligamento de 467 empregados em 2015.
Desses, 314 saíram por intermédio do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria PDITA. No entanto, esse número poderia ter sido bem superior, mas, devido a limitação
orçamentária, os desligamentos não ocorreram no ritmo adequado. Para se ter uma ideia, se a
Infraero tivesse o recurso necessário para viabilizar o PDITA, teriam sido desligados, além dos 314,
mais 1.200 empregados, o que contribuiria positivamente para o alcance da meta do WEN.
Diante desse cenário, para o exercício de 2016 se faz necessário que as variáveis de movimentação
de passageiros e carga sejam analisadas com muita atenção, de forma a definir metas desafiadoras,
contudo, factíveis e alinhadas com a capacidade atual da Rede de Aeroportos da Infraero,
principalmente com a concessão dos quatro aeroportos prevista para o exercício de 2016. Por outro
lado, a principal estratégia para tratar a variável de número médio de empregados é a viabilização
do Programa Especial de Adequação de Efetivo - PEAE, composto pelo PDITA e DIN –
Desligamento Incentivado, ambos programas de desligamentos incentivados.
4- Indicador: Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total - Ccs.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados – DF.
Meta: 0,34.
Definição do indicador: Apura o custo dos centros corporativos e de suportes em relação ao custo
total da Empresa.
Tabela 15: Resultado do indicador Ccs
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Análise horizontal
Variação Variação (%)

CCS - Custo dos Centros
Corporativo e de Suportes pelo
Percentual
0,34
0,28
117,61%
-0,06
custo total (15%)
Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

-17,65%

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima do fixado.
A meta estipulada foi atingida no ano de 2015 devido a gestão no controle das despesas gerenciais
que ficaram dentro do orçamento estipulado.
Porém cabe ressaltar que houve aumentos de despesas nos serviços públicos de energia elétrica em
função dos reajustes de tarifas e o adicional de bandeiras tarifárias, nos serviços contratados de
locação de imóveis e condomínios no Centro de Suporte do Rio de Janeiro.
Nas despesas com pessoal houve aumento de efetivo em função da concessão dos aeroportos de
Confins e Galeão e da desativação do Aeroporto de Natal, repercutindo aumento no programa de
assistência médica hospitalar. Porém houve também a realocação de pessoal devido a reestruturação
da Infraero.
5- Indicador: Aderência às dimensões dos Indicadores Ethos para negócios responsáveis e
sustentáveis - Aie.
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Gestor: Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica – DG.
Meta: 5,8.
Definição do indicador: Verifica o nível de alinhamento dos processos da Empresa sob a ótica das
quatro dimensões dos Indicadores Ethos (“Visão Estratégica”, “Governança e Gestão”, “Social” e
“Ambiental”), considerando nesse conjunto apenas os aspectos aplicáveis à Organização.
Tabela 16: Resultado do indicador Aie

Indicador
AIE - Indice de Aderência aos
indicadores Ethos (10%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Pontos

5,8

5,7

97,0%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
-0,1

-1,7%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

A meta não foi alcançada, mas o resultado ficou próximo do fixado.
A média dos 24 aeroportos participantes e do Centro Corporativo foi 5,7 pontos.
Constata-se que do total de 24 aeroportos avaliados, 15 alcançaram as metas estabelecidas ou
ficaram próximos da meta e 7 se posicionaram abaixo ou bem abaixo do estabelecido. O Centro
Corporativo ficou acima da meta.
Verifica-se da análise por dimensão que três das quatro dimensões ficaram acima da meta: Visão e
Estratégia com 6,0 pontos; Governança e Gestão com 6,9 pontos; Social com 6,0 e apenas a
dimensão Ambiental ficou abaixo da meta com 3,8 pontos.
Os Indicadores Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas na incorporação da
sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial em suas estratégias de negócio, sendo
composta por um questionário que permite o autodiagnóstico da gestão da empresa.
Foi observado que por se tratar de uma ferramenta de autodiagnóstico e que apresentar questões
subjetivas, é necessário um período de amadurecimento, sendo observado uma variação acentuada
entres as pontuações dos aeroportos, onde, dos 24 aeroportos avaliados, 6 ficaram fora do desvio
padrão para mais ou para menos.

Projetos:
1 - Projeto: Recuperação de créditos em juízo – RECREJ.
Área Responsável: Superintendência de Contencioso Judicial - DJCJ.
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.
Quadro 83: Detalhamento do projeto RECREJ

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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2 - 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.
Quadro 84: Detalhamento do projeto REPT

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - Projeto: Implantação de hidrometração com telemetria – HIDRO.
Área Responsável: Superintendência de Meio Ambiente - DEMA.
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.
Quadro 85: Detalhamento do projeto HIDRO

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - Projeto: Definição da estrutura dos postos de vigilância aeroportuária nos aeroportos –
VIGI.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Segurança – DOSA.
Objetivo do Projeto: Definição das estruturas otimizadas dos postos de vigilância aeroportuárias
armados/desarmados, com desenvolvimento de estudo comparativo das modalidades para prestação
de serviços por sítio, objetivando menor custo, garantia da eficiência e qualidade dos serviços e
atendimento a legislação.
Quadro 86: Detalhamento do projeto VIGI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Objetivo Estratégico “Fortalecer o processo de comunicação”
1- Indicador: Índice de percepção das ações de comunicação externa - Pce.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: 3,5.
Definição do indicador: Indicador engloba observações das mídias sociais, avaliação de impacto e
aprendizado das campanhas, além da avaliação da qualidade do atendimento do balcão de
informações, informações no portal Infraero e satisfação nas feiras e eventos.
Tabela 17: Resultado do indicador Pce
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Análise horizontal
Variação Variação (%)

PCE - Indice de percepção das
ações de comunicação externa Adimensional
3,5
3,5
100,9%
0,0
(60%)
Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional– PRCI

0,0%

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Considerando que não houve aferição dos indicadores de campanhas publicitárias, por falta de ação
publicitária no período (restrição orçamentária), e de feiras, considerando não ter tido participação
da Infraero em feiras de cunho institucional nesse período, o índice de ‘Percepção das Ações de
Comunicação Externas’, no 3º quadrimestre de 2015, ficou em 3,53.
Apesar de não ter sido aferido dois dos seis indicadores que compõem o índice, destaca-se a sua
confiabilidade uma vez que os três indicadores aferidos somam quase 75% do índice, e que a
formação do indicador dá-se pelo resultado das avaliações de cada produto avaliado, através de uma
média ponderada, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campanhas publicitárias - peso 2;
Redes Sociais - peso 3;
Portal - peso 2;
Balcão - peso 3;
Feiras - peso 1; e
Eventos - peso 1.

O indicador foi calculado considerando as notas: 'Redes Sociais' – 2,14; Portal – 2,94; Balcão de
Informações – 4,87; e Eventos – 4,89.
Dentre os fatores que contribuíram para superação da meta, destaca-se a realização do treinamento
“Excelência no Relacionamento com o Cliente” no Aeroporto Santos Dumont. O curso abordou
diversos temas de relacionamento como o novo Tom Verbal da Infraero, contribuindo para
melhorar a visão dos empregados sobre a Empresa, estimulando nossos empregados a prestarem
atendimentos de excelência. A escolha se deu com foco na melhoria da avaliação que o Aeroporto
obteve na pesquisa de satisfação da Secretaria de Aviação Civil - SAC.
Também foi lançado o sistema Infraero Atende, implantado nos principais aeroportos da Rede com
o objetivo de padronizar e integrar as informações prestadas nos balcões de informações, unificando
as ferramentas e informações prestadas aos clientes nos aeroportos da Rede. Além de melhorar o
atendimento, o sistema consegue buscar informações operacionais e dos serviços disponíveis nos
aeroportos administrados pela Infraero.
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Destaca-se, também, a realização de um trabalho de atendimento nos canais digitais, fortalecendo o
processo de comunicação da Infraero, dando uma resposta mais rápida para os clientes sobre suas
dúvidas, necessidades e reclamações. Quando a Infraero realiza as tratativas nas redes sociais é
percebida como empresa que se preocupa com a satisfação dos clientes e por isso ganha a confiança
e o respeito dos mesmos.
Servir a sociedade é o compromisso maior do setor público. Na Infraero não é diferente. Não existe
qualidade na prestação do serviço sem empregado comprometido com o trabalho. Atender às
solicitações do cidadão, sempre que possível, demonstrando disposição, profissionalismo, simpatia
etc, melhora a imagem da Empresa.
2- Indicador: Satisfação dos produtos da comunicação interna – Sci.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: 3,5.
Definição do indicador: Pesquisa a ser efetuada com o público interno a respeito dos produtos de
comunicação interna (revistas, informes corporativos, etc.)
Tabela 18: Resultado do indicador Sci

Unidade de
medida

Indicador

SCI - Satisfação dos produtos da
Adimensional
comunicação interna (40%)

Meta

Realizado

Desempenho

3,5

3,8

107,1%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
0,3

8,6%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
A percepção dos empregados em relação à sua satisfação com os canais de comunicação interna da
Infraero foi avaliada numa escala de 1 a 5, onde 1 é não satisfeito e 5 é muito satisfeito. Foi ainda
dado a oportunidade da possibilidade de marcar como não lê, que é considerado como índice de
rejeição.
A pesquisa ficou disponibilizada no período de 17 a 24 de dezembro, e o resultado foi muito
satisfatório pois contou com a participação de 807 empregados, além 188 comentários.
Com o universo de aproximadamente 12.500 empregados, é importante destacar a necessidade de
realizar a pesquisa com uma amostra de 373 empregados, visando atingir um nível de confiança de
95% e uma margem de erro de 5%, parâmetros utilizados em aferição do gênero.
Para as análises, considerou-se:
Índice de Rejeição = Não Lê
Índice de Satisfação = Satisfeito + Muito Satisfeito
Índice de Insatisfação = Não Satisfeito + Pouco Satisfeito
Informes Corporativos:
- Índice de rejeição de 2,36%, o menor da pesquisa;
- Índice de satisfação de 72,05%;
- Índice de insatisfação de 12,30%, o maior da pesquisa.
Revista Infraero Notícias
- Índice de rejeição de 16,52%, o maior da pesquisa;
- Índice de satisfação de 55,19%, o menor da pesquisa;
- Índice de insatisfação de 9,51%, o menor da pesquisa.
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Sem Escalas
- Índice de rejeição de 5,02%;
- Índice de satisfação de 71,77%;
- Índice de insatisfação de 10,92%.
Infranet
- Índice de rejeição de 3,39%;
- Índice de satisfação de 74,70%, o maior da pesquisa;
- Índice de insatisfação de 9,54%.
A Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional trabalha com a premissa que a
comunicação deve ser simples, rápida e de fácil acesso. Nesse sentido, atendeu todas as áreas da
Infraero, oferecendo soluções mais adequadas para transmitir as informações da Empresa para os
seus empregados. Essas soluções de comunicação interna estão alinhadas à visão estratégica da
Empresa, e podem variar de acordo com a relevância, prioridade, conteúdo e público de
abrangência – específico ou global. O “público interno” demanda informação cada vez mais
detalhada, inédita, transparente e rápida, e suas opiniões ultrapassam os limites físicos da instituição
(formadores de opinião).
Manter o colaborador informado sobre as atitudes, ações e posturas da organização é um
compromisso da Empresa para com seu capital humano.
É estratégico que os empregados sejam os primeiros a conhecer o que se passa na Empresa e, assim,
sintam-se parte integrante da organização. Ao estarem cientes dos acontecimentos serão
disseminadores das informações, e isso contribui para um clima de trabalho positivo.
Desafio dos Resultados
Objetivo Estratégico “Ter sociedade e clientes satisfeitos maximizando o resultado para o
acionista”
1- Indicador: Margem operacional – Mop.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: -9,6%.
Definição do indicador: Apura a representatividade do lucro operacional em relação à receita
operacional.
Tabela 19: Resultado do indicador Mop

Indicador
MOP - Margem operacional
(40%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

-9,6

-8,6

110,7%

Análise horizontal
Variação Variação (%)
1,0

-10,4%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima da margem fixada.
A meta de 2015 foi atingida em função do reajuste das tarifas aeronáuticas em 14,21% (acumulo da
inflação de 2013 e 2014 menos Fator X) conforme Resolução 350/2014/ANAC e Portaria 63/2015.
Houve ainda redução e controle efetivo das despesas operacionais de serviços contratados e
material de consumo e redução nas despesas gerais.
Os serviços públicos, porém, apresentaram aumento devido ao reajuste constante das tarifas de
energia elétrica para recuperação de custos e aplicação do adicional de bandeiras tarifárias.
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Porém vale ressaltar que no período verifica-se aumentos nas despesas de pessoal tendo em vista a
falta de recursos financeiros para efetuar os desligamentos no programa de demissão incentivada e
especificamente aumentos no programa de assistência médica hospitalar.
20- Indicador: Satisfação dos clientes – Scl.
Gestor: Presidente – PR.
Meta: 70%.
Definição do indicador: Pesquisa realizada com o público passageiro, na qual avalia oito atributos:
acessos; check-in; controle de passaporte; segurança; sinalização; serviços/instalações do aeroporto;
ambiente no aeroporto; acessibilidade.
Tabela 20: Resultado do indicador Scl

Indicador

Unidade
de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Análise horizontal
Variação Variação (%)

SCL - Satisfação dos clientes
Percentual
80,00
82,04
102,56%
2,04
(60%)
Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional– PRCI

2,55%

A meta foi alcançada, o resultado ficou acima do fixado.
O indicador de Satisfação dos Clientes – Scl em 2015 foi de 82,04%.
O retrato do 4º trimestre de 2015 mostrado pela Pesquisa da SAC-PR apontou que os passageiros
dos aeroportos administrados pela Infraero estão satisfeitos com os serviços prestados. O índice de
aprovação da Infraero foi de 82,04%, considerando a média dos nove aeroportos da Rede que são
pesquisados, a saber: Curitiba – 90,40%; Cuiabá – 67,20%; Manaus – 83,80%; Fortaleza – 85,80%;
Porto Alegre – 83,80%; Recife – 87,60%; Santos Dumont – 82,60%; Congonhas – 83,80%; e
Salvador – 73,40%.
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5
5.1

GOVERNANÇA
Descrição das estruturas 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, organizada sob a forma de sociedade anônima,
com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República SAC-PR.
A sua base normativa é o Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada
em 23 de abril de 2015, e publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 138, de 22/07/2015,
Seção 1, fls. 4 e 5.
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.
Merece destaque 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
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o relatório da administração e 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 a respeito das seguintes matérias, observados os pareceres do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal:
a) abertura do capital social da Empresa;
b) alienação, no todo ou em parte, das ações de seu capital ou do capital de suas subsidiárias e
controladas;
c) aumento de seu capital social por emissão e subscrição de novas ações;
d) renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de suas
subsidiárias e controladas;
e) emissão e venda de debêntures conversíveis em ações da Empresa, mantidas em tesouraria;
f) venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade, de emissão de empresas
subsidiárias e controladas;
g) emissão de outros títulos ou valores mobiliários da Empresa, no país ou no exterior.
VI - deliberar, nos termos da legislação pertinente, sobre operações de cisão, fusão ou
incorporação, ouvidos o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal;
VII - deliberar sobre a permuta de ações ou de outros valores mobiliários.
Parágrafo único. Na fixação do montante global ou individual da remuneração dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, incluindo verbas de representação e
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benefícios de qualquer natureza, a Assembleia Geral levará em consideração as responsabilidades
por eles assumidas, o tempo dedicado às funções desempenhadas, a competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
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, mediante proposta da Diretoria Executiva;
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 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 e os
programas de investimento, próprios e das subsidiárias e controladas, bem como acompanhar 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, mediante proposta da Diretoria Executiva;
XV - aprovar a designação do titular da Auditoria Interna, mediante proposta da Diretoria
Executiva;
XVI - promover, anualmente, a avaliação formal do desempenho da Diretoria Executiva;
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XVII - deliberar sobre a absorção ou reversão de aeroportos ou sua transferência a terceiros, a
partir de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, mediante proposta da Diretoria
Executiva;
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, controladas, coligadas e de outras sociedades de cujo capital participe, 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;
XXIV - aprovar a criação, cisão e fusão de unidades organizacionais da Empresa que
acarretem incremento de despesas, aumento do quantitativo de cargos em comissão e funções de
confiança ou do efetivo de pessoal, mediante proposta da Diretoria Executiva;
XXV - autorizar a realização de investimentos e a instauração de processos referentes a
contratações nas hipóteses por ele definidas em ato próprio, mediante proposta da Diretoria
Executiva;
XXVI - autorizar a concessão de uso de áreas aeroportuárias nas hipóteses por ele definidas
em ato próprio, mediante proposta da Diretoria Executiva;
XXVII - deliberar sobre a contratação e a destituição dos Auditores Independentes, mediante
proposta da Diretoria Executiva, observada a legislação própria.
§ 1º O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou por solicitação de
qualquer Conselheiro, poderá convocar Diretores da Empresa para assistir às reuniões e prestar
esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.
§ 2º O Presidente do Conselho de Administração poderá praticar atos de urgência "ad
referendum" do Colegiado.
§ 3º A avaliação formal do desempenho do Conselho de Administração, a ser promovida
anualmente, ficará a cargo da SAC-PR, no exercício da supervisão ministerial.
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;
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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 os orçamentos anuais e plurianuais
da Infraero, o plano estratégico e os programas de investimento, próprios e das subsidiárias e
controladas;
V - aprovar a proposta de Plano Diretor dos aeroportos sob a administração da Infraero, a ser
submetido à aprovação dos órgãos reguladores;
VI - submeter à apreciação dos órgãos reguladores, ouvido o Comando da Aeronáutica, a
proposta de Plano Diretor dos aeroportos compartilhados sob a administração da Infraero;
VII - propor ao Ministro Chefe da SAC-PR as medidas necessárias à desapropriação de áreas
de interesse para a consecução dos objetivos da Infraero ou de suas subsidiárias, ouvido o Conselho
de Administração;
VIII - 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, bem como implementar sua execução;
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 e funções de confiança ou do efetivo de pessoal;
XIII - aprovar estudos, relatórios, pareceres e outros documentos a serem submetidos à
apreciação do Ministro Chefe da SAC-PR;
XIV - submeter ao Conselho de Administração proposta para a obtenção de financiamentos,
empréstimos e o repasse de recursos às suas subsidiárias;
XV - promover reuniões periódicas com os órgãos de administração das subsidiárias,
controladas, coligadas e de outras sociedades de cujo capital participe;
XVI - atribuir 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 sobre a 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, controladas, coligadas, e de outras sociedades de cujo
capital participe;
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;
XXIX - submeter ao Conselho de Administração as propostas de realização de investimentos
e de instauração de processos relativos a contratações nas hipóteses por ele definidas em ato
próprio;
XXX - submeter ao Conselho de Administração as propostas de concessão de uso de áreas
aeroportuárias nas hipóteses por ele definidas em ato próprio;
XXXI - submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de contratação e de
destituição dos Auditores Independentes, observando a legislação própria;
XXXII - submeter ao Conselho de Administração a proposta de designação do titular da
Auditoria Interna;
XXXIII - encaminhar para manifestação do Conselho de Administração, no âmbito da sua
competência, as matérias de que trata o inciso XIV do artigo 20 do Estatuto Social.
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, constituído de 3 (três) membros
efetivos, com os respectivos suplentes, indicados na forma abaixo, que serão eleitos pela
Assembleia Geral e exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar
após a eleição, podendo ser reeleitos:
107

I - dois por indicação do Ministro Chefe da SAC-PR;
II - um 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 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 – PRAI
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 Auditoria
Interna – PAINT e colaborar com a Administração no desempenho de suas funções e
responsabilidades. As atribuições da Superintendência de Auditoria Interna – PRAI, são:
1. Avaliar a gestão dos administradores, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos
atos quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão;
2. Planejar e coordenar, em articulação com as Gerências, a elaboração e execução do Plano
Anual de Auditoria Interna – PAINT, bem como realizar auditorias especiais decorrentes de
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demandas específicas oriundas de órgãos de controle interno e externo e de deliberações dos
Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;
3. Submeter a aprovação do Conselho de Administração o Plano Anual de Auditoria Interna e
encaminhá-lo à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para efeito de
integração das ações de controle;
4. Coordenar a consolidação das atividades no Relatório Anual de Atividades, bem como sobre
os processos de Tomada de Contas Especiais, e
5. Manter relacionamento institucional com os órgãos de controle externo e interno do
Governo Federal e promover interseção e articulação em suas atividades na Empresa.
As atribuições das Gerências vinculadas à Superintendência de Auditoria Interna são:
Gerência de Auditoria de Gestão – AIAG
1. Planejar e organizar as atividades inerentes à auditoria da gestão abrangendo exames
específicos nas áreas financeira, comercial, administrativa, de recursos humanos, de
tecnologia da informação, prestação de contas dos convênios, acordos e ajustes firmados
pela Infraero e nas contas do Infraprev;
2. Planejar, organizar e gerir as equipes para realização dos trabalhos de auditoria em
cumprimento ao PAINT e de demandas especiais;
3. Gerir o processo de contratação e execução dos trabalhos dos auditores independentes das
Demonstrações Contábeis da Infraero;
4. Prestar informações/esclarecimentos e apoiar os órgãos de controle externo/interno e aos
Colegiados da Empresa, dentro de sua área de atuação;
5. Adotar medidas para atender às demandas de auditorias especiais provenientes da Diretoria
Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como, às relacionadas a
questionamentos e denúncias recebidas pelo Sistema de Ouvidoria da Infraero ou dos órgãos
de controle (CISET/SG-PR, CGU e TCU);
6. Avaliar/acompanhar a implementação das recomendações das auditorias de gestão; e
7. Revisar, aprovar e emitir parecer sobre os Relatórios de Auditoria e demais documentos
expedidos pela Gerência.
Gerência de Auditoria de Processos e Monitoramento – AIAP
1. Planejar, coordenar e organizar as atividades inerentes às auditorias de processos, conforme
previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT;
2. Desenvolver trabalhos didáticos com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos
dos empregados envolvidos nos processos examinados;
3. Comparar os procedimentos adotados na prática com os normativos da Empresa;
4. Buscar boas práticas junto ao mercado e disseminá-las no âmbito da Infraero;
5. Expedir recomendações para sanear os problemas identificados, promovendo o
fortalecimento dos controles internos da Empresa, o aperfeiçoamento do desempenho das
unidades gestoras e a redução de custos com a otimização da utilização dos insumos;
6. Reavaliar os processos examinados e, após essa fase, mantê-los em auditoria contínua, por
meio de acompanhamento de indicadores;
7. Manter constante atualização da Norma Interna da Superintendência de Auditoria Interna; e
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8. Monitorar os trabalhos referentes às auditorias realizadas pela PRAI, no que se refere à
implementação das recomendações.
Gerência de Auditoria de Infraestrutura - AIIN
1. Proporcionar aderência aos exames mais específicos e técnicos das ações das áreas de
engenharia, manutenção e operações;
2. Planejar e coordenar a fiscalização, monitoramento e/ou avaliação das contratações e da
execução dos empreendimentos, obras e serviços de engenharia, por meio de auditoria,
levantamento, inspeção ou acompanhamento;
3. Planejar, coordenar, executar e controlar o Plano Anual de Auditoria Interna e os Programas
de Trabalho relativos à sua área de atuação;
4. Realizar pesquisas e desenvolver métodos, técnicas e padrões para os trabalhos de auditoria;
5. Definir metas, formular planos e executar, controlar e avaliar os resultados, promovendo os
ajustes necessários, nos limites de sua área de atuação;
6. Manter sistemática apropriada para assegurar a coleta, o armazenamento e a atualização das
bases de informações gerenciais e dos papéis de trabalho; e
7. Planejar, organizar e executar as atividades inerentes à auditoria da gestão operacional,
manutenção e segurança aeroportuária e da aviação civil.
Gerência de Relacionamento com Órgãos de Controle – AIOC
1. Atender às solicitações de esclarecimento dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da
União – TCU, Secretaria de Controle Interno da Secretaria de Governo da Presidência da
República – CISET/SG-PR; e Controladoria-Geral da União – CGU);
2. Prover à Diretoria Executiva e Conselhos relatórios gerenciais contendo acompanhamento
de estatísticas referentes aos processos do TCU que envolvem a Infraero;
3. Elaborar súmulas contendo o histórico de cada um dos processos do TCU para
acompanhamento das conclusões e deliberações;
4. Prestar informações às áreas e empregados responsabilizados nos processos dos Órgãos de
Controle;
5. Apoiar os gestores da Empresa, na defesa perante determinações dos Órgãos de Controle,
quando for o caso, contando com suporte jurídico para tal;
6. Controlar e guardar a documentação dos processos instaurados por Órgãos de Controle;
7. Encaminhar diligências, audiências e demais expedientes expedidos pelos Órgãos de
Controle;
8. Disseminar na Infraero as decisões dos Órgãos de Controle;
9. Acompnahar a implementação das recomendações dos Órgãos de Controle;
10. Consolidar e controlar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT;
11. Consolidar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT;
12. Consolidar o Processo de Contas Anual da Infraero;
13. Controlar e acompanhar os processos de Tomada de Contas Especial, bem como, emitir
parecer sobre sua regularidade;
14. Organizar e controlar os treinamentos corporativos e de mercado da PRAI; e
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15. Proceder à análise crítica de admissibilidade dos processos de denúncia.
Figura 8:Organograma da Superintendência de Auditoria Interna

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:
1 - 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.
 Áreas envolvidas: Diretorias de Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, Jurídica
e de Assuntos Regulatórios, Financeira e de Serviços Compartilhados, Comercial e de Logística de
Cargas


Coordenação: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE



Situação: implantado.

2 - Comitê de Projetos Estratégicos – CPROJ


Atribuições:

a) aprovar as diretrizes para a gestão dos projetos estratégicos na Infraero;
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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, custo 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 Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, Jurídica
e de Assuntos Regulatórios, Financeira e de Serviços Compartilhados, Comercial e de Logística de
Cargas


Apoio: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE



Situação: implantado.

3 - 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 Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, Jurídica
e de Assuntos Regulatórios, Financeira e de Serviços Compartilhados, Comercial e de Logística de
Cargas


Apoio: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE



Situação: implantado.

4 - Comitê de Gestão de Empreendimentos Estratégicos – COGEE


Atribuições:

a) deliberar quanto à priorização de ações e recursos para o desenvolvimento dos
empreendimentos aeroportuários;
b) monitorar as curvas de demandas e de capacidade dos aeroportos, com vistas a identificar as
necessidades de priorização de investimentos em infraestrutura;
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c) monitorar as condições operacionais e de desempenho dos pavimentos aeroportuários, com
vistas a definir prioridades de investimentos para sua recuperação, manutenção e conservação.
 Áreas envolvidas: Diretorias de Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, Jurídica
e de Assuntos Regulatórios, Financeira e de Serviços Compartilhados, Comercial e de Logística de
Cargas, de Engenharia e Meio Ambiente, de Gestão Operacional e Navegação Aérea e
representante da Presidência.


Apoio: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DEEM



Situação: implantado.

5 - 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 resultados empresariais;
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;
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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 Planejamento e Gestão Estratégica, Jurídica e de Assuntos
Regulatórios, Financeira e de Serviços Compartilhados, de Gestão Operacional e Navegação Aérea.


Apoio: Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas - DGGP.



Situação: implantado.

6 - 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 estejam implantados;
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.


Áreas envolvidas: Diretorias de Planejamento e Gestão Estratégica, Comercial e de
Logística de Cargas, de Aeroportos, Financeira e de Serviços Compartilhados, de Gestão
Operacional e Navegação Aérea.



Apoio: Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário – DGDR.



Situação: não implantado.

7 - 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;
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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 Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, de
Engenharia e Meio Ambiente, de Gestão Operacional e Navegação Aérea, Financeira e de Serviços
Compartilhados, Comercial e de Logística de Cargas.


Apoio: Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI.



Situação: implantado.

8 - 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.


Áreas envolvidas: Diretorias de Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, de
Engenharia e Meio Ambiente, de Gestão Operacional e Navegação Aérea, Financeira e de
Serviços Compartilhados, Jurídica e de Assuntos Regulatórios.



Apoio: Superintendência Manutenção – DEMN.



Situação: implantado.

9 - Comitê de Gestão de Riscos - COGER

a)
b)
c)
d)

Atribuições
Aprovar políticas e diretrizes para gestão de riscos na Infraero;
Estabelecer a Governança de Riscos na Infraero;
Aprovar e acompanhar o Programa de Gerenciamento de Riscos;
Aprovar plano de trabalho anual da Superintendência de Gestão de Risco e Compliance –
DFRC, no que diz respeito ao gerenciamento de riscos;
e) Priorizar áreas a terem seus riscos mapeados;
115

f) Promover o aperfeiçoamento da cultura de risco na Infraero;
g) Elaborar e aprovar seu Regulamento Interno.


Áreas envolvidas: Diretorias de Planejamento e Gestão Estratégica, de Aeroportos, de
Engenharia e Meio Ambiente, de Gestão Operacional e Navegação Aérea, Financeira e de
Serviços Compartilhados.



Apoio: Superintendência de Gestão de Risco e Compliance - DFRC



Situação: implantado.

5.2

Informações sobre os dirigentes e colegiados
1) Conselho de Administração (Mandato: 2015 a 2018):
Quadro 87: Informações sobre Conselho de Administração

Cargo

Nome

Presidente

Guilherme Walder Mora Ramalho

Membro

Antonio Gustavo Matos do Vale

Membro

Fabiana Todesco

Membro

Paulo Henrique Possas

Membro

Fernando Antônio Ribeiro Soares

Membro

Carlos Vuyk de Aquino

Membro

Célio Alberto Barros de Lima

Art. 17 e 18 Estatuto Social
Art. 17 e 18 Estatuto Social
Art. 17 e 18 Estatuto Social
Art. 17 e 18 Estatuto Social

Critério para
indicação
Art. 16 Estatuto Social
Art. 16 Estatuto Social
Art. 16 Estatuto Social
Art. 16 Estatuto Social

Art. 17 e 18 Estatuto Social

Art. 16 Estatuto Social

Art. 17 e 18 Estatuto Social
Art. 17 e 18 Estatuto Social

Art. 16 Estatuto Social
Art. 16 Estatuto Social

Funcionamento

Responsável pela
indicação
SAC/PR
SAC/PR
SAC/PR
SAC/PR
Ministério do
Planejamento
Orçamento e Gestão
Ministério da Defesa
Representante dos
Empregados

- Funcionamento
“(...) Art. 16. O Conselho de Administração será composto por sete membros, eleitos pela
Assembleia Geral, assim designados:
I - quatro por indicação do Ministro Chefe da SAC-PR, um dos quais será o Presidente da
Empresa;
II - um por indicação do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão;
III - um por indicação do Ministro da Defesa;
IV - um indicado pelos empregados, nos termos da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.
§ 1º O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo Ministro Chefe da SAC-PR
e eleito pelo próprio Conselho, dentre os membros referidos no inciso I.
§ 2º A Presidência do Conselho de Administração não poderá ser ocupada pelo Presidente da
Infraero.
§ 3º O Presidente do Conselho de Administração e os demais conselheiros serão investidos nos
seus cargos mediante assinatura do Termo de posse, no Livro de Atas do Conselho de
Administração.
§ 4º A posse deverá ocorrer até trinta dias após a eleição.
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§ 5º Os membros não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse de
seus substitutos.
§ 6º Os membros do Conselho de Administração, ao serem empossados e ao deixarem seus
cargos, apresentarão, obrigatoriamente, declaração de bens.
§ 7º O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos,
permitida a reeleição.
§ 8º Somente poderão ser eleitos membros do Conselho de Administração os brasileiros
residentes no País, obedecidas as demais exigências previstas em lei.
§ 9º Em seus impedimentos e ausências legais e regulamentares, o Presidente será substituído por um dos
membros do Conselho de Administração, sem cargo executivo na Empresa, por ele designado.

Art. 17. Em caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, será
nomeado um substituto pelos Conselheiros remanescentes, o qual servirá até a primeira Assembleia
Geral.
§ 1º O substituto do membro do Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral para
preencher o cargo vago, completará o prazo de gestão do substituído.
§ 2º No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração compete à
Diretoria Executiva, no prazo máximo de dois dias úteis, convocar a Assembleia Geral para a
eleição dos sucessores.
§ 3º A Assembleia Geral convocada na forma do §2º deverá reunir-se em prazo não superior a
trinta dias.
Art. 18. O Conselho de Administração será convocado pelo Presidente, por seu substituto ou,
ainda, por três de seus membros, e reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês ou, em caráter
extraordinário, a qualquer tempo, na forma da Lei e deste Estatuto Social.
§ 1º O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos, com a presença de, no
mínimo, cinco de seus membros.
§ 2º As deliberações do Conselho de Administração deverão constar de atas, lavradas em livro
próprio, que serão devidamente assinadas por todos os membros presentes.
§ 3º Na falta de quórum para a reunião do Conselho de Administração, lavrar-se-á termo de
presença, no Livro de Atas, que será assinado pelos Conselheiros presentes.
§ 4º É facultada a participação dos membros do Conselho de Administração, em suas reuniões,
por telefone, videoconferência ou outro meio eletrônico de comunicação, desde que lhes assegurem
a efetiva manifestação de vontade e a autenticidade do seu voto.
§ 5º Na hipótese de que trata o §4º, o membro do Conselho de Administração será considerado
presente à reunião e terá seu voto, considerado válido para todos os efeitos legais, regularmente
incorporado à ata correspondente.
§ 6º Nas deliberações do Conselho de Administração, o Presidente terá o voto de qualidade,
além do voto pessoal.
§ 7º Perderá o cargo no Conselho de Administração o membro que deixar de comparecer, sem
motivo justificado, a três reuniões consecutivas. (...)”.
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2) Conselho Fiscal (Mandato: 2015 a 2016):
Quadro 88: Informações sobre Conselho Fiscal

Art. 32 - Estatuto
Social
Art. 32 - Estatuto
Social

Critério para
indicação
Art. 31 - Estatuto
Social
Art. 31 - Estatuto
Social

Cristina Gonçalves
Rodrigues

Art. 32 - Estatuto
Social

Art. 31 - Estatuto
Social

Membro
suplente
Membro
suplente

Cláudia de Araújo
Guimarães Kattar

Art. 32 - Estatuto
Social
Art. 32 - Estatuto
Social

Art. 31 - Estatuto
Social
Art. 31 - Estatuto
Social

Membro
suplente

Sheila Benjuino de
Carvalho

Art. 32 - Estatuto
Social

Art. 31 - Estatuto
Social

Cargo

Nome

Presidente

Thiago Pereira Pedroso

Membro
titular

Sérgio Cruz

Membro
titular

Maurício Melo Chaves

Funcionamento

Responsável pela
indicação
SAC/PR
SAC/PR
Ministério da
Fazenda -Secretaria
do Tesouro Nacional
SAC/PR
SAC/PR
Ministério da
Fazenda -Secretaria
do Tesouro Nacional

- Funcionamento
“(...) Art. 31. O Conselho Fiscal da Infraero será constituído de 3 (três) membros efetivos, com
os respectivos suplentes, indicados na forma abaixo, que serão eleitos pela Assembleia Geral e
exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição,
podendo ser reeleitos:
I - dois por indicação do Ministro Chefe da SAC-PR;
II - um por indicação do Ministro da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.
§ 1º Cada membro efetivo do Conselho Fiscal terá um suplente indicado e designado nas
mesmas condições do titular.
§ 2º No caso de afastamento ou de impedimento eventual o membro do Conselho Fiscal será
substituído pelo respectivo suplente.
§ 3º Em se tratando de vacância, o suplente do Conselho Fiscal exercerá as funções do membro
efetivo até que seja eleito novo titular.
§ 4º O Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerá o seu Presidente e fixará as normas
para a condução de seus trabalhos.
§ 5º Sem prejuízo das hipóteses previstas em lei, perderá o mandato no Conselho Fiscal o
membro que deixar de comparecer a mais de três reuniões consecutivas por ano, sem motivo
justificado.
§ 6º Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal brasileiros residentes no País, que sejam
diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos,
cargo de administrador de empresa de grande porte ou de conselheiro fiscal.
§ 7º Os membros do Conselho Fiscal, ao serem eleitos e ao deixarem os cargos, apresentarão,
obrigatoriamente, declaração de bens.
§ 8° A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso, obrigatório, das
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, nos termos da legislação vigente.
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Art. 32. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês ou, em caráter
extraordinário, a qualquer tempo, mediante convocação do Presidente ou de qualquer membro, ou
nos casos previstos em lei.
§ 1º Das reuniões do Conselho Fiscal far-se-á registro circunstanciado no Livro de Atas e
Pareceres do Conselho Fiscal.
§ 2º É facultada a participação dos membros do Conselho Fiscal, em suas reuniões, por telefone
ou videoconferência, desde que lhes assegurem a efetiva manifestação de vontade e a autenticidade
do seu voto. (...)”
3) Diretoria Executiva (Mandato: 2013 a 2016):
Quadro 89: Informações sobre Diretoria Executiva
Cargo
Presidente
Diretor de Engenharia e Meio
Ambiente
Diretor Comercial e de
Logística de Cargas
Diretor Jurídico e de Assuntos
Regulatórios
Diretor de Gestão Operacional
e Navegação Aérea
Diretor Financeiro e de
Serviços Compartilhados

Nome
Antonio Gustavo Matos do Vale
Adilson Teixeira Lima
André Luis Marques de Barros
Francisco José de Siqueira
Marçal Rodrigues Goulart
Angelino Caputo e Oliveira

Diretor de Aeroportos

João Márcio Jordão

Diretor de Planejamento e
Gestão Estratégica

Geraldo Moreira Neves

Critério para
indicação
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social

Responsável pela
indicação
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração

- Funcionamento
“(...) Art. 21. A Diretoria Executiva, órgão responsável pela gestão e representação da Infraero,
será constituída de um Presidente e sete Diretores.
§ 1º O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva será de três anos, permitida a
reeleição.
§ 2º O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva se estenderá até a investidura dos
novos eleitos.
§ 3º O substituto eleito para preencher cargo vago na Diretoria Executiva completará o prazo de
gestão do membro substituído.
Art. 22. O Presidente e os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, entre
brasileiros de reputação ilibada e de notória competência técnica e administrativa, devendo ter
formação de nível superior e preencher os requisitos legais exigidos para o cargo.
§ 1º O Presidente da Infraero será investido no seu cargo mediante assinatura de termo de posse
perante o Conselho de Administração e os Diretores mediante assinatura de termo de posse perante
o Presidente da Empresa, no Livro de Atas de reuniões da Diretoria.
§ 2º Se o termo de posse não for assinado no prazo de trinta dias a contar da eleição, esta se
tornará sem efeito, salvo justificativa aceita pela Diretoria Executiva em reunião própria.
§ 3º Os membros da Diretoria Executiva, ao serem empossados e ao deixarem seus cargos,
apresentarão, obrigatoriamente, declaração de bens.
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§ 4º Em caso de vacância do cargo de Presidente, a Diretoria Executiva indicará, entre os seus
membros, o substituto interino até que o novo Presidente seja eleito pelo Conselho de
Administração, que deverá reunir-se em prazo não superior a trinta dias a contar da ciência do fato.
§ 5º Em caso de vacância do cargo de Diretor, caberá ao Presidente da Empresa designar um
substituto, dentre os demais membros da Diretoria Executiva.
§ 6º O substituto designado na forma do § 5º terá exercício até a posse do novo Diretor eleito
pelo Conselho de Administração.
§ 7º Nos casos de ausência ou impedimento de qualquer Diretor, o Presidente designará um
substituto dentre os demais membros da Diretoria Executiva.
§ 8° O Presidente, nos casos de ausência ou impedimento, será substituído por um dos
Diretores por ele designado.
Art. 23. Os membros da Diretoria Executiva, ao deixar o cargo por qualquer motivo previsto
no Estatuto Social, ficarão impedidos para o exercício das seguintes atividades pelo prazo de seis
meses, se outro não for fixado em legislação específica:
I - prestar qualquer serviço a sociedades ou entidades concorrentes da Infraero;
II - ocupar cargo de administrador ou conselheiro de pessoa jurídica não integrante da
administração direta ou indireta, com a qual tenha mantido relacionamento oficial nos seis meses
anteriores ao término da gestão;
III - patrocinar interesse de pessoa física ou jurídica, perante órgão ou entidade da
Administração Pública Federal, com que tenha mantido relacionamento oficial nos seis meses
anteriores ao término da gestão.
§ 1º Incluem-se no período de impedimento a que se refere o caput eventuais períodos de
licença anual remunerada não gozada, observado o disposto no artigo 25 do Estatuto Social.
§ 2º Durante o período de impedimento o ex-membro da Diretoria Executiva fará jus a
remuneração compensatória equivalente ao cargo eletivo que ocupava na Infraero, observado o
disposto no § 3º deste artigo.
§ 3º Não fará jus à remuneração compensatória de que trata o § 2º deste artigo o ex-membro da
Diretoria Executiva que, observado o disposto no caput, ocupar novo cargo ou função, ou optar pelo
retorno, antes do término do período de impedimento, à função ou ao cargo que ocupava na
Administração Pública.
§ 4º Na hipótese prevista no caput, o ex-membro da Diretoria Executiva pertencente ao quadro
de pessoal regular da Empresa ficará sujeito às normas internas aplicáveis aos empregados,
observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.
Art. 24. É assegurada aos membros da Diretoria Executiva, nos termos da legislação vigente,
licença anual remunerada não superior a trinta dias, vedado o pagamento em dobro dos dias não
utilizados no período concessivo.
Art. 25. Dar-se-á a vacância do cargo na Diretoria Executiva, quando:
I - ocorrer o afastamento do cargo por prazo superior a trinta dias consecutivos, sem
autorização da Diretoria Executiva;
II - ocorrer o afastamento do cargo por noventa dias, não consecutivos, no decurso do exercício
financeiro, sem justificativa;
III - houver renúncia ao cargo;
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IV - ocorrer o falecimento do titular;
V - houver afastamento por determinação judicial.
Parágrafo único. Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a Diretoria
Executiva dará ciência imediata ao Conselho de Administração para efeito do disposto no § 4º do
artigo 22 deste estatuto.
Art. 26. É vedado ao Presidente e aos Diretores, durante o período de sua gestão, integrar
qualquer órgão da administração de outra empresa ou entidade privada, ou dela receber qualquer
remuneração.
§ 1º O disposto no caput não se aplica à remuneração devida pela participação em conselho de
administração ou conselho fiscal de empresas públicas e sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladas, ou de empresas ou entidades em que a União detenha participação no
capital social, observada a legislação específica.
§ 2º A vedação prevista no caput não impede a participação do Presidente e dos Diretores em
órgãos colegiados de entidades sem fins lucrativos, sem função executiva, desde que não percebam
remuneração pelo exercício do cargo para o qual tenham sido eleitos ou nomeados, nem haja
conflito de interesse na forma definida na legislação própria.
§ 3º O Conselho de Administração da Infraero, por meio de manifestação prévia e expressa,
poderá autorizar os membros da Diretoria Executiva para exercerem concomitantemente cargos em
órgãos de administração de subsidiárias, controladas, coligadas e de outras sociedades de cujo
capital a Infraero participe, afastada a vedação de que trata o caput.
Art. 27. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana ou, em caráter
extraordinário, a qualquer tempo, mediante convocação do Presidente ou de quatro Diretores, nos
termos da Lei e do Estatuto Social.
§ 1º As reuniões da Diretoria Executiva serão realizadas com a presença da maioria de seus
membros e as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, devendo ser lavrada
ata em livro próprio.
§ 2º É facultada a participação dos membros da Diretoria Executiva, em suas reuniões, por
telefone, videoconferência ou outro meio eletrônico de comunicação, desde que lhes assegurem a
efetiva manifestação de vontade e a autenticidade do seu voto.
§ 3º Na hipótese de que trata o § 2º, o membro da Diretoria Executiva será considerado
presente à reunião e terá seu voto, considerado válido para todos os efeitos legais, regularmente
incorporado à ata correspondente.
§ 4º Nas decisões adotadas pela Diretoria Executiva, o Presidente terá o voto de qualidade,
além do voto pessoal. (...)”
5.3

Atuação da unidade de auditoria interna

A Infraero dispõe, nos termos do art. 40 do seu Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 6/2/2015, de unidade de auditoria interna, vinculada ao Conselho de
Administração, com a incumbência de executar o Plano Anual de Auditoria Interna por ele
aprovado.
Podem-se somar aos trabalhos previamente planejados no Plano, possíveis demandas especiais
oriundas da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal ou dos órgãos de
controle interno e externo.
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A atuação da unidade de auditoria interna é disciplinada pela norma interna NI - 4.02/A (ADT), de
20 de dezembro de 2013, que consta do Anexo II deste Relatório.
A unidade de auditoria interna é representada por uma Superintendência, estabelecida na
administração central, e não possui unidades ou subunidades descentralizadas.
No exercício de 2015 a Superintendência de Auditoria Interna da Infraero, assim como outras áreas,
passou por uma reestruturação organizacional, com a eliminação de diversas funções de confiança
sem, no entanto, alterar as suas atribuições.
Em 31/12/2015 o seu quadro de pessoal contava com 46 empregados, sendo 32 auditores. O seu
posicionamento no organograma da Empresa consta do subitem 3.5 - Organograma da Infraero
(Figura 02) e as suas atividades constam do subitem 5.1 - Descrição das estruturas de governança,
deste Relatório.
A indicação do titular da unidade de auditoria interna da Infraero é feita pela Diretoria Executiva,
que a submete ao Conselho de Administração e, em seguida, à Controladoria-Geral da União.
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 adoção das providências necessárias ao saneamento
das questões.
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 de Governo 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.
5.4

Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

A atividade correcional é regida pelo Regulamento de Controle Disciplinar instituído pelo Ato
Normativo nº 27/PR/DJ/2014, de 8 de agosto de 2014.
O Regulamento hoje em vigor, em síntese, dotou três esferas distintas de atribuições inerentes ao
exercício do poder disciplinar, a saber: a Superintendência Jurídica de Corregedoria (DJCR)
incumbida, principalmente, da instauração e instrução dos processos de apuração de
responsabilidade; o Comitê Disciplinar Correcional (CODIC), colegiado composto, paritariamente,
por representantes de cada uma das Diretorias da Empresa, competente para decidir os processos
disciplinares, como 1ª instância administrativa; e o Comitê Disciplinar Recursal (CODIR),
colegiado composto pelos Diretores da Empresa, competente para apreciar os recursos interpostos
nos processos de apuração de responsabilidade.
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.
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5.5

Gestão de risco e controles internos

Gestão de Risco e Compliance
A Infraero estruturou, em 2015, a área de Gestão de Risco e Compliance, o que possibilitou a
implementação e o aprimoramento da gestão de riscos na Empresa, constituindo um processo de
aprendizagem organizacional que começa com o desenvolvimento de uma consciência sobre a
importância de gerenciar riscos e avança com a implementação de práticas e estruturas necessárias à
gestão de riscos. O ápice desse processo se dá quando a organização conta com uma abordagem
consistente para gerenciar riscos e com uma cultura organizacional aderente aos princípios e
práticas da gestão de riscos.
Em termos de governança, o desafio da Infraero é conduzir a implementação de uma gestão
integrada dos modelos existentes no âmbito da Organização, compatibilizando-os com as diretrizes
previstas pelo COSO II, ABNT NBR ISO 31000:2009, ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012 e outros
normativos aplicáveis com as melhores práticas de mercado.
Dentro desta abordagem, a Diretoria Executiva aprovou, em 2015, a Política de Gestão de Riscos da
Infraero, que estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades da gestão de riscos no âmbito da
Empresa, bem como orienta os processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e
comunicação dos riscos inerentes às atividades, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões
estratégicas, em conformidade com as melhores práticas de mercado, mantendo ainda aderência às
recomendações dos órgãos de fiscalização.
Posteriormente, no início de 2016, foi aprovado o Plano de Implementação da Gestão de Risco e
Compliance de Classe Mundial, cuja primeira fase está prevista a elaboração e aprovação da
metodologia de mapeamento de riscos a ser utilizada pela Empresa, bem como o mapeamento dos
riscos em 10% dos processos organizacionais até o final do ano de 2016.
Ressalta-se que durante o processo de mapeamento de riscos serão identificados e avaliados os
controles internos existentes na Empresa, bem como serão propostos novos a serem implementados,
a fim de mitigar os riscos críticos da organização.
Outra atividade, iniciada em 2015, está relacionada à definição de um modelo próprio de avaliação
do grau de maturidade em gestão de risco na Infraero. Este modelo leva em consideração as
dimensões utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para este tipo de avaliação. O
modelo desenvolvido pela Infraero inova ao considerar a evolução gradativa no tempo e
abrangência das dimensões avaliadas.
Registra-se, ainda, que foi criado, em 2015, o Comitê de Gestão de Riscos da Infraero (COGER),
órgão de suporte técnico e de assessoramento à Diretoria Executiva. Entretanto, em fevereiro de
2016, o referido COGER foi extinto e criado o Comitê de Gestão Estratégica (COGES). Entre as
atribuições do COGES está a deliberação quanto à priorização de ações e recursos para o
atendimento a projetos estratégicos, processos, avaliação de riscos, recursos humanos e soluções
tecnológicas. Atualmente, está na fase de elaboração do regulamento do comitê, que poderá prever
as diretrizes relacionadas à Gestão de Risco.
De outra parte, foi instituído o Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações da
Infraero (CGSIC), órgão de suporte técnico e, também, de assessoramento à Diretoria Executiva. O
Comitê abrange ações e métodos que visam a integração das atividades de gestão de riscos, gestão
de continuidade do negócio, tratamento de incidentes, tratamento da informação, conformidade,
credenciamento, segurança cibernética, segurança física, segurança lógica, segurança orgânica e
segurança organizacional aos processos institucionais estratégicos, operacionais e táticos. Dentre as
ações em curso destacam-se:
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Aperfeiçoamento da Política de Segurança da Informação e Comunicações;
Elaboração e execução do Processo de Gestão de Ativos de Informação da Infraero;
Elaboração da Política de Controle de Acesso a Informações e Recursos de TI;
Elaboração e implantação do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação;
Implantação da Gestão de Continuidade do Negócio (GCN) com a finalidade de minimizar
os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas sobre as
atividades da instituição.

Compliance
A Infraero é signatária do Global Compact desde fevereiro/2004 e tem acompanhado e realizado as
ações ligadas ao assunto por meio da parceria do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social e Pacto Global/ONU.
Além disso, desde 2007, a Infraero integra o grupo de empresas que participam do Pacto
Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, que é uma iniciativa criada por várias
instituições, destacando o Instituto Ethos. Entre suas funções está a de auxiliar na implementação de
políticas de promoção da integridade e combate à corrupção e mobilizar empresas e entidades nesse
sentido. Entre os temas tratados pelo Pacto, destacam-se quatro: compras públicas, financiamento
de campanhas eleitorais, desvios de recursos públicos e publicidade governamental.
Com a nova estrutura organizacional, implantada em 2015, e a efetivação da área de Gestão de
Risco e Compliance, foi centralizado nesta área o acompanhamento das sanções que são aplicadas
pelas suas unidades organizacionais bem como os trabalhos inerentes à regulamentação da Lei
12.846/2013 (Lei Anticorrupção) que, por meio do Decreto 8.420/2015, ficou determinado que é de
responsabilidade do ente público o cadastro das empresas penalizadas no CEIS (Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas) e CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas) no Portal
da Controladoria Geral da União – CGU, uma vez que a Infraero encontra-se estabelecida no Brasil
e participa de licitações e contratações com o poder privado e público, estas estarão sujeitas aos
termos da Lei Anticorrupção Brasileira.
Com relação ao Decreto 8.420/2015 no art. 2º que prevê “a apuração da responsabilidade
administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no art. 6º da
Lei nº 12.846, de 2013, será efetuada por meio de Processo Administrativo de Responsabilização
(PAR)”.
No âmbito da Infraero, a instauração e julgamento do PAR, assim como a designação da Comissão
é de competência da Superintendência de Gestão de Risco e Compliance. Caso ocorra a
interposição de recursos contra a decisão administrativa sancionadora proferida pela Comissão,
compete o julgamento ao Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados, conforme prever o AA
n° 2455/PR/2015.
Os procedimentos para instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR na
Infraero serão realizados de acordo com o disposto na Portaria CGU n° 910, de 7 de abril de 2015.
Atualmente encontram-se em andamento 2 (dois) Processos Administrativos de Responsabilização PAR, instaurados na área de Gestão de Riscos e Compliance, conforme a seguir:
1. PAR nº 001/DFRC/2015: Trata-se de processos de concessão de uso de áreas para
exploração comercial da atividade de cafeteria em diversos aeroportos, nos quais restou
comprovada a formação de conluio entre algumas das licitantes.
O processo encontra-se em fase de análise e manifestação da área jurídica referente ao Relatório final
emitido pela comissão.
2. PAR nº 002/DFRC/2015: Apurar responsabilidades administrativas das pessoas jurídicas
referente a concessão de uso de área do Pregão Presencial nº 186/ADSU/SBPA/2014.Trata124

se de averiguação da existência de possível interesse econômico em comum de empresas
(conluio) que vêm participando de processos licitatórios que têm por objeto “concessão de
uso de áreas” em diversas unidades organizacionais da Infraero.
O processo encontra-se em fase de elaboração do Relatório final pela comissão.
Encontra-se em processo de análise e elaboração, na área de Gestão de Risco e Compliance, a
Política de Compliance da Infraero, que visa estabelecer não só o posicionamento da Empresa em
relação ao tema, mas também regras sobre como devem agir os empregados em relação a
integridade, condutas permitidas e proibidas, procedimentos e medidas de integridade a serem
seguidos.
Também está em fase de elaboração o Programa de Integridade/Compliance da Infraero. Este
documento tem por finalidade apresentar as informações necessárias à implantação do Programa de
Integridade/Compliance, baseado no modelo editado pela CGU em dezembro/2015, estabelecendo
seus princípios, pilares e os procedimentos/processos da área.
O Programa de Integridade/Compliance da Infraero abrange alguns temas considerados altamente
relevantes para a disseminação da cultura de Compliance nas áreas e entre seus empregados, tais
como:





Conformidade com leis, normas, autorregulação e políticas internas;
Adequação das normas internas com as normas externas;
Identificação, monitoramento e reporte dos riscos de Compliance para a alta administração;
Disseminação de altos padrões de conduta e assegurar a existência e utilização efetiva dos
canais de denúncia (Ouvidoria);
 Fortalecimento da cultura de controles internos;
 Realização de treinamentos para fornecer conhecimentos de forma efetiva; e
 Formação de agentes de Compliance nos centros de suporte e de negócio.
A proposta é que a Superintendência de Gestão de Risco e Compliance seja a área responsável pela
coordenação do Programa de Integridade/Compliance.
5.6

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

O Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA 2015 é apresentado no Anexo
III deste Relatório.
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Síntese da Remuneração dos Administradores
Quadro 90: Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em R$ 1,00
Conselho de Administração
Nome do Conselheiro

Período de Exercício

Remuneração (R$)

Início

Fim

Média mensal

Total no exercício

Do Vale, A G M

01/2015

12/2015

3.873,87

46.486,47

De Lima, C A B

01/2015

12/2015

3.873,87

46.486,47

Ramalho, G W M

01/2015

12/2015

3.873,87

46.486,47

Junior, L V

01/2015

04/2015

3.646,01

14.584,05

Amado, F C

01/2015

05/2015

3.783,29

18.916,48

Filho, M J S E

01/2015

04/2015

3.646,01

14.584,05

Filho, R R

01/2015

04/2015

3.646,01

14.584,05

Aquino, C V

04/2015

12/2015

3.617,65

32.558,85

Todesco, F

04/2015

12/2015

3.617,65

32.558,85

Soares, F A R

05/2015

12/2015

3.528,30

28.226,42

Possas, P H

04/2015

12/2015

3.617,65

32.558,85

Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro

Período de Exercício

Remuneração (R$)

Início

Fim

Média Mensal

Total no exercício

Rodrigues, C G

01/2015

12/2015

3.873,87

46.486,47

Cruz, S

01/2015

12/2015

3.873,87

46.486,47

Pedroso, T P

04/2015

12/2015

3.617,65

32.558,85

Filho, N E F F de N D

01/2015

04/2015

3.481,90

13.927,62

Diretoria Executiva
Remuneração dos Membros
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b)

EXERCÍCIO
2015

2014

8

8

3.589.518,03

3.049.462,90

3.449.204,67

3.049.462,90

140.313,36

0,00

0,00

0,00

3.589.518,03

3.049.462,90

IV – Benefícios pós-emprego

0,00

0,00

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo

0,00

0,00

0,00
VI – Remuneração baseada em ações
(1) Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde, Auxílio Moradia (mediante reembolso) e Seguro de Vida

0,00

a) Honorário Diretoria Executiva
b) benefícios diretos e indiretos (1)
II – Remuneração variável
III – Total da Remuneração ( I + II)

No exercício de 2015 não houve Remuneração Variável dos Administradores, como Bônus e
Participação nos Resultados.
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5.7

Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

A sistemática de contratação dos serviços de Auditoria Independente das Demonstrações
Financeiras da Infraero, em conformidade com as Normas Brasileiras de Auditoria, se dá por meio
de licitação por empreitada por preço global.
Por intermédio do Pregão Eletrônico n° 016/LABR/SEDE/2015 foi firmado o Termo de Contrato nº
0038-AE/2015/001
com
a
Empresa
MACIEL
AUDITORES
S/S
–
EPP,
CNPJ: 13.098.174/0001-80, com endereço à Avenida Bastian 366, Menino Deus, Porto Alegre/RS,
CEP: 90020-005 – Fone/Fax: (51) 3037-5034, para o período de 24 (vinte e quatro) meses
consecutivos, contados a partir de 13 de julho de 2015, abrangendo os trabalhos de encerramento
dos exercícios de 2015 e 2016.
O preço contratual ajustado para a remuneração do contrato foi de R$ 298.885,60 (duzentos e
noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), no regime de contratação
por empreitada por preço global.
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Contrato ocorreram por conta de recursos
próprios da contratante alocados nos códigos orçamentários: conta n° 31105022-3, dependência
001, centro de custo 20113-8.
O objeto foi definido pela Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados. A Diretoria ressalta
que somente a partir do exercício 2017 a Infraero terá concluído o processo conversão das
Demonstrações da Infraero aos padrões IFRS.
A iniciativa decorre da necessidade de atender a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que
alterou e introduziu novos dispositivos à Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e em seu artigo
3º determinou que a partir de 2008, às sociedades de grande porte (com ativo superior a R$ 240
milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões), ainda que não constituídas sob a forma
de sociedades por ações, a obrigatoriedade de realização de auditoria independente em suas
demonstrações financeiras, realizada por auditor devidamente registrado na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.
Para executar o escopo dos serviços contratados foi estimado a quantidade de 1.160 (um mil, cento
e sessenta) horas anuais para a realização dos serviços, incluindo todas as horas necessárias ao
planejamento, execução de testes, realização das visitas aos Aeroportos e atendimento aos
Conselhos, bem como, a emissão de todos os Relatórios, conforme previsto no anexo 1 do Termo
de Referência, sinteticamente demonstradas a seguir:
a) Auditoria das Demonstrações Financeiras da Infraero, que compreendem os balanços
patrimoniais e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio
líquido, dos fluxos de caixa e das demonstrações dos valores adicionados e demais notas
explicativas;
b) Revisões dos procedimentos fiscais e tributários por pessoal especializado na área tributária;
c) Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, efetuar semestralmente, revisões
nos sistemas de controles internos, nos procedimentos contábeis, nos de segurança
patrimonial e nos sistemas informatizados, indicando, quando aplicáveis, sugestões de
fortalecimento ou melhoria nos controles internos e aspectos de aprimoramento da eficiência
contábil e gerencial;
d) Assessoria aos Conselhos de Administração e Fiscal, quando necessária.
Os serviços expressamente contratados tiveram por objeto a realização de auditoria independente
das demonstrações financeiras da Infraero, referentes aos exercícios de 2015 e de 2016, em
conformidade com as normas brasileiras de auditoria.
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6
6.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de acesso do cidadão

SISTEMA DE OUVIDORIA:
1. CAIXA DE SUGESTÃO NO AEROPORTO: Formulário depositado na caixa de sugestão
ou entregue ao profissional do Balcão de Informações.
2. CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 727 1234.
3. INTERNET: http://www.infraero.gov.br/index.php/br/fale-conosco/1404-ouvidoria.html.
4. PESSOALMENTE NA SEDE: o empregado lotado na Ouvidoria recebe pessoalmente a
demanda.
5. TELEFONE-INFO INFRAERO: ligação efetuada para o telefone do Balcão de Informações
que resulte em demanda. Neste caso, o atendente que possui acesso ao PROUVI lançará o
Relato no PROUVI, fornecendo o número do protocolo.
6. BALCÃO (pessoalmente no Balcão): o atendente do Balcão de Informações que possui
acesso ao PROUVI lançará o Relato diretamente no PROUVI a pedido do relatante,
fornecendo-lhe cópia, sempre que possível.
7. INTRANET:
http://www.infranet.gov.br/site/prouvi_web/reg_intranet/index_intranet.php
somente para cliente interno (empregados).
8. PESSOALMENTE COM O ENCARREGADO: responsáveis pelas atividades de Ouvidoria
nas Dependências recebem pessoalmente a demanda.
9. CARTA
10. E-MAIL
11. FAX
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Em atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI), foi implantado o Serviço de Informações ao
Cidadão (SIC), vinculado à Ouvidoria, com o objetivo de assegurar o acesso a informações públicas
no âmbito da Infraero.
Por meio desse serviço, em atividade desde dia 16 de maio de 2012, data que a LAI entrou em
vigor, o cidadão pode protocolar requerimentos de informações de interesse público, se utilizando
do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), disponível na página da LAI
no site da Infraero, http://www.infraero.gov.br/index.php/br/acesso-a-informacao.html pelo qual é
possível receber as demandas, processá-las, acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado,
atender e despachar a resposta da solicitação.
REDES SOCIAIS
No endereço http://www.infraero.gov.br/index.php/br/fale-conosco.html, o usuário pode interagir
com a Infraero em tempo real por meio dos seguintes canais:
Facebook: https://www.facebook.com/InfraeroBrasil
Twitter: https://mobile.twitter.com/infraerobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/infraerobrasil/
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Linkedin: https://www.linkedin.com/company/infraero
Youtube: https://www.youtube.com/user/canalinfraero
Números da Ouvidoria da Infraero - 2015
Entre as principais atuações da Ouvidoria da Infraero figura a informação gerencial que, a partir dos
Relatos de Atendimento registrados pelos clientes no Sistema de Ouvidoria – PROUVI,
disponibiliza aos dirigentes e diversas áreas da Empresa relatórios periódicos para acompanhamento
e subsídio na adoção de medidas e estratégias de gestão, visando sempre ao aperfeiçoamento,
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela Empresa e geração de novos negócios.
Nesse sentido, a Ouvidoria da Infraero elaborou Relatório Executivo que contempla, de forma
sintética, as informações constantes do banco de dados do PROUVI referentes ao ano de 2015.
De janeiro a dezembro de 2015 foram recepcionados 10.925 relatos, relacionados a diversas
situações ocorridas nas Dependências da Empresa, representando uma variação negativa de -22,9%
(3.253 relatos) em relação ao mesmo período do ano de 2014. Essa variação negativa também é
reflexo de relatos dos aeroportos de Confins-MG e Galeão-RJ, concedidos à iniciativa privada, bem
como o encerramento das atividades do aeroporto Augusto Severo-RN, em maio de 2014.
Tabela 21:Números da Ouvidoria em 2015 - Série Histórica - 2014/2015
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total geral

Ano 2014 Ano 2015
2.089
1.291
1.443
845
1.207
824
1.329
884
1.211
720
1.071
690
907
893
1.011
837
981
863
1.064
815
924
1.078
941
1.185
14.178
10.925

Var.%
-38,2
-41,4
-31,7
-33,5
-40,5
-35,6
-1,5
-17,2
-12,0
-23,4
16,7
25,9
-22,9

Gráfico 1 - Série Histórica por mês - 2014/2015
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Comparando os números da Ouvidoria, excluindo os totais referentes a esses aeroportos concedidos
e o aeroporto de Natal-RN, percebe-se uma redução de 12,6% em relação ao ano anterior.
Tabela 22: Números da ouvidoria em 2015 - Série Histórica - 2014/2015
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total geral

Ano
2014
1.580
1.216
1.020
1.127
1.060
926
733
926
981
1.064
924
941
12.498

Ano 2015
1.291
845
824
884
720
690
893
837
863
815
1.078
1.185
10.925

Var.%
-18,3
-30,5
-19,2
-21,6
-32,1
-25,5
21,8
-9,6
-12,0
-23,4
16,7
25,9
-12,6

Gráfico 2 – Série Histórica por mês – 2014/2015

Mesmo sem a participação dos totais de relatos dos aeroportos de Confins-MG, Galeão-RJ e NatalRN, o volume das manifestações recebidas pela Ouvidoria apresentou uma redução de 1.573
relatos, com destaque para os meses de fevereiro e maio, que tiveram as duas maiores variações
negativas – 30,5% e 32,1% respectivamente.
Destaca-se, ainda, os meses de novembro (1.078) e dezembro (1.185), que tiveram uma variação
positiva de 16,7% e 25,9%.
Origem das Demandas
O formulário impresso, disponível nas caixas de sugestões nos aeroportos, foi o principal meio de
contato com a Ouvidoria (6.514), representando 59,6% do total de relatos recebidos no período.
Somadas às manifestações recebidas por meio do formulário eletrônico disponível no site da
Infraero (2.859) a participação foi de 85,8%.
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Gráfico 3 - Percentuais e Quantitativos por Origem

Outros: E-mail (39), Pessoalmente (14), Carta (9), Balcão (2).
Percebe-se, também, que o total de relatos recebidos por meio das Caixas de Sugestões demonstram
que a maioria dos relatantes, assim que detectam algum ponto de insatisfação, acionam o serviço de
Ouvidoria prontamente, estando eles ainda nas dependências dos aeroportos.
Tipo de Relatante
Passageiros são os que mais acionam o Sistema de Ouvidoria. Com 7.553 manifestações,
representaram 69,1% do total de relatos do período. Destaca-se também a participação de 10,8% de
Usuários (1.175) que, somados aos valores referentes a Passageiros, contam com a participação de
79,9% do total de relatos recebidos.
Gráfico 4 - Totais por Tipo de Relatante

Competência
Do total de demandas recebidas, apenas 6.900 (63,2%) são realmente de competência da Infraero.
As demais dizem respeito a assuntos relacionados a concessionários (1.687), companhias aéreas
(1.381), órgãos públicos (492) e outros (465).
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Gráfico 5 - Percentuais por Competência

Os percentuais referentes aos relatos de competência das companhias aéreas, concessionários,
órgãos públicos e outros representam 36,8% do total de relatos recepcionados na Ouvidoria da
Infraero, que revela uma percepção generalizada dos passageiros e usuários quantos às
competências e ramo de atuação da Empresa, cabendo a Ouvidoria esclarecer o papel da Infraero no
cenário da aviação civil brasileira, orientando e encaminhando esses clientes para os
órgãos/entidades competentes para tratamento e resolução do seu pleito.
Natureza das Demandas
As estatísticas do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria demonstram que, quanto ao tipo de relato,
8.885 (81,3%) referem-se a reclamações, 720 (6,6%) correspondem a informações, 470 (4,3%)
foram sugestões, 436 (4%) elogios, 367 (3,4%) solicitações e 47 (0,4%) denúncias.
Tabela 23: Demandas da Ouvidoria - Totais por Tipo de Relato
Tipo de Relato
RECLAMAÇÃO
INFORMAÇÃO
SUGESTÃO
ELOGIO
SOLICITAÇÃO
DENÚNCIA

Total
8.885
720
470
436
367
47

%
81,3
6,6
4,3
4,0
3,4
0,4

Total Geral

10.925

100,0

Abordando especificamente os relatos de competência da Infraero, verifica-se que, do total de 6.900
relatos, 5.506 (79,8%) são reclamações, 386 (5,6%) sugestões, 354 (5,1%) informações, 331 (4,8%)
elogios, 280 (4,1%) solicitações e 43 (0,6%) são denúncias.
Tabela 24: Totais por Tipo de Relato de competência da Infraero
Tipo de Relato
RECLAMAÇÃO
SUGESTÃO
INFORMAÇÃO
ELOGIO
SOLICITAÇÃO
DENÚNCIA

Total
5.506
386
354
331
280
43

%
79,8
5,6
5,1
4,8
4,1
0,6

Total Geral

6.900

100,0
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No que tange exclusivamente às reclamações de competência da Infraero (5.506 relatos), devido à
sua representatividade quanto ao grau de satisfação pelos serviços prestados pela Empresa e
oportunidades de melhorias, verifica-se que os dez temas mais recorrentes ao longo de 2015 foram
as demandas relacionadas a Ar Condicionado, Manutenção, Banheiros, Segurança, Internet
Grátis, Obras, Limpeza em geral, Concessão/Negócios, Sinalização, Assentos, Estacionamento
e Tomadas Elétricas, seguindo essa tendência ao longo do ano, com pequenas variações
percentuais.
No Gráfico e Tabela a seguir verifica-se os percentuais de cada assunto, assim como os totais e
frequência mensal ao longo do ano.
Gráfico 6 - Principais Reclamações

Tabela 25: Principais Reclamações de competência da Infraero – 2015
Assuntos
AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO
BANHEIROS
SEGURANÇA
INTERNET
OBRAS
LIMPEZA
CONCESSÃO/ NEGÓCIO
SINALIZAÇÃO
ASSENTOS
ESTACIONAMENTO
TOMADAS
Outros Assuntos*

Jan
197
46
66
55
28
35
30
23
19
16
21
6
149

Fev Mar Abr Mai Jun
71
49
43
36
24
52
25
33
44
35
38
39
48
26
38
30
35
44
38
35
24
34
35
18
16
27
25
33
14
16
19
23
35
13
16
28
24
13
3
12
10
9
2
5
10
9
10
5
6
5
6
6
5
2
13
5
5
8
6
6
105 120 141 124 104

Jul Ago Set
43
37
82
54
38
46
52
33
23
40
45
35
30
19
27
20
14
14
24
12
7
19
22
16
7
10
9
9
11
9
12
11
9
1
9
8
109 138 150

Out Nov Dez
49 115 133
41 114 107
28
57
75
28
41
49
19
32
33
20
17
22
7
22
30
8
21
14
21
9
23
6
10
15
4
5
4
3
4
6
137 150 144

Total
879
635
523
475
315
257
238
203
134
111
98
67
1.571

Total Geral

691

424

420

371

5.506

404

445

335

330

399

435

597

655

* Total de relatos classificados em 70 assuntos, com frequência média mensal inferior a 3 relatos.
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Os principais motivos de insatisfação dos clientes acima apresentados representam 71,5% do total
de 5.506 reclamações de competência da Infraero.
Fazendo um comparativo com o ano de 2014, sem considerar os aeroportos concedidos, percebe-se
que a variação das reclamações de competência da Infraero foi de
-13,8%. As reduções mais acentuadas foram relacionadas a Obras, Negócios, Assentos,
Estacionamento e Tomadas Elétricas. No mesmo período, entretanto, houve um aumento nas
reclamações relacionadas a Ar Condicionado (+18,3%) e Manutenção (+1,4%).
Tabela 26: Comparativo das Reclamações de competência da Infraero – 2014/2015
Assuntos
AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO
BANHEIROS
SEGURANÇA
OBRAS
INTERNET
CONCESSÃO / NEGÓCIO
LIMPEZA
SINALIZAÇÃO
ASSENTOS
ESTACIONAMENTO
TOMADAS
Outros Assuntos
Total Geral

Ano 2014
743
626
639
603
477
355
300
259
182
180
173
110
1.744

Ano 2015
879
635
523
475
257
315
203
238
134
111
98
67
1.571

Var.
%
18,3
1,4
-18,2
-21,2
-46,1
-11,3
-32,3
-8,1
-26,4
-38,3
-43,4
-39,1
-9,9

6.391

5.506

-13,8

Gráfico 7 - Comparativo das Reclamações de competência da Infraero – 2014/2015

Ao todo 34 dependências tiveram aumento nas reclamações, representando um aumento de 660
reclamações. Já outras 34 dependências apresentaram redução, somando 1.545 relatos, totalizando
uma diferença de 885 relatos no período.
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Na Tabela a seguir, observa-se as variações percentuais das reclamações de competência da
Infraero, por Dependência.
Tabela 27: Comparativo das Reclamações por Dependência – 2013/2014
Ano
2014

Ano
2015

Var.%

Dif.

AL - MACEIÓ - AEROPORTO INTERN. DE MACEIÓ

99

224

126,3

125

PA - BELÉM - AEROPORTO INTERN. DE BELEM - VAL DE CANS

135

200

48,1

65

SEDE

195

253

29,7

58

MS - CAMPO GRANDE - AEROPORTO INTERN. DE CAMPO GRANDE

129

186

44,2

57

RO - PORTO VELHO - AEROPORTO INTERNACIONAL

13

48

269,2

35

RR - BOA VISTA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA

57

87

52,6

30

PR - LONDRINA - AEROPORTO DE LONDRINA

70

99

41,4

29

RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ
SP - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE SÃO
PAULO
PI - TERESINA - AEROPORTO DE TERESINA – SEN. PETRÔNIO
PORTELLA

39

66

69,2

27

0

25

100,0

25

44

68

54,5

24

RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO SANTOS DUMONT
MG - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BELO
HORIZONTE

417

438

5,0

21

0

20

100,0

20

MS - CORUMBÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CORUMBÁ

1

18

1700,0

17

PA - PARAUAPEBAS - AEROPORTO DE CARAJÁS
SC - FLORIANÓPOLIS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE
FLORIANÓPOLIS

9

25

177,8

16

222

235

5,9

13

TO - PALMAS - AEROPORTO DE PALMAS
RS - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE PORTO
ALEGRE
RJ - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO RIO DE
JANEIRO

26

39

50,0

13

0

11

100,0

11

0

11

100,0

11

PB - BAYEUX - AEROPORTO INTERN. PRESIDENTE CASTRO PINTO

81

90

11,1

9

RJ - MACAÉ - AEROPORTO DE MACAÉ

30

37

23,3

7

AM - TEFÉ - AEROPORTO DE TEFÉ

4

11

175,0

7

PA - SANTARÉM - AEROPORTO DE SANTARÉM
DF - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE
BRASÍLIA

88

94

6,8

6

0

6

100,0

6

PA - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BELÉM
AM - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE
MANAUS

0

5

100,0

5

0

5

100,0

5

PR - FOZ DO IGUAÇU - AEROPORTO INTERN. DE FOZ DO IGUAÇU
PB - CAMPINA GRANDE - AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO
SUASSUNA

74

78

5,4

4

8

12

50,0

4

CE - FORTALEZA - AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS

396

398

0,5

2

MG - UBERABA - AEROPORTO DE UBERABA

6

8

33,3

2

PR - CURITIBA - AEROPORTO DE BACACHERI

1

3

200,0

2

PA - ALTAMIRA - AEROPORTO DE ALTAMIRA
MS - PONTA PORÃ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA
PORÃ

11

12

9,1

1

2

3

50,0

1

Dependência
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RS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BAGÉ

0

1

100,0

1

PE - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE RECIFE

0

1

100,0

1

PI - PARNAÍBA - AEROPORTO DE PARNAIBA

1

1

0,0

0

RS - URUGUAIANA - AEROPORTO INTERNACIONAL RUBEM BERTA

1

0

-100,0

-1

BA - PAULO AFONSO - AEROPORTO DE PAULO AFONSO
AC - CRUZEIRO DO SUL - AEROPORTO INTERNACIONAL
CRUZEIRO DO SUL

1

0

-100,0

-1

1

0

-100,0

-1

MG - BELO HORIZONTE - AEROPORTO CARLOS PRATES

2

0

-100,0

-2

PA - BELÉM - AEROPORTO JULIO CESAR

2

0

-100,0

-2

MG - BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE BELO HORIZONTE

44

40

-9,1

-4

SE - ARACAJU - AEROPORTO DE ARACAJU

23

19

-17,4

-4

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AEROPORTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

20

16

-20,0

-4

RJ - AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

5

1

-80,0

-4

212

207

-2,4

-5

AM - TABATINGA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE TABATINGA

9

4

-55,6

-5

RS - PELOTAS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS

9

4

-55,6

-5

SP - SÃO PAULO - AEROPORTO CAMPO DE MARTE

14

8

-42,9

-6

SC - FORQUILHINHA - AEROPORTO - DIOMÍCIO FREITAS

11

2

-81,8

-9

PE - PETROLINA - AEROPORTO DE PETROLINA
MA - IMPERATRIZ - AEROPORTO DE IMPERATRIZ - PREFEITO
RENATO MOREIRA

55

44

-20,0

-11

15

4

-73,3

-11

MG - MONTES CLAROS - AEROPORTO DE MONTES CLAROS

21

9

-57,1

-12

SP - SÃO PAULO - AEROPORTO DE CONGONHAS

287

273

-4,9

-14

CE - JUAZEIRO DO NORTE - AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE
AC - RIO BRANCO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO
BRANCO

38

20

-47,4

-18

34

15

-55,9

-19

SC - JOINVILLE - AEROPORTO DE JOINVILLE

51

27

-47,1

-24

AP - MACAPÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ

57

28

-50,9

-29

PA - MARABÁ - AEROPORTO DE MARABÁ

43

10

-76,7

-33

BA - ILHÉUS - AEROPORTO DE ILHÉUS - JORGE AMADO

159

124

-22,0

-35

SC - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES

82

47

-42,7

-35

MG - UBERLÂNDIA - AEROPORTO DE UBERLANDIA

77

42

-45,5

-35

GO - GOIÂNIA - AEROPORTO DE GOIÂNIA
MA - SÃO LUÍS - AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL
CUNHA MACHADO
MT - VÁRZEA GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL
MARECHAL RONDON

217

179

-17,5

-38

124

70

-43,5

-54

198

96

-51,5

-102

RS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE

354

217

-38,7

-137

BA - SALVADOR - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR

534

392

-26,6

-142

PE - RECIFE - AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE

494

336

-32,0

-158

PR – CURITIBA AFONSO PENA

421

252

-40,1

-169

618
6.391

202
5.506

-67,3
-13,8

-416
-885

ES - VITÓRIA - AEROPORTO DE VITÓRIA

AM - MANAUS - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES
Total Geral
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Reclamações de competência dos Concessionários
Do total de 1.687 relatos registrados, de competência das empresas Concessionárias, 1.584 são
reclamações, das quais destaca-se o total de 536 queixas sobre o atendimento prestado e 485
manifestações sobre os preços praticados. Somados esses totais, sua representação é de 60,5% do
total de relatos do ano.
Reclamações de competência das Companhias Aéreas
As demandas de competência das Companhias Aéreas totalizaram 1.381 ocorrências, sendo que as
reclamações representaram 93% do total de registros (1.284 relatos). As principais reclamações
versaram sobre situações relacionadas a Voos (654). Queixas sobre atrasos (198) e procedimentos
de check-in (188) foram os assuntos mais recorrentes. Também foram recebidas 311 reclamações
sobre Bagagens, sendo dano (85) e furto (76) os temas mais abordados.
Elogios
Os elogios recebidos, atribuídos à Infraero, versam principalmente sobre a gratidão pelo bom
atendimento prestado aos clientes. O total de 331 relatos menciona a gratidão pelo bom atendimento
e prestatividade dos empregados da Infraero e das empresas terceirizadas.
Dos Prazos de Resposta
A Ouvidoria da Infraero registrou o índice de 86% de relatos respondidos no prazo de até 20 dias
em 2015, com o prazo médio de resposta em 11 dias.
Relatórios Gerenciais
O conjunto dos relatos permite gerar informações na forma de relatórios gerenciais, que passam a
ser utilizadas como instrumentos de apoio à tomada de decisão. Essas informações são geradas
periodicamente e sob demanda específica das áreas. Os gestores que delas se utilizam percebem
claramente o valor destas para o melhor uso e otimização dos recursos disponíveis. No ano de 2015
foram confeccionados 36 relatórios gerenciais pela Ouvidoria, atendendo a solicitações das
diversas áreas da Empresa, subsidiando o processo de tomada de decisão, melhoria nos processos e
serviços prestados pela Empresa.
Considerações Gerais sobre a Ouvidoria
Um dos maiores desafios no relacionamento com o cliente é estabelecer um canal de diálogo ativo,
que se fortalece à medida em que as partes interagem, a ponto de permitir a troca de valores e
diferenciais autênticos, oferecendo ao cliente a oportunidade de fazer parte do processo de gestão da
Empresa com suas impressões e opiniões sobre os serviços prestados. Nesse sentido, a Ouvidoria da
Infraero busca a cada dia aprimorar esse relacionamento, buscando a satisfação do cliente e
preservação da imagem da Empresa junto ao público em geral, melhorando seus processos internos,
absorvendo e aplicando novas práticas e metodologias de trabalho, treinando e capacitando os seus
empregados, dentro de sua competência institucional.
A Ouvidoria trabalha cada vez mais para a melhoria dos serviços prestados pela Empresa, atuando
como ferramenta de assessoramento ao processo de gestão. Nesta análise sobre ano de 2015,
buscou-se apresentar, de forma objetiva, os números referentes à atuação da Ouvidoria ao longo do
ano. Apresentou-se também, de maneira mais próxima aos clientes, as principais manifestações
recebidas e sua representatividade quanto ao grau de satisfação pelos serviços prestados, em relação
aos principais pontos de insatisfação identificados. A Satisfação do cliente também reside nas ações
de melhoria implementadas, no atendimento prestado e feedback oferecido ao cliente em relação às
queixas apresentadas.
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As críticas apresentadas servem como termômetro do grau de satisfação dos clientes, tornando-se
importante ferramenta de gestão, revisão de processos e melhoria da qualidade dos serviços, razão
pela qual se recomenda a utilização dos relatórios de gerenciais pelos gestores como subsídio para o
incremento de ações.
CALL CENTER INFRAERO
O Call Center da Infraero tem como objetivo fazer a interface entre os usuários, passageiros e a
Empresa. Por meio desse serviço, realiza-se operações de teleatendimento com o intuito de interagir
e fornecer informações sobre os serviços oferecidos, informações institucionais, reclamações e
prover orientações gerais.
Entre julho e dezembro de 2015 foram registrados 5995 teleatendimentos. Foi extraída uma média
de 999 demandas atendidas por mês, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

- Gráfico evolutivo do teleatendimento

No período avaliado apenas 249 demandas geraram abertura de Relatos de Ouvidoria no sistema
PROUVI, os quais correspondem a 4,2% do total.
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Alterações adotadas em decorrência das informações disponibilizadas nos canais de acesso.
PÓS – ATENDIMENTO 2015
Na busca pela satisfação do Cliente, a Ouvidoria da Infraero identificou a necessidade de otimizar
seus mecanismos de relacionamento com o cliente, mais especificamente, na retroalimentação das
demandas aos usuários do Sistema de Ouvidoria, como forma de contribuição para a gestão
transparente e participativa.
Após a realização do atendimento, a Empresa necessitava desenvolver atividades de suporte e de
relacionamento que fossem importantes para o cliente e ao mesmo tempo tivessem capacidade de
ampliar as relações já existentes e constituídas, certificando-se de que o cliente foi bem atendido em
todas as suas expectativas, oferecendo o retorno sobre suas demandas junto à Empresa.
Para tanto, será feito o monitoramento sistemático das manifestações consideradas relevantes e/ou
reincidentes, para definir ações a serem tomadas em consonância com as áreas envolvidas, com
vistas à solução das situações apresentadas com presteza e qualidade, de forma que as recorrências
de reclamações sejam continuamente reduzidas.
A seguir apresenta-se os quantitativos de ações concluídas e pendentes, como forma de melhor
visualizar e controlar as demandas dentro dos aeroportos e dependências da Infraero.
Desde o início do projeto foram monitoradas 286 ações, sendo 65 concluídas e 221 ainda pendentes,
em planilha eletrônica específica, para monitoramento dos prazos referentes à implementação da
ação, informados pela área competente.
Seguem abaixo algumas das ações concluídas no período de 01/01/2015 a 31/12/2015:
Aeroporto Internacional Afonso Pena – Curitiba/PR - SBCT
Relato 258/2015: “Estranhamos ser um Aeroporto Internacional onde os veículos do
estacionamento estão cobertos e o acesso aos veículos não, assim o usuário caminha na chuva ou
no sol (...)”
Resposta: “(...) Dentre as benfeitorias, constam instalação de sombreadores, rampas de acesso a
calçadas, coberturas das passarelas de pedestres e identificação dos bolsões - pela via principal. A
previsão de término do projeto é para o 1° semestre de 2015. Além disso, está em fase de teste a
possibilidade de implantação de totens de autoatendimento, cuja previsão também é para o 1°
semestre de 2015.”
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Ação implementada:

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes – Manaus/AM - SBEG
Relato 353/2015: “Na sala de embarque não tem telefones públicos (...).”
Resposta: “Em resposta ao relato de ouvidoria, informamos que será instalado telefones públicos
na sala de embarque, quando da conclusão da obra previsto para fevereiro de 2015.”
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