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2

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 154/2016, da Portaria TCU nº 59/2017 e da
Portaria CGU nº 500/2016, tem por finalidade compor o processo de contas anual da Infraero,
referente ao exercício de 2016.
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 2016, 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 2016.
Mensagem da Presidência1
Ao final de cada ano, um relato sucinto das ações executadas durante aquele período deve ser
apresentado. Portanto, no cumprimento dessa rotina, informo os principais temas tratados e as ações
realizadas na Infraero, em 2016.
No ano passado, o cenário nacional, como todos devem lembrar, era de incertezas, o que abalou
fortemente a economia do país. A Infraero, contudo, estava empenhada na busca pela sua
sustentabilidade, sendo que quatro de seus aeroportos – Salvador/BA, Porto Alegre/RS,
Fortaleza/CE e Florianópolis/SC – foram incluídos na nova rodada de concessões do Governo
Federal. Nesse contexto, tínhamos o grande desafio de reestruturar a empresa, buscando
independência financeira para arcar com a folha de pagamento, investimentos e manutenção dos
aeroportos sob nossa administração.
O foco inicial - e que ainda se mantém como prioridade desta gestão - é o capital humano, maior
ativo da empresa, representado por seus quase 11 mil empregados. Manter salários, benefícios e
direitos e a atenção em cuidar dos nossos empregados foi e continuará sendo meu foco pessoal
enquanto presidente dessa organização.
Fechamos o ano de 2016 de forma exitosa. Conseguimos acelerar o ritmo do Programa de Incentivo
à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), cujo resultado ajudou a vislumbrar o tão desejado e
necessário equilíbrio em nossas contas, deduzindo drasticamente o resultado negativo quando
comparado a 2015, e, inclusive, prospectando no orçamento para o ano de 2017 resultado
operacional positivo. Estamos conscientes da necessidade imperiosa de reestruturar a empresa,
compatibilizando seu custo e redistribuindo atividades importantes para podermos encarar, com
chances de sucesso, o desafio de disputarmos o novo mercado de infraestrutura aeroportuária,
serviços e soluções.

1

Extraída do Relatório da Administração de 2016
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Mesmo diante das dificuldades, não paramos de investir em ampliação e reforma dos aeroportos,
como os de Vitória/ES, Macapá/AP, Rio Branco/AC e São Luís/MA. Entregamos para uso pleno os
aeroportos de Curitiba/PR, Goiânia/GO, Tabatinga/AM, Tefé/AM e Santarém/PA. Também
investimos em nosso público interno, priorizando os treinamentos, atualizações e capacitações
exigidas pelos acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário.
Em 2016, nossos aeroportos registraram 104,7 milhões de passageiros, e sabemos que esse público
pode contar com nossa equipe de profissionais para atendê-lo com eficiência e cortesia. Prova disso
foi a última pesquisa publicada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Portos e
Aviação Civil, em janeiro deste ano, que elencou os terminais de Curitiba/PR, Recife/PE, Santos
Dumont/RJ, Porto Alegre/RS e Manaus/AM entre os dez melhores aeroportos do país. Importante
registrar que enquanto houve queda geral no volume de passageiros em todo o Brasil, tivemos
recorde histórico nesse quesito no Aeroporto de Congonhas/SP, com 20,8 milhões de embarques e
desembarques.
Reconheço as dificuldades, mas com dedicação, profissionalismo e comprometimento que tenho
observado nas bases da empresa, estou confiante de que venceremos essa etapa, nos tornando cada
vez mais competitivos, eficientes e demandados na direção de tempos melhores.
No cenário nacional, avançamos na consolidação de nossa imagem perante a opinião pública,
mostrando o caráter social que envolve os aeroportos da Rede, fator de desenvolvimento
econômico, geração de renda e consolidação do turismo. A Infraero está presente em todos os
estados, contribuindo como porta de entrada e saída, não apenas de passageiros, mas também como
viabilizadora do modal aéreo que leva para o interior tudo o que é necessário ao desenvolvimento
do Brasil.
Mudanças trazem incertezas e apreensões, mas representam, principalmente, oportunidades de
crescimento e amadurecimento. Estou confiante de que “juntos somos mais” e que vamos superar
obstáculos e voltarmos a crescer de forma sustentável.

Antônio Claret de Oliveira
Presidente da Infraero
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3
3.1

VISÃO GERAL DA EMPRESA
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, organizada sob a forma de sociedade anônima,
com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e
financeira, sob vinculação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
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 pelo Ministério supervisor.
A Infraero presta serviços que atendem a padrões internacionais de segurança, conforto e qualidade
e está entre as três maiores operadoras aeroportuárias do mundo e, desde 1973, contribui para
simplificar e enriquecer a experiência dos clientes que utilizam nossos 60 aeroportos, 68 Estações
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTAs) e 24 Terminais de
Logística de Carga (Tecas).
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 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
10.890 empregados orgânicos.
Em 2016, a Rede de aeroportos administrados pela Infraero contabilizou 1,5 milhões de pousos e
decolagens; 104,7 milhões de passageiros (embarque + desembarque) e 104 mil toneladas de carga
aérea.
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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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3.2

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.



Vinculação ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil por meio do Decreto nº
8.872, de 10 de outubro de 2016.

Publicações do Estatuto da Infraero no Diário Oficial da União – (DOU):


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.



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.
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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).



Alteração pela Assembleia Geral Extraordinária em 22/06/2016 – Publicado no Diário Oficial
da União nº 186, do dia 27 de setembro de 2016, Seção 1, fls. 47 a 51.

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 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.



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

Em 2016 estavam em vigor na Infraero o total de 254 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: www.infranet.gov.br.
3.3

Ambiente de atuação

A Infraero é a principal operadora de aeroportos do Brasil, com mais de 43 anos de experiência. Em
2016, a Empresa operou, em sua rede de aeroportos, 104 milhões de passageiros e 1,5 milhão de
aeronaves. Trata-se da segunda maior operadora do mundo em número de passageiros, ficando atrás
apenas da Aena, da Espanha.
A Empresa congrega a maior rede nacional do mundo com 60 aeroportos, dentre eles Congonhas, o
segundo maior do Brasil, Santos Dumont, Curitiba, Recife, Goiânia, Vitória, Cuiabá e Manaus.
Diferentemente de outras operadoras internacionais, que locam espaços para os serviços de carga
aérea, a Infraero mantém 24 terminais de logística de carga, operando diretamente a carga aérea
(importação, exportação e carga nacional), tendo armazenado e movimentado 104 mil toneladas em
2016.
Além disso, a Infraero presta serviços de controle do espaço aéreo em 68 Estações de serviços de
telecomunicações e tráfego aéreo (EPTA).
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.
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O Governo Federal realizou em março de 2017 nova rodada de concessão com a realização do
leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, realizado na
BM&FBOVESPA, em São Paulo.
Os consórcios vencedores foram: Fraport AG Frankfurt Airport Services (Fortaleza e Porto Alegre),
Vinci Airport (Salvador) e Zurich (Florianópolis) que se juntam aos outros operadores
aeroportuários que operam no mercado brasileiro, consolidando um ambiente concorrencial baseado
na qualidade dos serviços e na eficiência de gestão aeroportuária, com o incentivo à competição
entre aeroportos, não apenas uma competição pelos serviços aeroportuários.
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.
A Empresa permanece com a atuação 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. E mantém a participação de 49% nos aeroportos de Brasília, Guarulhos,
Campinas, Confins e Galeão.
A Diretoria Executiva da Empresa tem adotado medidas voltadas à reorganização dos negócios da
Infraero, através de alternativas que ante os efeitos do processo de concessão, reposicione a empresa
no mercado, com uma nova configuração empresarial que permita a entrada em novos mercados,
priorizando o equilíbrio financeiro e a consolidação de uma nova Infraero sobre parâmetros
sustentáveis.
A fim de adaptar-se ao novo cenário, a Infraero iniciou um processo de revisão de sua composição
societária, orientada à criação de sociedades com objeto social especializado, estrutura mais ágil e
focada nos aspectos técnicos da atividade de exploração aeroportuária. Com a criação das novas
sociedades, espera-se obter uma melhor mensuração dos investimentos realizados e a formação de
novas parcerias para ampliar a capacidade financeira da empresa.
A nova composição societária sustenta-se em quatro pilares principais:
Criação de uma subsidiária especializada em Navegação Aérea
Com a separação dos serviços de navegação aérea que se dará por meio da cisão desta atividade
dentro da Infraero, a partir da criação de uma subsidiária especializada em Navegação Aérea, e sua
posterior fusão com as unidades operadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
Criação da Infraero Serviços
Trata-se de subsidiária criada com o objetivo de executar serviços de planejamento, consultoria,
administração, apoio à operação, treinamento de pessoal e outros relacionados à exploração de
aeroportos no Brasil e no exterior.
Criação da Infraero Aeroportos
Serão incorporados, para formação de seu patrimônio, os aeroportos que forem atribuídos
contratualmente à Infraero. Posteriormente, poderá captar recursos privados, por intermédio da
venda parcial de seus ativos, seja abertamente na Bolsa de Valores, seja através da escolha de sócio
estratégico. Isto possibilitará a realização de investimentos direcionados à ampliação e manutenção
de toda a infraestrutura administrada pela estatal, eximindo a União deste ônus. Nesta hipótese,
ainda haveria a vantagem de se absorver o know-how do parceiro privado, melhorando a gestão e a
governança da empresa pública.
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Criação da Infraero Participações
Trata-se de subsidiária com a incumbência de gerir a participação da Infraero nos aeroportos já
concedidos. Como é cediço, esta entidade detém 49% de participação no capital das sociedades de
propósito específico (SPE) administradoras dos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Campinas,
Confins e Galeão. O patrimônio da sociedade será formado, justamente, pelo valor dessas ações.
3.4

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.
O detalhamento da Diretoria Executiva é apresentado abaixo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Presidência – PR;
Diretoria de Aeroportos – DA;
Diretoria Comercial e de Logística de Cargas– DC;
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente – DE;
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados – DF;
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica – DG;
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ; e
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.
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Apresenta-se a seguir a estrutura geral vigente da Empresa em 2016:
Figura 2: Estrutura Geral da Infraero 2016

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3.5

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
F1
Comercializar
espaços e serviços

F2
Administrar
Operações com
Passageiros e
Aeronaves

F3
Administrar operações
com carga aérea

F4
Administrar
espaços e serviços

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Apresenta-se no Anexo I deste Relatório de Gestão o quadro contendo as principais competências e
os titulares responsáveis pelas áreas que foram definidas como mais estratégicas da Empresa.
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 2016 a Superintendência de Gestão Estratégica por meio da Gerência de Processos reformulou a
Cadeia de Valor da Empresa, representada pelos Macroprocessos de Gestão, Finalísticos e de
Suporte.
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Tabela 1: Composição da Cadeia de Valor

Composição da Cadeia de Valor
Macroprocessos
Processos
Total da composição da Cadeia de Valor

31
105
136

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.
Foram definidos como Macroprocessos:
Figura 4: Cadeia de Valor

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

22

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 na
Empresa.
Tabela 2: Macroprocessos Finalísticos

Descrição

Produtos e Serviços

Principais Clientes

Subunidades
Responsáveis

Administrar
Operações com
Passageiros e
Aeronaves

Trata-se de processos
que compõem o
relacionamento com
passageiros e usuários
dos Aeroportos e que
compõem o
relacionamento com
órgãos públicos e
companhias aéreas com
vistas a possibilitar as
operações com
aeronaves

 Embarcar passageiros
(check-in, realizar
controle de acessos,
realizar inspeção de
segurança, realizar
controle de passaporte e
emigração e realizar
embarque)
 Desembarcar passageiros
(realizar desembarque,
realizar controle de
passaporte e imigração,
restituir bagagem e
realizar controle de receita
federal)
 Analisar e planejar
propostas de voo
 Controlar as chegadas e
partidas de aeronaves.

 Passageiros
 Usuários do
aeroporto
 Empresas aéreas
 Concessionário
 Órgão Público
 Anac
 DECEA

Diretoria de
Aeroportos

Administrar
Operações com
Carga Aérea

Trata-se de processos
que compõem o
relacionamento
necessário para o
desenvolvimento das
operações de logística
de carga

 Processar cargas aéreas
 Inspecionar operações nos
terminais de carga

 Empresas aéreas
 Transportador
 Importador

Diretoria de
Aeroportos

Trata-se de processos
que compõem o
relacionamento
necessário para
administrar os espaços
concedidos, comerciais
e operacionais do
aeroporto.

 Conceder espaços/área
para empresas aéreas e
auxiliares de transporte
aéreo (conceder áreas
externas com ou sem
investimento)
 Operar espaços
comerciais não
concedidos –
estacionamento
 Inspecionar atividades
comerciais nas operações
dos terminais de carga
 Fiscalizar contratos
comerciais
(Aprovar projetos de
adequação de áreas
concedidas)
 Monitorar negócios

 Empresas aéreas
 Concessionário
 Usuário do
aeroporto
 Passageiro

Diretoria de
Aeroportos

Macroprocessos

Administrar Espaços
e Serviços
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Comercializar
Espaços e Serviços

Trata-se de processos
necessários ao
desenvolvimento e
comercialização dos
negócios da Infraero

 Promover e divulgar
marcas e serviços
 Captar e fidelizar clientes
de carga
 Elaborar planejamento do
mix comercial dos
aeroportos
 Elaborar estudos de
viabilidade de exploração
comercial
 Prospectar
concessionários para
negócios comerciais

 Empresas aéreas
 Concessionário
 Usuário do
aeroporto
 Passageiro

Diretoria
Comercial

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica - DGGE

O Escritório de Processos é o responsável pela disciplina de gestão, provedor da metodologia e
suporte técnico necessário à gestão dos processos em todas as áreas da Empresa. As demais áreas da
Empresa passam a ser responsáveis pela identificação de seus processos, cujos trabalhos de
mapeamento e/ou redesenho serão conduzidos por multiplicadores de processos, devidamente
treinados, com suporte dos consultores do Escritório de Processos.
Com vistas a atingir melhores patamares quanto à capacidade de competitividade e eficiência
empresarial, a Infraero aprimorou sua metodologia de gestão de processos atribuindo ações que vão
além da identificação e modelagem de seus processos, formando vínculos desse conceito com
outras ações, como: a instituição de políticas, normas e procedimentos, a avaliação e gestão de
riscos, o dimensionando do efetivo, a estrutura organizacional e a automação dos processos.
Com a implementação dessa metodologia, a empresa busca os seguintes benefícios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Melhoria e acompanhamento do desempenho dos processos, permitindo respostas rápidas;
Garantia da conformidade dos processos com suas regulamentações;
Melhoria de planejamento e projeções;
Integração das interfaces entre os processos e as áreas;
Facilidade de identificação das causas e problemas dos processos;
Melhor aproveitamento dos recursos, tempo e custos da organização;
Aumento na qualidade dos serviços e produtos;
Organização conhecedora do papel e padrão de todas as áreas;
Melhor entendimento das prioridades para o alcance dos objetivos estratégicos; e
Visão sistêmica de processos, com participação de todos os agentes envolvidos.

Foram mais de 60 profissionais treinados, pelos consultores do Escritório de Processos, como
Multiplicadores de Processos para atuarem nas diversas áreas da Infraero.
Ainda na área de Processos, a equipe trabalhou no monitoramento dos processos redesenhados,
realizando o acompanhamento dos Planos de Ação e dos Indicadores; e na elaboração do Relatório
de Acompanhamento Mensal/2016.
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4

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1

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”.
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
2016, 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 2016, 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 –
como demonstrado a seguir - 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:
Tabela 3: 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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Tabela 4: 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.

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.

Sustentabilidade

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
Tabela 5: 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 2016, constantes da Tabela 6, bem como os projetos
estratégicos, constantes da Tabela 7, foram monitorados mensalmente durante o exercício. Os
resultados finais dos indicadores e projetos são apresentados no subitem 4.8, deste Relatório.
Tabela 6: Relação dos Indicadores

Relação de Indicadores com meta do Plano Empresarial 2016
Des+A4:D24afio do Reconhecimento pela excelência aeroportuária
Meta 2016

Responsável

Margem operacional - MOP

-6,9%

PR

Satisfação dos clientes - SCL

82%

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%

DO

Eficiência operacional logística - EOL

80%

DC

Índice de Desempenho dos aeroportos para a implantação da
Chancela Aeroshopping - ICA

70%

DC

Indicador

Objetivo Estratégico
Ter sociedade e clientes
satisfeitos maximizando o
resultado para o acionista

Desafio Eficiência Operacional e Competitividade
Aperfeiçoar a infraestrutura

Elevar os padrões de
excelência dos serviços

Expandir os negócios com
geração de valor

Receita de concessão de áreas - RCA
Receita de logística de carga - RLC
Percentual de ocupação de áreas locáveis - POA
Receita operacional por WLU - ROU

Garantir o financiamento da
Despesa operacional por WLU - DOU
estratégia com
responsabilidade
Redução do estoque de créditos em cobrança judicial - ECJ
socioambiental
Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total - CCS
Fortalecer o processo de
comunicação

Satisfação do processo de comunicação - SPC

R$ 1.003
milhões
R$ 226
milhões

DC
DC

74%

DC

R$ 20,8

DA

R$ 14,0

DF

65%

DJ

R$ 0,37

DF

82%

PR

3,4

DG

1,6

DE

Desafio Suporte à estratégia
Modernizar a gestão

Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo)
- MGP
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da
Engenharia) - IME
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Tabela 7: Carteira de Projetos da Infraero 2016

Eficiência Operacional e Competitividade

Suporte à Estratégia

DESAFIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROJETO
Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS
Aprimorar o Capital Humano
Novo Modelo de Gestão do PAMI
Sistema de Gestão de Processos da Área Jurídica
Reorganização da Navegação Aérea
Conversão das Demonstrações Financeira em IFRS
Implantação da Área de Assuntos Regulatórios
Modernizar a Gestão
Adequação do Marco Regulatório Interno
Implantação da Gestão por Processos Corporativos
Implantação da Metodologia de Gestão por Processos para a Gestão de
Ativos
Inteligência Empresarial
Atualização do Sistema de Informações Geográficas
Espaço Livre em Aeroportos
Aperfeiçoar a Infraestrutura
Regularização da Situação Patrimonial de Aeroportos Administrados
pela Infraero
Acordo de Nível de Serviços - Fase 1 Limpeza
Centro de Gestão Aeroportuária
Elevar os Padrões de Excelência dos Implantação do Programa Infraero de Eficiência Logística
Serviços
Eficiência Operacional - Operações com Aeronaves e Passageiros
Substituição das Soluções Strips Eletrônicas nas EPTA da Infraero
Sistema de Docagem a Baixo Custo
Novo Portal Infraero
Concessão de Áreas para Hotéis
Concessão de Áreas para Hangares
Sistema de Inteligência de Marketing
Expandir os Negócios com Geração de
Marca Infraero Serviços
Valor
Implantação do Sistema de Facilidades Fixas no Aeroporto de
Congonhas
Implantação da Universidade Corporativa
Inova Congonhas
Garantir o Financiamento da Estratégia Recuperação de Créditos em Juízo
com Responsabilidade Socioambiental Implantação da Hidrometração com Telemetria
Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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4.3

Estágio de implementação do planejamento estratégico

Os resultados alcançados em 2016 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 17 indicadores acompanhados no período demonstra o esforço em cumprir a
Estratégia prevista para o ano de 2016, tendo aproximadamente 65% indicadores com metas dentro
ou acima do resultado esperado.
O desempenho geral do Plano Estratégico 2016 – Ciclo da Transformação foi acima da expectativa
da alta direção considerando o impacto advindo das concessões dos grandes aeroportos
administrados pela Infraero. Confirma-se, assim, a certeza do bom direcionamento que a Empresa
teve considerando o seu Plano Empresarial 2013-2016.
O portfólio estratégico de 2016, composto pela estruturação de ações de melhoria sob a ótica de
projetos, foi composto por 29 projetos vinculados aos objetivos estratégicos, dos quais 12 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.
4.4

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Plano Plurianual do Governo Federal – PPA
Em 2016, a Empresa optou pela manutenção da Identidade Corporativa (negócio, missão e visão) e
dos valores, dando continuidade às ações que objetivam modernizar a sua gestão iniciadas no ano
de 2013. O Mapa Estratégico, que é o grande direcionador da Empresa, manteve todos os seus
objetivos, tendo sido efetuado apenas um aprimoramento de seus indicadores e projetos
estratégicos.
Assim sendo, apesar dessa reformulação realizada, é importante ressaltar que o Plano Empresarial
da Infraero permanece alinhado às diretrizes legais estabelecidas pelo Plano Plurianual do Governo
Federal para o período 2016-2019.
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O Plano Empresarial da Infraero estruturado de forma simplificada é demostrado na figura abaixo:
Figura 6: Estrutura do Plano Empresarial da Infraero

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

O Plano Plurianual do Governo Federal – PPA, por sua vez, está estruturado nos seguintes
elementos: Dimensão Estratégica, Dimensão Tática e a Dimensão Operacional.
Figura 7: Estrutura do Plano Plurianual do Governo Federal - PPA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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A Dimensão Estratégica precede e orienta a elaboração dos Programas Temáticos. É composta por
uma Visão de Futuro, Eixos e Diretrizes Estratégicas.
A Dimensão Tática define caminhos exequíveis para as transformações da realidade que estão
anunciadas nas Diretrizes Estratégicas. É expressa nos Programas Temáticos e nos Programas de
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.
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.
No Plano Plurianual 2016-2019, coube à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
(SAC/PR) a execução de Ações vinculadas aos objetivos do Programa 2017 – Aviação Civil, que
retrata a política pública para o tema ao longo do quadriênio.
O Programa de Aviação Civil procura endereçar os principais desafios do setor mediante o
estabelecimento de objetivos, metas e iniciativas voltados para, dentre outras especificidades:
a) ampliação da malha aeroviária;
b) aperfeiçoamento do marco regulatório para o setor;
c) adequação e ampliação da infraestrutura aeroportuária tanto para carga quanto para
passageiros;
d) desconcentração regional dos voos;
e) segurança operacional;
f) capacitação de profissionais;
g) redução de impactos ambientais; e
h) acessibilidade nos aeroportos.
Dentre os vários programas temáticos definidos pelo Plano Plurianual do Governo Federal para o
período 2016-2019, destaca-se o Programa Aviação Civil, que prioriza investimentos para o setor.
O Planejamento Estratégico da Infraero manteve-se alinhado ao PPA do Governo Federal.
4.5

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

Em sua estrutura organizacional a Infraero possui a Superintendência de Gestão Estratégica, a
Gerência de Planejamento Estratégico, a Gerência de Projetos Corporativos, a Gerência de
Processos que acompanham e monitoram o Plano Empresarial, a Carteira de Projetos e a Cadeira de
Valor, que é composta por todos os processos que geram valor para a Estratégia da Empresa.
Para a governança da gestão de Plano Empresarial estão implantados os Comitês de Gestão
Estratégica – COGES e o Fórum de Gestão de Superintendentes.
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, indicadores e projetos estratégicos. O Comitê também delibera
sobre a implementação da estratégia e a melhoria da governança corporativa, além de determinar a
implantação de ações corretivas necessárias aos cumprimentos das metas. É importante a atuação do
COGES na promoção do direcionamento dos esforços gerenciais para o alcance dos objetivos
definidos no Mapa Estratégico para assegurar que haja compreensão da estratégia por todos os
colaboradores, para melhor desempenho dos seus papéis. Estão presentes neste comitê todas as
Diretorias da Empresa.
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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 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

Programas e Ações sob a responsabilidade da Infraero
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) possuía para o exercício de 2016,
ações orçamentárias estruturadas em dois programas do Plano Plurianual 2016-2019 (PPA):
 2017 – Aviação Civil;
 0807 – Gestão e Manutenção de Infraestrutura das Empresas Estatais Federais.
No exercício de 2016 foram investidos R$ 683,36 milhões em obras e equipamentos, na sua
totalidade com recursos de Aporte de Capital.
Quadro 1: Realização dos Investimentos por Fonte de Recursos
Em R$ milhões

Descrição

2016

Com Recursos de Aporte de Capital
. Do Exercício
. Do Exercício Anterior
Total

682,90
0,46
683,36

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Na Lei Orçamentária Anual – LOA revisada, foram aprovados recursos no montante de R$
849.742.516,0 dos quais foram realizados R$ 683.359.660,0 representando 80,4% do orçado
conforme demonstrado no quadro a seguir:
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Quadro 2: Realização dos Investimentos por ação da Lei Orçamentária Anual

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

DEMONSTRATIVO DO OBJETIVO DO PROGRAMA
Quadro 3: Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Unidade

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à
demanda existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de gestão.
Órgão
0083
SAC
Código
Programa Aviação Civil
2017
Código
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS*
d) %
Unidade de
a) Prevista b) Realizada em c) Realizada
Sequencial
Descrição da Meta
Realização
medida
2016
2016
até 2016
(c/a)
Descrição

*A Infraero participa do Objetivo 0083 que possui duas metas regionalizadas das quais foram preenchidas no quadro abaixo
correspondente. Não há metas não regionalizadas sob sua responsabilidade.
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METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS
Sequencial

01

02

Descrição da Meta

Unidade
medida (1)

a) Prevista
2016

Aumentar a capacidade da rede de
aeroportos do Brasil de modo a
Capacidade de
possibilitar o processamento de 385
movimentação
milhões de passageiros, observadas as
385.000.000
de passageiros
normas regulamentares de prestação
por ano. (1)
de serviço adequado expedidas pela
ANAC.
Região Sul
1
46.000.000
Região Sudeste
1
177.000.000
Região Norte
1
39.000.000
Região Nordeste
1
Região Centro-Oeste
1
Aumentar
a
capacidade
de Capacidade de
processamento de cargas dos Processament
terminais de carga aérea para 2,4 o de carga em
milhões de toneladas, por meio de toneladas. (2)
investimentos públicos e privados.
Região Sul
2
Região Sudeste
2
2
Região Norte
2
Região Nordeste
Região Centro-Oeste

2

84.000.000
39.000.000

b) Realizada em c) Realizada
2016
até 2016

d) %
Realização
(c/a)

225.116.000

225.116.000

58,5

47.810.500
49.312.500
42.574.500

47.810.500
49.312.500
42.574.500

103,9
27,9
109,2

69.119.500
16.299.000

69.119.500
16.299.000

82,3
41,8

2.400.000

618.750

618.750

25,8

174.000
1.545.000
353.000

129.483
15.703
265.752

129.483
15.703
265.752

74,4
1,0
75,3

165.000
163.000

115.836
91.976

115.836
91.976

70,2
56,4

Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Unidade
Obs: Valores de realização das metas em 2016 referem-se às capacidades dos aeroportos administrados pela Infraero

Análise Crítica do Programa Temático Aviação Civil e seu Objetivo
O programa temático - Aviação Civil, de responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil –
SAC/MTPA, possui cinco objetivos, dos quais a Infraero está inserida apenas em um objetivo: adequar a
capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura, por meio
de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de gestão.
Para atingir esse objetivo, quatro metas foram estabelecidas no Plano Plurianual de 2016 a 2019, das
quais a Infraero participa nas duas metas abaixo:



Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a possibilitar o
processamento de 385 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, por meio de investimentos públicos e privados.

Para contribuir com o atingimento destas metas, bem como garantir a operacionalidade e a
segurança compatíveis com o aumento da demanda de passageiros, a Infraero continuará seus
investimentos em obras de construção, reforma, ampliação e modernização dos Terminais de
Passageiros, Pátios, Pistas e Terminais de Cargas (TECA´s); além de buscar melhorias nos
processos operacionais nos Terminais de Passageiros e de Carga nos aeroportos administrados pela
Empresa.
Os dados de realização das metas para o exercício de 2016 referem-se aos aeroportos administrados
pela Infraero, por isso os Aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins, que
foram concedidos à iniciativa privada, e Natal, não constam nas informações apresentadas.
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Dessa forma, no ano passado, a Infraero investiu em equipamentos, obras e serviços de engenharia,
o montante de R$ 683,4 milhões, distribuídos conforme quadro a seguir:
Quadro 4: Orçamento de Investimentos por Programa de Governo

Em R$ milhões

Programa

Descrição

Valor

2017 Aviação Civil
Gestão e Manutenção de Infraestrutura das
0807
Empresas Estatais Federais
Total

671,1
12,3
683,4

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

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 2016, de acordo com o Anexo Único da Portaria TCU nº 59/2017.
Informa-se, ainda, que os quadros Ações relacionadas a Programa temático do PPA de
responsabilidade da UPC – OFSS, Ação/Subtítulos – OFSS e Ações não Previstas LOA do
exercício - Restos a Pagar – OFSS, referem-se ao Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, por isso
não foram preenchidos.
Quadro 5: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 006Z – 7H34

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7H34
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos (SP)
006Z Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Código
Título
Iniciativa

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
1.276.282,0

Dotação
Final
29.276.282,0

Execução Física - Meta

Valor
Descrição da
Unidade de
Previsto
Realizado
Meta
medida
28.824.219,0
Percentual
de
1%
*
execução física

Reprogramado

Realizado

1%

1%

Ações do Orçamento de Investimentos
OBS: Valores de execução financeira e física referem-se aos aeroportos administrados pela Infraero
*Projetos, obras e fiscalizações para a construção da nova área terminal, a implantação da 2ª pista de pouso e decolagem, a reforma e adequação do
terminal de passageiros existente, a implantação e recuperação do sistema de pista e pátio existente, MOP, edificações complementares, assim como
desapropriação de área de expansão do Aeroporto Internacional Viracopos – Campinas.

Realização financeira no exercício de 2016 refere-se ao pagamento de desapropriações de áreas no
Aeroporto de Campinas (concedido à iniciativa privada), Decreto S/N de 21.11.2011, válido até
21.11.2016, no qual declara de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas adjacentes ao
Aeroporto, necessárias ao seu desenvolvimento. O compromisso de continuidade e finalização do
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processo de desapropriação ficou a cargo do poder concedente conforme Anexo 3 do Edital de
Concessão nº 02/2011.
Quadro 6: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0070 – 10ZA

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10ZA
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)
0070 Adequações da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Reprogramad
Dotação Final
Previsto
Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
o
*
56.989.600,0 42.251.035,0
36.600.484,0
Percentual de
28%
23%
23%
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 sua concessão ocorreu em
novembro de 2013. O contrato foi assinado em abril de 2014 e o início da concessão ocorreu em
maio de 2014.
No exercício de 2016 concluiu-se a obra de ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem
que faz parte do Anexo 03 do Contrato de Concessão. Aguardando a emissão do Termo Definitivo
de Recebimento para então efetuar a quitação do financeiro.
Quadro 7: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0071 – 10ZB

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10ZB
Tipo: Projeto
Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins Título
Fortaleza (CE)
Iniciativa
0071 Adequações da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria (
) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
6.802.264,0
3.147.037,0
2.763.262,0
Percentual de
16%
7%
6%
*
execução física
Código

*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/2014. Os efeitos da rescisão foram suspensos por decisão judicial e o processo encontra-se
aguardando a conclusão da perícia jurídica. Os valores pagos em 2016 referem-se à aquisição de
equipamentos eletromecânicos.
Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a 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, e será
concedido à iniciativa privada em março/2017, conforme Edital do Leilão nº 01/2016.
Quadro 8: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0074 – 12LF

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.12LF
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)
0074 Adequações da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
24.871.161,0 21.178.909,0
21.017.787,0
% de execução
49%
45%
45%
*
física
Código
Título
Iniciativa

*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 é realizada em duas etapas: a
primeira refere-se à reforma no piso térreo de desembarque e a instalação de 2 esteiras de restituição
de bagagens concluída em junho de 2014. A segunda etapa refere-se à ampliação do Terminal de
Passageiros 1 (1ª Fase) que após adotar as medidas administrativas cabíveis, em decorrência da
morosidade na execução dos serviços, o contrato foi encerrado em março/2016. A obra de
ampliação do pátio de aeronaves foi concluída em 2015. Em 2016 executou-se a obra de
infraestrutura do pátio de aeronaves- lado Ar e do estacionamento de veículos- lado terra do
terminal de cargas.
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, e será
concedido à iniciativa privada em março/2017, conforme Edital do Leilão nº 01/2016.
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Quadro 9: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0075 – 7J01

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7J01
Tipo: Projeto
Código
Título
Adequação do Aeroporto Int. do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)
Iniciativa
0075 Adequações da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
28.264.579,0
29.184.765,0
29.170.957,0
% de execução
49%
51%
51%
*
física
*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e decolagem e construção de terminal de carga aérea, com
edifício administrativo, central de utilidades, galpões de cargas de exportação e importação, depósito de cargas restritivas e estacionamento remoto de
caminhões, abrangendo desapropriações, obras, projetos, consultoria técnica e fiscalização, ações ambientais e demais investimentos complementares
à execução dos empreendimentos.

Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o Aeroporto do Galeão foi incluído no Plano Nacional de
Desestatização por meio do Decreto nº 7.896/2013. O leilão ocorreu em novembro/2013. O contrato
de concessão foi assinado em abril/2014 e o início da concessão ocorreu em maio/2014.
A obra de reforma do Terminal de Passageiros – 1 (Anexo 3) foi concluída em 2016. O contrato de
fornecimento e instalação do sistema de esteiras de bagagens do Terminal de Passageiros 2 foi
rescindido em junho/2016. Encontra-se em tratativas junto à Concessionária e a ANAC a definição
sobre a continuidade ou não das obras do Anexo 3 pela Infraero. Em 2015 concluiu-se a instalação
do forro metálico com iluminação do Terminal de Passageiros 2 e a recuperação e revitalização dos
sistemas de pistas e pátios.
Quadro 10: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 04BT – 1J93

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1J93
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena (PR)
04BT Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código:2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC
( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
39.864.957,0
47.489.931,0
45.305.202,0
Percentual de
24%
32%
32%
*
execução
física
Código
Título
Iniciativa
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*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 foi concluída e aguarda a emissão
do Termo de Recebimento Definitivo para então efetuar a quitação do financeiro. Com a reforma, o
terminal contará com 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. Com relação à ampliação do pátio, as
obras foram concluídas em junho de 2014 ampliando em mais 10 novas posições de aeronaves
categoria “C”.
Quadro 11: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 10Z9

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10Z9
Tipo: Projeto
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo
Título
Gomes - Manaus (AM)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
13.960.949,0
220.535,0
179.763,0
Percentual de
16%
1%
0%
*
execução
física
Código

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

No Aeroporto de Manaus a obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros 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 de início
em 2017.
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Quadro 12: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 12LD

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.12LD
Tipo: Projeto
Código
Título
Adequação do Aeroporto Intern. de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães (BA)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
5.806.779,0
25.525.980,0
23.796.546,0
Perc. de exec.
16%
85%
79%
*
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. 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/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, e será
concedido à iniciativa privada em março/2017, conforme Edital do Leilão nº 01/2016.
Quadro 13: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 145V

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.145V
Tipo: Projeto
Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( X ) Sim ( )Não Caso positivo: ( X ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
122.017.018,0 102.232.548,0
1.692.076,0
Perc execução 100%
84%
0%
*
física
Código
Título
Iniciativa

*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 iniciou-se
em outubro de 2013, tendo seu contrato suspenso em outubro de 2015. Atualmente está em
negociação com o consórcio executor a retomada e replanejamento do cronograma para conclusão
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da obra em julho de 2017. Os valores pagos em 2016 referem-se ao Indicador de Percurso de
Aproximação de Precisão – PAPI que consiste num sistema de auxílio visual à navegação aérea,
constituído por aparelhos de iluminação com focos calibrados, instalados na pista, que têm por
objetivo informar os pilotos sobre a altitude correta em que se encontra o avião, quando este faz a
aproximação na pista.
Mais de 97% da dotação física e financeira tratava-se da obra de construção do novo terminal de
passageiros do aeroporto que terá o processo iniciado em 2017.
Quadro 14: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 145Z

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.145X
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
12.092.705,0 14.399.620,0
10.185.063,0
Percentual de
12%
17%
12%
*
execução
física
Código
Título
Iniciativa

*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 iniciadas em outubro de 2013. Atualmente encontram-se
em execução e tem previsão de conclusão para abril de 2017. Ao término da obra o Aeroporto
contará com uma área do terminal de 11.000 m2 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.
Quadro 15: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 1F52

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F52
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
100.440.871,0 54.200.998,0
53.169.637,0
Percentual de
15%
15%
15%
*
execução física
Código
Título
Iniciativa
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*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/2013 e concluída em 2016, aguardando a emissão do Termo Definitivo de Recebimento
previsto para fevereiro/2017 para então efetuar a quitação do financeiro. O Aeroporto contará com
mais 34.100 m2 de área, dez novas posições de aeronaves, 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 maior conforto aos passageiros.
Quadro 16: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 1F53

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F53
Tipo: Projeto
Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto
Título
Alcolumbre (AP)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
53.891.062,0
19.383.560,0
15.630.508,0
Percentual de
33%
11%
9%
*
execução
física
Código

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

No Aeroporto de Macapá a conclusão dos projetos executivos e a retomada das obras de construção
do novo Terminal de Passageiros foram licitadas em novembro/2014 com início em julho de 2015 e
previsão de conclusão em 2017. Ao término da obra o terminal contará com 26.200 m2 de área,
quatro novas posições de aeronaves, três pontes de embarque e 25 balcões de check-in. Em
junho/2014 a ANAC concluiu a homologação da ampliação das pistas de táxi e pátio de aeronaves.
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Quadro 17: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 1F54

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F54
Tipo: Projeto
Código
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do
Título
Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( X ) Sim ( )Não Caso positivo: ( X ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Reprogramado Realizado
Previsto
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
5.901.799,0
5.906.294,0
4.563.093,0
Percentual de
20%
20%
20%
*
execução
física
*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 de Santos Dumont a obra de recuperação do pátio de aeronaves iniciada em
março/2013 foi concluída em maio/2016. O sistema de climatização do terminal de passageiros foi
concluído em novembro/2016, aguardando a conclusão do sistema de bombeamento hidráulico para
quitação do financeiro. A conclusão do segundo pavimento e obras complementares da área de
embarque do terminal de passageiros foram se deu em 2015.
Quadro 18: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 1J95

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1J95
Tipo: Projeto
Código
Título
Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
*
136.706.767,0 254.779.074,0 253.284.841,0
Percentual de
49%
76%
75%
execução
física
*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.
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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/2015 com previsão de
conclusão em setembro/2017. Ao término das obras o aeroporto contará com 28.000 m2 de área no
terminal, sete novas posições de aeronaves, seis pontes de embarque, um total de 56 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 19: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 1J98

Código
Título
Iniciativa

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

Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
*
29.161.295,0
7.362.532,0
7.163.632,0
Percentual de
24%
7%
7%
execução
física
*Reforma do terminal de passageiros, consultoria de projeto, apoio a fiscalização e ações ambientais.

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 se iniciaram e foram divididas em duas etapas: na 1ª fase temos a construção
do novo prédio administrativo, demolição de edificações e infraestruturas, necessária para a reforma
e ampliação do Terminal de Passageiros e obras vinculadas que foram concluídos em 2012 e 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). Para a obra de reforma e ampliação do
terminal de passageiros foi firmado convênio com o Governo do Estado que encontrava-se
suspenso. O Estado aditou o contrato com o Consórcio e a obra foi retomada em novembro de 2015
e encontra-se em execução.
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Quadro 20: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 4099

Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.4099
Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Tipo: Atividade

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO
Ação Prioritária
( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( )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
*
75.000.000,0 79.942.803,0
61.056.336,0
*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, destacamos 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 transelevador
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.
Quadro 21: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 7U24

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7U24
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado – São Luis (MA)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código:2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
*
9.856.878,0
6.360.235,0
6.321.443,0
Percentual de
12%
8%
8%
execução
física
Código
Título
Iniciativa

*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 Luis a obra de ampliação do Terminal de Passageiros com a instalação dos
módulos operacionais foi concluída em outubro/2016. O aeroporto contará com 11.180 m2 de área.
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A instalação do forro no saguão do terminal foi concluída em maio/2014 e a construção de segunda
via frontal do terminal e a ampliação do estacionamento foram concluídas em dezembro/2014.
Quadro 22: Ações do Orçamento de Investimentos – iniciativa 0076 – 157L

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.157L
Tipo: Projeto
Adequação da Infraestrutura Aeroportuária
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( )Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
*
72.763.328,0 90.088.600,0
70.323.721,0
Aeroporto
49
6
3
adequado
Código
Título
Iniciativa

*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 outros investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC
não relacionados nas ações específicas, dos quais destacamos: ampliação do terminal de passageiros
e restauração da pista de pouso, taxiways, sistema viário e pátio de aeronaves e via de acesso à
Seção de Combate a Incêndio – SCI do Aeroporto de Rio Branco; construção da infraestrutura de
pátios, pistas de táxi de acesso viário e estacionamento de veículos do aeroporto de Florianópolis e
reforma do terminal de passageiros e do estacionamento do Aeroporto de Santarém.
Análise Crítica do Programa de Gestão e Manutenção – 0807 e suas ações
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Quadro 23: 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
15.000.000,0 15.000.000,0
12.311.360,0

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.
Apresentamos, 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.
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DEMONSTRATIVO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Quadro 24: Demonstrativo das ações vinculadas ao programa de gestão, manutenção e serviços

Identificação da Ação
30.62213.26.122.0807.4102.0001
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Programa
Código: 0807
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria (
) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição da Unidade de
Previsto
Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
Meta
medida
5.000.000,0
5.000.000,0
2.317.037,0
Código
Título

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. Diante disso, no
exercício de 2016 foram priorizados apenas os investimentos do PAC.
Valor realizado refere-se à aquisição de equipamentos de radiocomunicação digital para diversos
aeroportos.
Quadro 25: Ações vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de responsabilidade da Infraero

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
Programa
Código: 0807
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( ) Sim ( X ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Unidade
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
de
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
10.000.000,0 10.000.000,0
9.994.323,0
Código
Título

Obs: Os valores informados referem-se tão somente aos investimentos da Infraero

Nesta ação destacam-se os seguintes investimentos: licença de uso dos sistemas da Microsoft,
sistema antispan e antivírus e aquisição do sistema de gestão de ativos da Infraero.
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Quadro 26: Identificação da Unidade Orçamentária

Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

62213

Código SIAFI da
UGO

Para fins de esclarecimento, informamos 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 então Secretaria
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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.
A transferência de subordinação da Secretaria de Aviação Civil para o Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Cívil, Portos e Aviação Civil – MTPA ocorreu por meio da Lei nº 13.341, de 29
de setembro de 2016. Dessa forma, a partir de 2017 a Infraero, para fins orçamentários, passa a ser
vinculada ao MTPA.
4.7

Informações sobre a execução das despesas
PROGRAMAÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL
Quadro 27: Programação de Despesas de Capital
Valores em R$ 1,00

Código UO: 62213
UGO:
Grupos de Despesa Correntes
Origem dos Créditos Orçamentários
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3- Outras Despesas
Encargos Sociais
Encargos da Dívida
Correntes
DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2016 (A)
Dotação final 2015 (B)
Variação (A/B-1)*100
Grupos de Despesa Capital
9 - Reserva de
6Origem dos Créditos Orçamentários
4–
5 – Inversões
Contingência
Amortização
Investimentos
Financeiras
da Dívida
DOTAÇÃO
INICIAL
816.997.698
737.022.443
Suplementares
36.425.444
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
-3.680.626
-28.000.000
Outras Operações
Dotação final 2016 (A)
849.742.516
709.022.443
Dotação final 2015 (B)
1.187.806.076
780.936.915
Variação (A/B-1)*100
-28,5%
-9,21%
-

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Unidade Orçamentária: Infraero

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Iniciou-se o exercício de 2016 com o Orçamento de Investimentos aprovado por meio da Lei
Orçamentária nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, em R$ 816,9 milhões. Com a revisão, em
novembro/2016, o montante final ficou em R$ 849,7 milhões, a serem aplicados na manutenção da
infraestrutura aeroportuária, priorizando as obras constantes do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC. Além disso, foram orçados R$ 709,0 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
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

CAPITAL

COM

INVESTIMENTO

POR

Quadro 28: Despesas por Modalidade de Contratação
Valores em R$ 1,00

Despesa executada
2016 % 2015 %

Modalidade de Contratação
1.Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

de

2016

Despesa paga
%
2015

%

Licitação

a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g)Regime Dif. de Contratações Públicas
2.Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3.Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4.Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5.Total das Despesas acima (1+2+3+4)
6.Total das Despesas da UPC

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100

620.358.243
0,00
984.814
89.156.586
75.584.982
0,00
0,00
454.631.861
63.001.417
62.566.772
434.645
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683.359.660
683.359.660

91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100

919.486.004
0,00
934.084
450.470.428
94.689.094
0,00
0,00
0,00
146.166.547
145.894.646
271.901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.652.551
1.065.652.551

86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

A execução dos investimentos em 2016 teve como premissa a priorização dos empreendimentos
que estão em andamento e com previsão de finalização em 2016 e 2017.
Para isso, reduziu-se a contratação por Concorrência em detrimento do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC, pois conforme informado anteriormente, os esforços foram voltados
para a execução das obras integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A
modalidade do tipo Pregão Eletrônico, embora tenha sofrido uma redução em relação ao ano
passado, é a terceira modalidade mais utilizada em 2016, tendo em vista que tornou mais eficiente o
processo licitatório, tendo simplificado significativamente muitas das etapas mais burocráticas que
tornavam morosa a contratação.


EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE
DESPESA
Quadro 29: Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Valores em R$ 1,00

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
Período
1.Investimentos
Equip. e Mat.Permanente
Obras e Instalações
2.Inversões Financeiras
Partic. em outras empresas
3.Amortização da Dívida

Empenhada
2016
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Liquidada
2016
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RP não
Processados
2016
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valores Pagos
2016
2015
683.359.660 1.065.652.551
641.504.955
134.843.411
41.854.705
930.809.140
608.937.874
782.258.680
608.937.874
782.258.680
0,00
0,00

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO
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A Infraero é empresa pública da administração indireta com personalidade jurídica de direito
privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. Portanto, não trabalha com o
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Dessa forma, a
empresa não possui a figura de despesas Empenhadas, Liquidadas e Restos a Pagar não Processados
e por isso tais campos do quadro acima não foram preenchidos.
A seguir, um breve relato sobre os resultados alcançados no exercício de 2016. Especificamente no
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que traduz os investimentos estratégicos do
Governo Federal, foram investidos R$ 610,0 milhões.
Com relação às obras concluídas em 2016 destacam-se as obras de ampliação e recuperação da pista
de pouso e decolagem do Aeroporto de Confins (Anexo 03 do Edital de Concessão); reforma do
terminal de passageiros 1 (Anexo 03 do Edital de Concessão) do Aeroporto do Rio de Janeiro
(Galeão), 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 do Aeroporto de Goiânia, ampliação do terminal de passageiros com
instalação de módulos operacionais – MOP no Aeroporto de São Luis; recuperação do pátio de
aeronaves e sistema de climatização do terminal de passageiros do Aeroporto de Santos Dumont.
Além disso, foram investidos recursos em melhorias das infraestruturas existentes, com destaque
para:
• Recuperação dos pavimentos e revitalização das sinalizações luminosas da pista taxiway
dos Aeroportos de Curitiba e Joinville;
• Intervenções e manutenções nas pistas de pouso e decolagem dos Aeroportos de
Uruguaiana, Foz do Iguaçu, Joinville, Congonhas, São Luis, Cuiabá, Santos Dumont,
dentre outros;
• Aquisição de carro de combate a incêndio para o Aeroporto de Criciúma;
• Aquisição de novas esteiras de bagagem para o Aeroporto de João Pessoa;
• Aquisição de DVOR e barômetros para as Estação Prestadora de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA); e
• Aquisição e instalação de sistema de detecção de explosivos para o Aeroporto de Manaus,
dentre outros.
Encontram-se em execução os seguintes empreendimentos:
• Construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Vitória;
• Construção do novo Terminal de Passageiros de Macapá;
• Ampliação do Terminal de Passageiros e restauração da pista de pouso e taxiways do
Aeroporto de Rio Branco; e
• Reforma do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém.
Com as concessões dos Aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins
integralizamos nas Sociedades de Propósito Específicos – SPE em 2016, o montante de R$ 608,9
milhões, referente à participação da Infraero no capital destas empresas.
No que se refere à logística de carga, no exercício de 2016, à semelhança do ano anterior, ainda que
não tenham ocorrido acréscimos na metragem quadrada reservada à armazenagem e movimentação
de cargas, houve significativas melhorias nos processos operacionais, com ganhos de eficiência e
agilidade na liberação de cargas, que resultaram em aumentos na eficiência no processamento das
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cargas com a mesma área, com isso, foi possível processar maior tonelagem de carga sem a
necessidade de investimentos em novos espaços.
Neste sentido, no período janeiro de 2013 a dezembro de 2016, a média do indicador Tempo de
Processamento de Carga - TPC - caiu de 73 horas, 16 minutos e 24 segundos, em janeiro de 2013,
para 50 horas, 50 minutos e 12 segundos, em dezembro de 2016, representando redução de 30,6%
nos tempos médios de processamento do período. 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 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 - Tecas, que incluía os Aeroportos concedidos de Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão,
Confins e Natal, correspondia a 52% da meta, ou seja, 1,25 milhão de toneladas. Ao término do ano
2016, após as reduções relativas às concessões, a Rede Teca da Infraero alcançou a capacidade de
processamento de carga equivalente a 25,78% da meta estabelecida, ou seja, cerca de 0,618 milhão
de toneladas, representando um aumento de 4,74% da capacidade de processamento em comparação
ao exercício 2010, quando iniciou-se o presente acompanhamento das capacidades na marca de
0,590 milhão/toneladas (excluídos os aeroportos concedidos).
A Empresa encerra o exercício de 2016 com uma sequência de resultados que confirmam o esforço
e 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 2016 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. Critérios para cálculo dos indicadores estratégicos de
2016 encontra-se no Anexo X deste Relatório.
Para 2016, foram estabelecidos 17 indicadores estratégicos e 29 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:
Tabela 8: Avaliação Geral dos Indicadores Estratégicos

Desafios do Mapa Estratégico

De suporte à estratégia

Quantidade de
Indicadores do
Plano Empresarial
2013-2016

Comportamento do Desempenho 2016
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)

2

2

0

0

0

0

0%

Da eficiência operacional
e competitividade

13

1

3

2

7

9

69%

Do reconhecimento pela
excelência aeroportuária

2

0

0

0

2

2

100%

17

3

3

2

9

11

65%

Total

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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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%.

Constata-se que do total de 17 indicadores, 9 alcançaram as metas estabelecidas para 2016 e 2
ficaram próximos da meta fixada. No entanto, 3 se posicionaram abaixo e 3 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 65%.
Em 2016 a carteira de projetos estratégicos contou com 29 projetos vinculados aos objetivos
estratégicos. A carteira foi definida com base nas necessidades de melhoria apontadas pelas diversas
áreas em contribuição aos objetivos estratégicos dos desafios de Suporte à Estratégia e Eficiência
Operacional e Competitividade, 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 17 indicadores e dos 29 projetos
estratégicos.
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Desafio: Suporte à Estratégia
Objetivo Estratégico: “Aprimorar o Capital Humano”
Projetos:
1 - 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 30: Detalhamento do projeto PCCS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - 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 02: Detalhamento do projeto PAMI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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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: 3,4
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 9: Resultado do indicador MGP
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

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

Índice

3,4

2,7

79,1%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-0,7

-20,6%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
O indicador em análise, Maturidade em Gerenciamento de Projetos, vincula-se ao Objetivo
Estratégico “Modernizar a Gestão”, da dimensão “Suporte” e tem como referência o modelo Prado
– MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos MMGP, do professor e consultor
Darci Prado), para avaliação do índice de maturidade em gerenciamento de projetos na Infraero.
Esse modelo tem o objetivo de auxiliar equipes que praticam gerenciamento de projetos na busca
por avaliar o estágio de maturidade da organização e possibilitar a identificação de ações corretivas
para efetivar um plano de crescimento para a empresa, justificando, assim, a sua contribuição para o
Objetivo Estratégico ao qual está vinculado, pois analisa o crescimento da Gestão de Projetos (GP),
bem como facilita a identificação de ações necessárias para melhorar a governança e as práticas de
GP na empresa. Tal plano de ação baseia-se em um diagnóstico aprofundado que permeia seis
dimensões:
a. Conhecimento – envolve uma avaliação acerca das competências técnicas (conhecimentos,
experiências em gerenciamento de projetos), competências contextuais (conhecimento do
negócio e dos produtos da organização) e competências comportamentais (desenvolvimento
das habilidades comportamentais de todos os envolvidos com a gestão dos projetos);
b. Metodologia – essa dimensão avalia a estruturação e utilização de uma metodologia de
gestão de projetos, com um processo a ser seguido, para garantir a aplicação correta de
métodos, técnicas e ferramentas, de forma padronizada;
c. Informatização – dimensão relevante, que representa a disponibilização e utilização de
sistema informatizado em que os dados possam demonstrar a situação do Portfólio e os
indicadores de desempenho dos projetos;
d. Estrutura organizacional – avalia se as interelações inseridas na estrutura organizacional
estão contribuindo para diminuir os conflitos e aumentar os resultados, visto que a execução
de projetos envolve, em sua maioria, diferentes setores de organização;
e. Competência Comportamental – envolve o conhecimento do relacionamento humano,
visando a motivar os membros da equipe e minimizar possíveis conflitos. Os aspectos de
relacionamento humano afetam todos os envolvidos no projeto;
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f. Alinhamento com os negócios da organização – essa dimensão avalia se há alinhamento
entre os produtos dos projetos com os objetivos estratégicos da organização.
A avaliação do grau de maturidade equaciona a análise dessas dimensões permeando cinco níveis
de maturidade na organização: Nível 1 (Inicial ou embrionário); Nível 2 (Conhecido), Nível 3
(Padronizado); Nível 4 (Gerenciado) e Nível 5 (Otimizado).
Em 2016 o resultado apurado foi de 2,69, ficando melhor que 2015, quando foi atingido o índice de
2,61. Houve avanços, principalmente, nas dimensões “Competência em GP” e “Competência
Técnica/Contextual”: A primeira, demonstra a atuação do PMO Corporativo em ações para
desenvolver o corpo funcional envolvido com projetos, capacitando-os por meio de treinamentos na
Metodologia de Gerenciamento de Projetos Estratégicos, bem como na realização de reuniões para
trocar experiências, melhorar a proximidade, reforçar conceitos e demonstrar resultados (reuniões
essas tituladas como “Café com Projetos”). A segunda, reflete o potencial dos envolvidos em
gerenciamento de projetos na empresa em relação às questões técnicas, que também precisam ser
consideradas nos projetos, apesar de não serem suficientes para tornar a gestão mais efetiva. É
salutar destacar, ainda, que a avaliação de maturidade em 2016 ficou acima da média geral para o
Brasil, que é de 2,64 e para o setor público que é de 2,50. Esse avanço em 2016, apesar de tímido,
foi importante para a Infraero manter-se na busca pelo aprimoramento nas práticas em GP,
objetivando uma gestão mais efetiva para o alcance dos resultados dos seus projetos. De forma mais
específica, essa maturidade foi essencial para atuar no processo de reformulação da Estratégia para
o ciclo 2017-2021 com mais organização, objetividade e com uma melhor percepção acerca do
estágio em que cada proposta de projeto se encontra, bem como com uma maior clareza acerca da
associação dos seus resultados aos resultados que estão sendo buscados pela estratégia que foi
traçada pela empresa.
Entretanto, apesar de ter havido um avanço em relação ao exercício anterior, esse resultado ficou
abaixo das expectativas para contribuição com os Processos “Formular e gerenciar a estratégia
empresarial” e “Gerenciar Processos”, pois esperava-se que no exercício de 2016 o plano de ação
identificado na mensuração do indicador em 2015 fosse executado de forma plena, sem
intervenções ao ritmo de crescimento em maturidade em GP que a empresa vinha obtendo em todas
as dimensões. Avaliando-se a apuração de 2016 em relação à meta projetada de 3,4, é possível
destacar as dificuldades para o não atingimento desses resultados para os processos e, por
conseguinte, para a estratégia organizacional: foram detectadas dificuldades nas dimensões
Informatização e Estrutura Organizacional (Governança). O resultado específico da primeira
dimensão demonstra que o nível de informatização para a boa condução do gerenciamento dos
projetos e para a gestão do portfólio tem prejudicado a integração de informações com
tempestividade necessária a boa gestão dos projetos. Ressalta-se que a ferramenta operada pelo
PMO consiste em macros do Excel, que apoiam o fluxo de execução desde o processo “Formular e
gerenciar a estratégia empresarial”, onde estão contidas as ações para a gestão do portfólio da
empresa, até o processo de “Gerenciar Projetos”, no qual o ciclo de vida de cada projeto é
acompanhado de forma integrada. A demanda inscrita na TI desde 2014 para a construção de
solução adequada para a gestão de portfólio e de projetos ainda não foi atendida. Para a dimensão
Governança, a deficiência vincula-se à baixa regularidade do monitoramento do portfólio visando
mantê-lo sempre alinhado às necessidades estratégicas da organização. Esse monitoramento deve
ser realizado com o compartilhamento das informações de gestão dos projetos nas camadas de
decisão, cabendo, principalmente, aos líderes de projeto atuarem diante de suas áreas e dos diretores
para garantir os resultados e benefícios esperados pelos projetos. Havendo pouca sinergia nesse
processo e não havendo o devido apoio para a atuação dos líderes, bem como para a resolução das
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questões que impactam o desenvolvimento dos projetos, culmina-se em projetos com escopos as
vezes sem vínculo aos objetivos estratégicos, além de prazos extremamente desalinhados com as
necessidades da empresa.
Portanto, esse resultado demonstra as principais ações necessárias para retomar o crescimento do
índice de maturidade que a Infraero vinha alcançando de forma mais significativa até 2015: ações
para aperfeiçoamento da governança e ações para aperfeiçoamento das ferramentas de gestão de
projetos na empresa.
Com a aprovação do Plano Empresarial 2017-2021, há uma perspectiva que o resultado da
avaliação sobre a dimensão Governança seja aprimorado, dado o modelo de acompanhamento que
foi aprovado para o Plano Empresarial e todos os seus elementos (indicadores, projetos e
iniciativas). Sobre a dimensão informatização, o PMO continua em tratativas junto à DGTI na busca
pelo aperfeiçoamento das ferramentas necessárias à gestão de portfólio e de projetos na Infraero, de
forma célere e com qualidade.
2- Indicador: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da
Engenharia) – IME.
Gestor: Diretor de Engenharia e Meio Ambiente – DE.
Meta: 1,6
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 10: Resultado do indicador IME
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

IME - Nível de maturidade em
ger. de projetos (PMO setorial
da Eng) - (40%)

Índice

1,6

1,1

68,80%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-0,5

-31,30%

Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DEEM

A meta não foi alcançada e o resultado ficou igual ao do ano de 2015.
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, referência mundial em metodologia para medição do nível de
maturidade em Gerenciamento de Projetos, 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 sua plenitude, em maturidade em Gerenciamento de Projetos – GP, que
estabelece linguagem comum, sendo necessária a contínua execução de treinamentos e
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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 empreendimentos, como também por todas as equipes de gestão envolvidas.
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, inclusive tendo atingido notas satisfatórias para as áreas de conhecimento de
tempo, custo e escopo. 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.
Percebeu-se que de todas as áreas de conhecimento, apenas uma delas (integração) não atingiu o
índice necessário para conclusão integral do nível 1. Observou-se também que o nível 2 evoluiu de
2015 para 2016, o que demonstra uma melhora na percepção dos processos de gerenciamento de
projetos pelo corpo técnico.
Considerando o cenário em que a pesquisa foi realizada, de reestruturação da empresa, escassez de
recursos, troca de diretoria, cessão de profissionais da engenharia para outros órgãos, PDITA,
concessões de aeroportos, a percepção acerca dos processos de gerenciamento de projetos pode ter
sido alterada, o que impactou negativamente no resultado do crescimento do indicador, inferior ao
planejado.
Mesmo no cenário exposto, no ano de 2016 foram desenvolvidos diversos treinamentos, workshops
de gerenciamento de projetos bem como melhoria constante do processo. Foram implantados:
i. o Manual de Gerenciamento da Fiscalização – MGF, que visa padronizar a conduta de
gestores e fiscais de contratos de engenharia, reduzindo pleitos e achados de auditoria;
ii. início da implantação de metodologia de gerenciamento de riscos, visando mitigar riscos nos
processos da engenharia;
iii. a criação e publicação do documento “Siglas e Terminologia” que visa unificar a
comunicação no contexto da DE;
iv. a criação do Manual de Processos de Elaboração de Projetos de Engenharia – MPP, que tem
por objetivo padronizar os processos de elaboração de projetos de engenharia.
Todos os processos estão alinhados com a metodologia de gerenciamento de projetos, monitorada
pelo indicador anual IME.

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 uma atuação proativa, efetiva e ágil na gestão das
ações judiciais e procedimentos administrativos.
Quadro 31: Detalhamento do projeto PROJUR

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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2 - Projeto: Reorganização da Navegação Aérea – RNA.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Navegação Aérea – DONA.
Objetivo do Projeto: Reorganizar e aperfeiçoar os serviços de Navegação Aérea e melhorar a gestão
da Segurança Operacional.
Quadro 32: Detalhamento do projeto RNA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - 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 33: Detalhamento do projeto IFRS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4- 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.
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Quadro 34: Detalhamento do projeto AREG

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.
Quadro 35: Detalhamento do projeto AMRI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

6 - 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 36: Detalhamento do projeto IEPC

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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7 - Projeto: Implementação Metodologia Processos para Gestão de Ativos da Infraero – GAT.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da 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 37: Detalhamento do projeto GAT

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

8 - Projeto: Inteligência Empresarial – IE.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo do Projeto: Estabelecer uma nova configuração empresarial que transforme unidades
operacionais em centros de negócios com responsabilização e empoderamento.
Quadro 38: Detalhamento do projeto IE

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 11: Resultado do indicador IDA
Indicador
IDA - Índice de desemp. da
agenda de contratos de
engenharia (70%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Índice

0,90

0,79

87,78%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-0,11

-12,22%

Fonte: Superintendência de Gestão de Empreendimentos – DEEM

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
O indicador (IDA) representa a proporção do avanço físico realizado na data de referência em
relação ao planejado. 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 resultado 0,79 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.
As causas são diversas e são discutidas bimestralmente com a Diretoria através do 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 diversas suspensões de
contratos (aeroportos Aracaju, Florianópolis, Galeão, Fortaleza, Macaé, Petrolina, Londrina,
Eduardo Gomes - Manaus e Porto Alegre), para manutenção dos instrumentos firmados entre
Infraero e as Contratadas.
Contudo, apesar desse cenário negativo, o indicador demonstra que há um esforço da Diretoria de
Engenharia e Meio Ambiente, que manteve o indicador avaliado no nível de atenção, não crítico,
que comprova a ação do Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, que mesmo em momento de
adversidade, houve comprometimento com a entrega dos resultados de engenharia para o Exercício
de 2016.
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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 - Lei
Orçamentária Anual.
Tabela 12: Resultado do indicador LOA
Indicador
LOA - Realização de
investimentos da LOA (30%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

90,00

80,42

89,36%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-9,58

-10,64%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
Dando continuidade às medidas inerentes ao Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos
do Governo Federal, que tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços e da infraestrutura
aeroportuária do País, a Infraero investiu em 2016 o montante de R$ 1.292,3 milhões, sendo R$
610,0 milhões em obras de construção, ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), R$ 73,4 milhões em aquisição de equipamentos
operacionais e de segurança, obras em pistas de pouso e decolagem e demais investimentos em
infraestrutura aeroportuária, e R$ 608,9 milhões em aporte de capital nas SPE’s concessionárias dos
aeroportos concedidos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins.
Em 2016, verificou-se a continuidade do cenário financeiro restritivo. Ademais, não houve
execução da emenda impositiva no valor de R$ 100,0 milhões referente à construção do novo
terminal de passageiros do aeroporto de Aracaju, cujo empreendimento tem seu início
reprogramado para 2017. Estes são alguns dos fatores que contribuíram para o não atingimento da
meta proposta inicialmente. No entanto, observa-se que os esforços envidados garantiram o
resultado de 80%. Abaixo, seguem os investimentos que colaboraram com este resultado.
Em relação às obras concluídas em 2016 destacam-se:
a. Obra de ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Confins
(Anexo 03 do Edital de Concessão);
b. Obra de reforma do terminal de passageiros 1 (Anexo 03 do Edital de Concessão) do
aeroporto do Galeão;
c. 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 do aeroporto de Goiânia;
d. Ampliação do terminal de passageiros com instalação de módulos operacionais – MOP no
aeroporto de São Luis; e
e. Recuperação do pátio de aeronaves e sistema de climatização do terminal de passageiros do
aeroporto de Santos Dumont (Rio de Janeiro).
Além disso, foram investidos recursos em melhorias das infraestruturas existentes, com destaque
para:
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a. Recuperação dos pavimentos e revitalização das sinalizações luminosas da pista taxiway dos
aeroportos de Curitiba e Joinville;
b. Intervenções e manutenções nas pistas de pouso e decolagem dos Aeroportos de
Uruguaiana, Foz do Iguaçu, Joinville, Congonhas (São Paulo), São Luis, Cuiabá, Santos
Dumont (Rio de Janeiro), dentre outros;
c. Aquisição de carro de combate a incêndio para o aeroporto de Criciúma;
d. Aquisição de novas esteiras de bagagem para o aeroporto de João Pessoa;
e. Aquisição de DVOR e barômetros para as Estação Prestadora de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA); e
f. Aquisição e instalação de sistema de detecção de explosivos para o Aeroporto de Eduardo
Gomes (Manaus), dentre outros.
Em execução, destaque para os seguintes empreendimentos:
a. Construção do novo Terminal de Passageiros do aeroporto de Vitória;
b. Construção do novo Terminal de Passageiros de Macapá;
c. Ampliação do Terminal de Passageiros e restauração da pista de pouso e taxiways do
Aeroporto de Rio Branco; e
d. Reforma do Terminal de Passageiros do aeroporto de Santarém.
A Empresa encerra o exercício de 2016 com resultado que confirma o esforço e 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.

Projetos:
1 - Projeto: Atualização do sistema de informações geográficas da INFRAERO – SIG.
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 39: Detalhamento do projeto SIG

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

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - Projeto: Regularização situação patrimonial 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 41: 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 13: Resultado do indicador EOP
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

EOP - Eficiência operacional ao
passageiro (30%)

Percentual

98

99

101,23%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
1

1%

Fonte: Superintendência de Gestão Operacional – DOGP

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador de desempenho mensura a aderência do Aeroporto quanto aos processadores escopo do
Projeto Eficiência Operacional em Aeroportos – PEOA, por meio de questionário que aborda
critérios específicos de cada processador.
O projeto atende ao objetivo estratégico “Elevar os padrões de excelência em serviços” e tem como
contribuição a padronização das atividades do aeroporto na comunidade aeroportuária, por meio de
Procedimento Operacional Padrão – POP, coordenados pela Autoridade Aeroportuária Local, tendo
como resultado a melhoria da eficiência operacional para os passageiros e usuários. Os resultados
são monitorados por indicadores de desempenho definidos para cada processador, onde são
realizadas ações com objetivo de aprimorar os resultados alcançados.
O monitoramento estratégico nos aeroportos que implantaram a Etapa 1 do PEOA, com meta
estabelecida em 98% para 2016, foi realizado considerando as análises dos indicadores por parte
dos aeroportos (1º monitoramento), no primeiro semestre, e as análises das equipes do Projeto que
realizaram o 2º monitoramento no período de novembro a dezembro de 2016.
Os dados utilizados para a consolidação dos resultados dos processadores foram alcançados por
meio das médias da primeira medição nos Aeroportos de: Belém, Curitiba, Cuiabá, Eduardo Gomes
(Manaus), Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Santos Dumont (Rio de Janeiro), Congonhas (São Paulo)
e Salvador.
Com a análise dos relatórios identificamos que a implantação de Procedimentos Operacionais
Padrão – POP, com o objetivo de padronizar atividades nos aeroportos, tem alcançado resultados
positivos com a melhoria da eficiência operacional para os passageiros e usuários, conforme
demonstra os indicadores de desempenho de cada processador (check-in, restituição de bagagem,
canal de inspeção, alfandega, emigração e imigração) no ano de 2016.
O gerenciamento coordenado entre o NAGO – Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional e
Aeroportos, principalmente com os briefings diários que compartilham informações entre os
responsáveis pelos processos, contribui para a operacionalidade do aeroporto em tempo real,
aprimorando a gestão do fluxo operacional, de aeronaves nos pátios, pessoas e bagagens nos
terminais de passageiros.
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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
eficiência das operações definidas nos Procedimentos Operacionais Padrão - POP e os resultados
delas decorrentes.
Há necessidades de melhorias pontuais em infraestrutura, sinalização, equipamentos, gestão e
integração entre os entes do Aeroporto, que estão sendo desenvolvidas à medida das necessidades e
possibilidades encontradas em cada aeroporto, mas que não estão gerando impacto na qualidade dos
serviços prestados, conforme demonstra os indicadores de desempenho.
Em 2016 a DOGP foi convidada para participar dos Projetos “Gate-to-Gate” da Secretaria da
Aviação Civil – SAC e do “ACDM – Nacional” do Departamento de Controle do Espaço Aéreo –
DECEA, onde vem interagindo com os mesmos no que se refere à Etapa 2 do PEOA, Operação
com Aeronaves.
2- Indicador: Eficiência Operacional Logística – EOL
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: 80%.
Definição do indicador: É a identificação do padrão operacional dos TECA quanto aos requisitos
estabelecidos no Protocolo do Indicador EOL, relativos às áreas de Gestão, Infraestrutura e TI e
Negócios dos TECA, que permite aos gestores atuar nas situações "não satisfatórias" na busca da
melhoria contínua a fim de atingir o nível de excelência.
Tabela 14: Resultado do indicador EOL
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

EOL - Eficiência operacional de
logística (30%)

Percentual

80

82,73

103,42%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
2,73

3,41%

Fonte: Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador estratégico para medição da Eficiência Operacional Logística – EOL – vinculado ao
Objetivo Estratégico “Elevar os Padrões de Excelência dos Serviços”, foi concebido e
implementado em 2015 para identificar o padrão de operações da Rede TECA quanto à sua gestão,
infraestrutura/sistemas informatizados e negócios, permitindo aos gestores atuar nas situações “não
satisfatórias” com o objetivo de elevar os padrões de excelência dos serviços e oferecer soluções
aeroportuárias de qualidade cada vez mais elevadas.
O EOL é composto por questões que formam o Protocolo do Indicador, relacionando-se com os
mais relevantes temas da atividade de Logística de Carga e com influência direta nas operações, nos
resultados financeiros e nas relações tanto com órgãos anuentes, quanto com o mercado, sendo eles:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

O planejamento logístico;
A governança;
A armazenagem;
A eficiência;
A infraestrutura atual e futura;
O perdimento;
Os recursos humanos;
Os fluxos de carga;
O atendimento ao mercado; e
67

10) A prospecção de negócios.
Em 2016 a meta do EOL foi de alcançar 80% dos pontos possíveis previstos no Protocolo do
Indicador. Ao final do quarto trimestre do exercício 2016, o indicador EOL superou a meta
estabelecida para o período, atingindo a marca de 82,7%. Este resultado ficou acima da apuração do
período anterior (3º trimestre/2016), que foi de 80,9%.
Contribuíram para a superação da meta do indicador os temas:
1. Perdimento: as cargas com mais de 90 dias foram devidamente enviadas ao setor de
Perdimento, de forma a manter a taxa ocupacional do TECA adequada;
2. Indisponibilidade de Equipamentos: a indisponibilidade dos equipamentos operacionais ter
se mantido dentro da margem de 30%;
3. Remoção de Cargas: os TECA mantiveram controle/acompanhamento da remoção de cargas
para a zona secundária.
Devem ser destacados os melhores resultados de toda a Rede TECA no 4º trimestre/2016
merecidamente alcançados pelos TECA de Manaus e Recife, que obtiveram média de 100% de
desempenho quanto ao indicador de Eficiência Operacional Logística – EOL. Destaque também
para o TECA de Curitiba que obteve a maior média do indicador quando analisado todo o período
do ano 2016.
Para a próxima apuração (1º trimestre/2017), a fim de fortalecer e aprimorar o indicador, está
prevista uma revisão dos 18 itens que o compõem. Entretanto, visando ao incremento do
desempenho e a melhoria contínua dos nossos resultados, sempre em nível acima da meta
estabelecida, devem ser destacados os temas que impactaram negativamente no resultado atual e
que necessitarão de maior atenção por parte dos gestores dos TECA. São eles:
1. A realização de visitas às empresas cadastradas no Tecaplus que tenham algum tipo de
benefício de flexibilização tarifária concedido;
2. A realização de visitas a clientes potenciais que operam em outro modal que não o aéreo, ou
em Terminais não administrados pela Infraero;
3. A divulgação da atividade de Logística de Cargas nos veículos internos e externos de
comunicação: Sem Escalas, Redes Sociais, etc.;
4. A liberação de carga em perdimento abaixo das possibilidades.
3- Indicador: Índice de Desempenho dos aeroportos para a implantação da Chancela
Aeroshopping - ICA
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Carga - DC
Meta: 70%.
Definição do indicador: Avalia o Centro de Negócios (Aeroportos) visando determinar o nível
mínimo aceitável da experiência do passageiro sob os aspectos de consumo e processamento que se
relacionam diretamente com a aderência comercial.
Tabela 15: Resultado do indicador ICA
Indicador
ICA - Índice de desempenho
dos aeroportos para a
implantação da Chancela
Aeroshopping (40%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

70

81,34

116,26%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
11,38

16,26%

Fonte: Superintendência de Marketing Comercial – DCMK
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A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador mensura o desempenho dos aeroportos no que se refere à experiência do passageiro.
Inicialmente o projeto contemplou os aeroportos de Recife, Curitiba, Congonhas (São Paulo),
Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Eduardo Gomes (Manaus). A ideia do ICA é que ele gere um
ranking, de forma a comparar os resultados e incentivar a melhoria dos aeroportos a cada medição.
O ICA é composto por três categorias, quais sejam, aspectos comerciais, de relacionamento e
operacionais que têm impacto na experiência do passageiro.
Com a Categoria Aspectos Comerciais, pretende-se disponibilizar mais comodidade e facilidades ao
usuário, bem como amadurecer a visão que o gestor comercial e os fiscais têm do ambiente
comercial do aeroporto. A ideia é disponibilizar atividades e serviços essenciais e inerentes à
atividade de processamento de passageiros. Há ainda preocupação com a ambientação, fluxo de
usuários, disposição de longarinas e mesas, aparência das áreas comerciais e do aeroporto como um
todo.
Sobre a Categoria Aspectos Operacionais: são avaliados, por meio do fornecimento de dados de
áreas como a Superintendência de Gestão Operacional e Superintendência de Serviços
Administrativos, outros itens (não comerciais) que impactam diretamente na experiência do
passageiro, quais sejam: limpeza do aeroporto, tempo de fila nos processadores operacionais e
disponibilidade de tomadas. No que se refere à categoria Aspectos de Relacionamento, serão
considerados dados sobre ações culturais oriundos de outras áreas da empresa (Superintendência de
Comunicação e Marketing Institucional e Assessoria de Secretaria Executiva); para a medição de
satisfação do passageiro, incorporaremos indicadores SAC.
O ICA é composto por vários sub-indicadores, agrupados nas três categorias (comercial,
relacionamento e operacional), cada um com escala de pontuação variando de -3 a 3. A pontuação
máxima é 40 pontos, que corresponde a nota 100%. Os aeroportos são avaliados trimestralmente,
por meio de relatórios que eles enviam até o décimo dia após o término de cada trimestre.
Dentro do Planejamento Estratégico da empresa, o ICA se enquadra no item “desenvolvimento”,
especificamente no desafio “Elevar os padrões de excelência dos serviços”.
O resultado alcançado em 2016 foi de 81,34%, superando a meta estabelecida de 70% nos cinco
aeroportos contemplados no projeto Chancela Aeroshopping. O projeto teve como objetivo elevar o
nível dos serviços ofertados para o usuário final.
Algumas ações propiciaram o alcance do objetivo. Uma das ações foi a campanha de
endomarketing para envolver todos os empregados dos cinco aeroportos contemplados pelo projeto,
como forma de conscientizá-los sobre a relevância de suas atividades na melhoria dos serviços
oferecidos no aeroporto.
Muitas foram as melhorias implantadas que contribuíram para a melhoria do desempenho dos
aeroportos com a implantação da Chancela Aeroshopping, a saber: lavabo na praça de alimentação,
totem de pagamento de estacionamento, vending machines de alimentação, disponibilização de
combos de alimentação a preços diferenciados, mais cuidado com a limpeza dos sanitários e do
aeroporto como um todo, e mais atenção aos tempos nos processadores operacionais: check-in e
restituição de bagagem, por exemplo.
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Projetos:
1 - Projeto: Acordo de Nível de Serviços - Fase 1 (Limpeza) – ANS.
Área Responsável: Superintendência Financeira 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.
Quadro 42: Detalhamento do projeto ANS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Centro de Gestão Aeroportuária – CGA.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Operação – DOGP.
Objetivo do Projeto: Possibilitar a Infraero uma gestão integrada em tempo real, a fim de habilitá-la
na condução de operações complexas em rede, formando uma cadeia de valor capaz de
compartilhar informações e de atuar num ambiente ágil, colaborativo, de interoperabilidade e de
gestão compartilhada.
Quadro 43: Detalhamento do projeto CGA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - 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.
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Quadro 44: Detalhamento do projeto PIEL

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - Projeto: Eficiência Operacional - Operações com Aeronaves e Passageiros – PEOA AERO.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Operação – DOGP.
Objetivo do Projeto: Elevar a produtividade dos serviços prestados ao usuário no que diz respeito ao
processamento de aeronaves.
Quadro 45: Detalhamento do projeto PEOA AERO

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5 - Projeto: Substituição da Solução strips eletrônicas nas EPTAs da Infraero – STRIPS.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Navegação Aérea – DONA.
Objetivo do Projeto: Evolução do software SGTC (Sistema de Gerenciamento de Torres de
Controle) por novo sistema de STRIPS eletrônicas que possibilite integração com outros sistemas
do SISCEAB.
Quadro 46: Detalhamento do projeto STRIPS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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6 - Projeto: Sistema de docagem a baixo custo – DOCA.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Operação – DOGP.
Objetivo do Projeto: Aperfeiçoamento do Sistema de Docagem, com redução do tempo e aumento
na qualidade do estacionamento de aeronaves, através da nacionalização dos componentes e peças
utilizados na produção e execução de manutenção com baixo custo.
Quadro 47: Detalhamento do projeto DOCA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico: Expandir os Negócios com Geração de Valor
Indicadores:
1- Indicador: Percentual de ocupação de áreas locáveis – POA.
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: 74m².
Definição do indicador: Identificação de áreas com potencial para exploração comercial nos Centros
de Negócios Grupo A e posterior conversão em áreas locáveis.
Tabela 16: Resultado do indicador POA
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

POA - Percentual de ocupação
de áreas locáveis (20%)

Metros
Quadrados

74

73,1

98,9%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-0,9

-1,2%

Fonte: Superintendência de Varejo Aeroportuário DCVA

A meta não foi alcançada e o resultado ficou próximo do fixado.
O POA- Percentual de Ocupação de Áreas Locáveis, indicador vinculado ao objetivo estratégico
Expandir os Negócios com Geração de Valor, busca a identificação de áreas com potencial para
exploração comercial nos Centros de Negócios Grupo A e posterior conversão em áreas locáveis,
objetivando expandir os negócios com geração de valor, bem como assegurar o desenvolvimento
dos negócios atuais, buscar novos negócios e apoiar a expansão da atuação da Infraero em novos
mercados.
Em 2016 foi alcançando um percentual de 73,1% de ocupação das áreas locáveis, ficando 0,9%
abaixo da meta.
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O relativo menor interesse do mercado pelos Aeroportos da região amazônica impactaram o
desempenho de Belém e Eduardo Gomes (Manaus), sendo que o primeiro teve uma redução
significativa no pacote de alimentação. O Aeroporto Eduardo Gomes (Manaus), no entanto, é uma
estrutura nova que está tendo sua ocupação paulatinamente ao incremento operacional, esse que
obteve um decréscimo exponencial, caindo de 3,2 milhões de passageiros em 2015 para 2,6 milhões
em 2016.
O desempenho de Santos-Dumont (Rio de Janeiro) foi impactado pela remanescência de áreas
destinadas a alimentação que tiveram seu interesse comercial reduzido pela obstrução parcial da
visão do pátio e pelo fluxo estanque da área do terceiro pavimento. O reduzido trânsito de
passageiros no pavimento superior do Aeroporto de Salvador é também fator determinante para a
ocupação menos plena, além da deficiência em infraestrutura hidrosanitária da parcela considerada.
Embora esse desempenho físico, o desempenho financeiro foi altamente representativo, com
acréscimos respectivos de 11,5% e 6,7%. O Aeroporto de Vitória está em obras, o que refreou as
ocupações de área, fato que será contornado em 2017 pela inauguração do novo TPS previsto para
setembro de 2017.
Não obstante a redução do ritmo da economia e o decréscimo do número de passageiros, o cenário
se manteve positivo pelo excepcional resultado de Congonhas (São Paulo), e as iniciativas de Porto
Alegre e Fortaleza, que mesmo sob a iminência da Concessão conseguiram ultrapassar a meta
estipulada.
As ações corporativas envolvendo a ocupação das referidas áreas forem realizadas através de
eventos denominados Voos de Negócios e também houve a continuidade das prospecções locais
que perfizeram 3273 visitas realizadas a clientes.
O aumento das áreas brutas locáveis nos aeroportos reflete na maior disponibilização, via de regra,
de atividades e facilidades que melhoram a experiência do passageiro nos terminais da Infraero.
2- Indicador: Receita de concessão de áreas (R$) – RCA.
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: R$ 1.003.707.783,70.
Definição do indicador: Apura o montante de receitas oriundas do varejo aeroportuário. Obs:
Apenas aeroportos, excluídos os aeroportos concedidos (Brasília, Guarulhos, Campinas, Natal,
Galeão e Confins).
Tabela 17: Resultado do indicador RCA
Indicador

Unidade de
medida

RCA - Receitas de concessão de
áreas (40%)

Real

Meta

Realizado

1.003.707.783,7 950.254.025,6

Desempenho

94,7%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-53.453.758,1

-5,3%

Fonte: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
O indicador RCA representa o percentual de atingimento da meta de Receitas de Concessão de
Áreas dos aeroportos e está relacionado ao objetivo estratégico Expandir Negócios com Geração de
Valor, no contexto do Desafio do Desenvolvimento.
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O ano de 2016 foi um ano de retração da economia. De janeiro a setembro de 2016, o PIB registrou
queda de 4% em relação ao mesmo período 2015. Segundo o IBGE, essa é a maior baixa para o
período desde 1996. Já no acumulado dos quatro trimestres encerrados no terceiro trimestre de
2016, a retração do PIB é de 4,4%. Compõem este indicador, dentre outros, os seguintes,
considerando números dos 4 últimos trimestres:
a. Comércio: -8,5%;
b. Despesas das Famílias: -5,2%;
c. Importação de Bens e Serviços: -14,8%.
Outro dado importante para avaliar os resultados da Receita de Concessão de Áreas é o crescimento
no setor de Shopping Centers. A ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) apontou
que o crescimento de 2016 foi o menor dos últimos 10 anos, apenas 4%.
Os dados da economia brasileira se refletiram também no movimento operacional dos aeroportos.
Houve decréscimo de -7% do movimento de passageiros (104,8 milhões em 2016) e de -13% do
movimento de aeronaves (1,6 milhões de movimentos em 2016). Trata-se de redução significativa
do fluxo de pessoas nos aeroportos da Infraero.
A Receita de Concessão de Áreas apresentou crescimento de 6% em relação a 2015. Foram R$
950,3 milhões, em 2016, contra R$897 milhões, em 2015. O indicador RCA ficou em 94,7% da
meta que era de R$ 1.004 milhões, uma meta arrojada considerando a conjuntura econômica de
2016. Todavia, os agentes comerciais realizaram esforço de venda baseado no Preço Básico Inicial
(luvas) que resultou num valor incremental de R$ 38,2 milhões. Considerando, portanto, este
incremento, o indicador RCA seria de 98,4% da meta.
Grande parte das justificativas apresentadas pelos agentes comerciais basearam-se na redução da
quantidade de voos em diversos aeroportos com consequente redução do fluxo de pessoas. Com
isso, houve diversos pedidos de rescisões contratuais que foram sucedidas de licitações que
resultaram em valores menores para a Infraero.
Relacionam-se a seguir os aeroportos que conseguiram atingir a meta do RCA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ponta Porã => 128,1%, com o valor de R$ 78 mil;
Uberaba => 123,1%, com o valor de R$ 1,68 milhões;
Uruguaiana => 114,2%, com o valor de R$ 124 mil;
Maceió => 113,2%, com o valor de R$ 12,16 milhões;
Ilhéus => 107,8%, com o valor de R$ 2,27 milhões;
Navegantes => 104,8%, com o valor de R$ 7,91 milhões;
Criciúma => 104,6%, com o valor de R$ 334 mil;
Foz do Iguaçu => 104,2%, com o valor de R$ 10,40 milhões;
Corumbá => 103,5%, com o valor de R$ 133 mil;
Julío Cesar (Belém) => 100,9%, com o valor de R$ 584 mil;
Juazeiro => 100,8%, com o valor de R$ 1,57 milhões;
Tefé => 100,2%, com o valor de R$ 225 mil.

Destaca-se os seguintes desempenhos nos pacotes do RCA:
Áreas Externas
Curitiba – com incremento de R$ 2,4 milhões em relação à meta;
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Santos Dumont (Rio de Janeiro) – com incremento de R$ 1 milhão em relação à meta;
Cuiabá – com incremento de R$ 906 mil em relação à meta.
Alimentação
São Paulo – com incremento de R$ 695 mil em relação à meta;
Campo Grande – com incremento de R$ 150 mil em relação à meta.
Mídias / Ações Promocionais
Congonhas – com incremento de R$ 6,1 milhões em relação à meta;
Maceió – com incremento de R$ 204 mil em relação à meta.
Serviços Aéreos
Jacarepaguá – com incremento de R$ 1 milhão em relação à meta;
Maceió – com incremento de R$ 814 mil em relação à meta;
Recife – com incremento de R$ 533 mil em relação à meta.
Serviços Concessão
Fortaleza – com incremento de R$ 718 mil em relação à meta;
Florianópolis – com incremento de R$ 707 mil em relação à meta;
Navegantes – com incremento de R$ 348 mil em relação à meta;
São Luis – com incremento de R$ 327 mil em relação à meta.
Tecnologia
Santarém – com incremento de R$ 166 mil em relação à meta;
Belém – com incremento de R$ 139 mil em relação à meta;
Macapá – com incremento de R$ 113 mil em relação à meta.
Varejo Diversos
Porto Alegre – com incremento de R$ 1,5 milhão em relação à meta;
Congonhas (São Paulo) – com incremento de R$ 1 milhão em relação à meta;
Fortaleza – com incremento de R$ 649 mil em relação à meta;
Santos Dumont (Rio de Janeiro) – com incremento de R$ 463 mil em relação à meta;
Salvador – com incremento de R$ 387 mil em relação à meta.
Ao realizar a revisão dos resultados alcançados no primeiro semestre de 2016, os quais
encontravam-se abaixo da meta, a Diretoria Comercial promoveu o evento denominado Sprint 3.0,
entre os dias 15 e 16/09. O evento contou com a participação dos Gerentes Comerciais de 17
Aeroportos da Rede. Durante o evento várias ações foram discutidas visando viabilizar o
atingimento da meta comercial. A realização do evento contribuiu para que fosse arrecadado o
montante de R$ 989 milhões (Receita + Luvas a apropriar).
Em um ano de retração da economia, as Receitas de Concessão de Áreas cresceram em relação ao
ano anterior, representando 36% das receitas totais da Empresa.
3- Indicador: Receita de logística de carga (R$) – RLC.
Gestor: Diretor Comercial e de Logística de Cargas – DC.
Meta: R$ 226.288.633,20.
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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 (Brasília, Guarulhos, Campinas, Natal, Galeão e Confins e
TECA desalfandegados).
Tabela 18: Resultado do indicador RLC
Indicador
RLC - Receitas de logística de
carga (40%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Real

226.288.633,2

194.709.706,3

86,0%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-31.578.926,9

-14,0%

Fonte: Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
O indicador estratégico para apuração da Receita da Logística de Carga da Infraero – RLC –
vinculado ao Objetivo Estratégico “Expandir os Negócios com Geração de Valor”, foi
implementado com o intuito de avaliar o desempenho da arrecadação da atividade dentro da Rede
TECA, nas modalidades:
a.
b.
c.
d.

importação;
exportação;
carga nacional; e
serviços.

Em 2016 a meta do RLC foi de R$ 226,2 milhões. No período de janeiro a dezembro de 2016 o
indicador atingiu o montante de R$ 194,7 milhões, ficando abaixo da meta estabelecida em cerca de
R$ 31,5 milhões. Na comparação com o mesmo período do exercício anterior houve retração de
13,92% na arrecadação da atividade.
Dentre os fatores que mais influenciaram para a performance do indicador RLC no exercício 2016,
podem ser destacados:
a. O cenário político-econômico nacional que desfavoreceu o comércio exterior e provocou
redução na movimentação de cargas em quase todos os modais de transportes. Neste sentido,
o TECA de Manaus foi o mais fortemente afetado com variação negativa de R$ 24,7
milhões em relação à meta prevista para o RLC. Esse valor é relativo à queda no volume da
receita da modalidade importação do TECA/Manaus, que respondeu por cerca de 80% da
arrecadação da Logística de Carga daquela localidade;
b. A alta volatilidade da moeda americana que desmotivou a importação de mercadorias,
reduzindo, assim, a principal fonte de receitas dos negócios de Logística de Carga da
Infraero. Do topo do valor, ocorrido em 21/01/2016, quando o dólar americano atingiu sua
máxima (R$4,16), até sua mínima, atingida em 25/10/2016 (R$3,10) houve variação de 25,48%. De modo geral, os empresários do comércio exterior tendem a atrasar as
importações e/ou exportações a fim de obter taxas de câmbio mais favoráveis ao seu
negócio; e
c. A concorrência com concessionários e portos secos, que, assim como a Infraero, atuaram
mais fortemente no mercado a fim de compensar o cenário de retração econômica ocorrido
em 2016.
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Apesar do resultado corporativo ainda adverso, no período janeiro a dezembro/2016 devem ser
destacadas as performances alcançadas pelos Aeroportos de:
a. Porto Velho e Teresina que, respectivamente, obtiveram desempenhos de 161,8% e 156,7%
acima da meta prevista;
b. Salvador e Curitiba que, respectivamente, superaram suas metas em R$ 2,493 e R$ 2,020
milhões.
Por conta da implementação da nova Política de Carga Nacional também devem ser destacados os
desempenhos dos TECA de:
a. Boa Vista, que ficou 1.402% acima da meta prevista para as receitas da atividade de
Logística de carga;
b. Salvador, que superou a sua meta para carga nacional em R$ 2,08 milhões;
c. Congonhas (São Paulo), que mesmo sem TECA ou pessoal orgânico dedicado à atividade,
atingiu o montante de R$ 2,6 milhões em receitas logísticas de carga nacional,
correspondendo a 53% de crescimento sobre o ano anterior.
Por fim, acreditando que a situação da economia nacional tende para um lento, porém, consistente,
processo de recuperação, onde se descortinam cenários econômicos mais promissores para o ano
2017 (incluindo uma taxa de câmbio mais estável e, portanto, mais favorável aos negócios do
comércio exterior), as equipes de negócios da Logística de Carga de toda a Rede TECA
desenvolveram diversas ações para acompanhar e alavancar este novo ciclo de crescimento que se
aproxima.
Como exemplo, pode ser citada uma das ações realizada, de modo integrado pelas equipes da Rede,
para fidelização de um grande importador (Samsung) no TECA Manaus, que passou, a partir do
mês do outubro, a nacionalizar 100% de suas cargas no Terminal da Infraero. Somente essa ação
resultou em um acréscimo na arrecadação de cerca de R$ 650 mil reais/mês a partir de
novembro/2016.
Outras ações de destaque, foram:
a.
b.
c.
d.

A manutenção da carteira de clientes e captação de novos;
A realização de inúmeros eventos de aproximação com o mercado;
A implantação da nova modalidade de carga nacional em todos os Aeroportos da Rede;
A padronização e a ampliação da cobrança dos serviços elencados na NI 19.08 (que se
encontra em processo de revisão); e
e. A redução dos custos com a consequente melhoria nos resultados financeiros dos negócios
da Logística de Carga e da Empresa como um todo.
Para 2017, o cenário se mostra promissor, corrigindo os desvios ocorridos no ano 2016, com a
implementação do Projeto Estratégico: Concessões de Terminais de Carga, que ampliará fortemente
a visão dos negócios logísticos e a viabilidade econômica da atividade.
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Projetos:
1 - 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 48: Detalhamento do projeto NOPI

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - 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 49: Detalhamento do projeto HOTÉIS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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3 - 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 50: Detalhamento do projeto HANGARES

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - 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.
Quadro 51: Detalhamento do projeto SIM

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5 - 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.
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Quadro 52: Detalhamento do projeto MARCA-IS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

6 - Projeto: Implantação dos sistemas de facilidades fixas no aeroporto de Congonhas – FAC
FIXAS.
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 53: Detalhamento do projeto FAC FIXAS

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

7 - Projeto: Implantação da Universidade Corporativa - Fase 1 - UC.
Área Responsável: Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.
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 54: Detalhamento do projeto UC

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

8 - Projeto: Inova Congonhas - INOVA.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Contrato de concessão assinado, de 25 anos, das áreas comerciais no TPS
(varejo, alimentação, serviços e publicidade) e Estacionamento de Veículos, com obras de
infraestrutura que visam a expansão do TPS, aumento do número de pontes de embarque, vagas de
estacionamento, Subestação de Energia Elétria e Central de Água Gelada.
Quadro 55: Detalhamento do projeto INOVA

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Objetivo Estratégico: “Garantir o Financiamento da Estratégia com
Responsabilidade Socioambiental”
Indicadores:
1- Indicador: Receita operacional por WLU (R$) – ROU.
Gestor: Diretor de Aeroportos – DA
Meta: R$ 20,8.
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 19: Resultado do indicador ROU
Indicador

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

ROU - Receita operacional por
WLU (35%)

Real

20,6

22,6

109,9%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
2

9,7%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador ROU tem o objetivo de mensurar a eficiência da arrecadação de recursos para cada
unidade de carga de trabalho operada.
A meta proposta foi alcançada com resultado acima da meta proposta.
Apesar do índice WLU (work load unit - Unidade de Carga de Trabalho - UCT) que representa um
passageiro ou cem quilogramas de carga ter apresentado piora em relação ao ano de 2015, passando
de 113,5 milhões para 105,8 milhões devido à crise econômica que tem refletido na retração do
movimento operacional, este indicador superou a meta estabelecida para o período.
As receitas operacionais em 2016 apresentaram aumento de 8,4% em relação ao exercício de 2015,
apesar da queda na demanda operacional, em função, principalmente, do reajuste anual das tarifas
aeroportuárias (embarque, conexão, pouso e permanência), autorizado pela Portaria nº
194/SRA/2016, de 12,4% (IPCA – Fator X) a partir da segunda quinzena de fevereiro/2015 e do
reajuste de 72% da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios-rádio à navegação aérea em área
de controle de aproximação (TAT-APP) e da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios-rádio à
navegação aérea em área de controle de aeródromo (TAT-ADR), ocorridas em outubro de 2015 por
meio da Portaria nº 1194/GCE/2015, com o objetivo de compensar o prejuízo operacional da
atividade. Houve, ainda, incremento nas receitas comerciais que apresentaram aumento de 3,6% em
relação ao ano de 2015, com destaque para o crescimento de 6,1% das receitas de concessão de
áreas.
2- Indicador: Despesas operacionais por WLU (R$) – DOU.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados – DF.
Meta: R$ 14,0
Definição do indicador: Apura a despesa operacional para cada Work Load Unit (WLU). Obs:
Apenas aeroportos, excluídos os aeroportos concedidos (Brasília, Guarulhos, Campinas, Natal,
Galeão e Confins).
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Tabela 20: Resultado do indicador DOU
Indicador
DOU - Despesa operacional
por WLU (35%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Real

13,9

17,1

76,7%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
3,2

23,0%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador DOU tem como objetivo mensurar a eficiência da aplicação de recursos para cada
unidade de carga de trabalho operada.
A meta do ano de 2016 não foi atingida, pois o custo ficou acima da meta, em função da redução
acentuada do movimento operacional da Infraero em 2016 que fechou o exercício abaixo do
projetado para o ano, reflexo da retração econômica que afeta diretamente o movimento
operacional. A redução do volume da carga foi de 10,0% e do movimento de passageiros de 6,7%
em relação à 2015, tendo em vista fatores como a alta do dólar e a queda do PIB. Conforme
previsão da Associação Brasileira de Empresas Aéreas -ABEAR o volume de voos no Brasil só
deverá voltar a crescer em meados de 2017.
Com isso, o WLU (Work Load Unit), que é um indicador utilizado para medir a eficiência do
aeroporto representando 1 passageiro ou 100 kg de carga, reduziu 6,7% encerrando o exercício com
105,8 milhões.
Em relação as despesas, verificou-se atraso na liberação dos recursos do Governo Federal para o
desligamento de empregados pelo Programa de Desligamento Voluntário Incentivado – PDITA,
bem como pelo fato de que foram desligados 1.139 empregados em 2016, quando a meta seriam
2.615 empregados, impactando assim nos gastos com empregados.
Destaca-se os desvios em relação à meta proposta na Gestão Matricial de Despesas – GMD nas
rubricas de Serviços Contratados, em decorrência das repactuações nos contratos de manutenção e
limpeza de exercícios anteriores celebradas em 2016, e a de Utilidade e Serviços Públicos, mais
especificamente, no que tange aos gastos com energia elétrica.
Com isso, o crescimento da Despesa Operacional de 2016 foi de 4,3% em relação ao exercício
anterior. No entanto, bem inferior a inflação de 2015 medida pelo IPCA, de 10,67%.
4- Indicador: Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total - CCS.
Gestor: Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados – DF.
Meta: 0,37.
Definição do indicador: Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total.
Tabela 21: Resultado do indicador CCS
Indicador
CCS - Custo dos Centros
Corporativo e de Suportes
pelo custo total (15%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

0,37

0,29

122,28%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-0,08

-21,62%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO
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A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador de CCS tem como objetivo controlar e mensurar o impacto do custo administrativo da
Sede e Centros de Suporte no custo total da Empresa. O valor realizado quanto menor, melhor.
Tal meta foi atingida no ano de 2016 devido a gestão no controle das despesas gerenciáveis que
ficaram dentro do orçamento estipulado, mantendo o indicador estável durante todo o exercício.
Cabe ressaltar que a meta do CCS foi definida com base no Orçamento Empresarial aprovado, onde
as despesas com pessoal foram alocadas de acordo com estudo elaborado pela área de RH, no qual o
excedente de efetivo dos aeroportos afetados pela concessão foi transferido para os Centros de
Suporte, fato que ocasionou maior valor da meta para os Centros de Suporte que absorveram os
empregados remanescentes do processo de concessão.
Outro fator que contribuiu para o alcance da meta foi o desligamento voluntário de 1.139
empregados no Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDITA) em 2016. Os
desligamentos realizados foram pagos com recursos transferidos pelo Governo Federal, no
montante de R$ 404,8 milhões.
Destaca-se dos demais Centros de Suporte, a execução do Centro de Suporte de Brasília que
apresentou variação de 10,2% superior à meta proposta, em virtude do processo de reestruturação
organizacional, no qual absorveu grande parte dos empregados que anteriormente estavam lotados
na Sede.
5- Indicador: Redução do estoque de créditos em cobrança judicial - ECJ.
Gestor: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios - DJ.
Meta: 65,0.
Definição do indicador: Redução do total de crédito a receber em juízo e encaminhados à área
jurídica para cobrança judicial.
Tabela 22: Resultado do indicador ECJ
Indicador
ECJ - Redução do estoque de
créditos em cobrança judicial
(15%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

65,0

82,51

126,94%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
17,51

26,94%

Fonte: Superintendência Contencioso Judicial - DJCJ

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
A Superintendência de Contencioso Judicial firmou compromisso, em 2016, de atuar na
recuperação de créditos da empresa, alinhado ao objetivo estratégico de garantir o financiamento da
estratégia com responsabilidade sócio ambiental. As expectativas de recuperação de crédito em
2016 foram gratificantemente superadas. A meta estabelecida era de 65%, o índice alcançado foi de
82,51%, demonstrando, assim, que a estratégia utilizada, na forma concebida pelo projeto criado
para dar sustentação a este indicador, vem se demonstrando extremamente satisfatória.
Os instrumentos normativos instituídos por meio da Diretoria de Jurídica e de Assuntos
Regulatórios atribuíram maior segurança jurídica às práticas relacionadas com a recuperação de
créditos da empresa, possibilitando assim, que as equipes de Contencioso Judicial direcionassem
melhor seus esforços fazendo frente àquilo que efetivamente era relevante. Em que pese os riscos de
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eventuais descumprimentos dos acordos, firmados com fundamento no AN nº 12/2014, diante da
conjuntura econômica do país, os números dos quatro trimestres estão equivalentes, evidenciando
que a governança dos recebíveis definida no projeto não estão afetadas.

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 (DJ) e seus Órgãos.
Quadro 56: Detalhamento do projeto RECREJ

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - 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 57: Detalhamento do projeto HIDRO

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

85

Objetivo Estratégico: “Fortalecer o processo de comunicação”
1- Indicador: Fortalecimento do processo de comunicação - SPC.
Gestor: Presidente - PR.
Meta: 82 %.
Definição do indicador: Afere as ações da Infraero através de campanhas publicitárias, interações
nas redes sociais, qualidade do atendimento do balcão de informações, satisfação das informações
oferecidas no portal Infraero, assim como a satisfação do público interno com os canais de
comunicação.
Tabela 23: Resultado do indicador SPC
Indicador
SPC - Satisfação do processo
de comunicação (100%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

82,0

84,75

103,35%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
2,75

3,35%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional– PRCI

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador SPC está vinculado ao Objetivo Estratégico “Fortalecer o processo de comunicação”. A
mensuração deste indicador é realizada por meio da aferição das ações da Infraero, considerando as
campanhas publicitárias, as interações nas Redes Sociais, a qualidade do atendimento do Balcão de
Informações, a satisfação das informações oferecidas no Portal Infraero e a satisfação do público
interno com os canais de comunicação.
Ocorreram três mensurações durante o ano de 2016, uma a cada quadrimestre. Na mensuração do
terceiro quadrimestre, o indicador SPC superou em 3,35% a meta estabelecida, atingindo o
resultado de 84,75%. Os resultados obtidos no primeiro e no segundo quadrimestre também foram
acima da meta estabelecida, sendo: 82,46% e 84,00% respectivamente. No entanto, em nenhuma
das mensurações de 2016 houve avaliação das campanhas publicitárias, por não ter ocorrido ações
acima de R$ 3,5 milhões.
O resultado obtido demonstra satisfação no processo de comunicação da Infraero, apesar das
mudanças ocorridas na sua gestão, durante o ano de 2016.
No decorrer do exercício foi disponibilizada nova ferramenta de interação para o público interno –
Infrabook. Acredita-se que esta ferramenta contribuirá para a elevação do nível de satisfação do
processo de comunicação, por garantir a transparência na divulgação das ações da Empresa que
sejam de interesse dos empregados.
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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: -6,9%.
Definição do indicador: Apura a representatividade do lucro operacional em relação à receita
operacional.
Tabela 24: Resultado do indicador MOP
Indicador
MOP - Margem operacional
(60%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

-6,9

-4,1

140,4%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
2,8

-40,6%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima da margem fixada.
O indicador MOP tem o objetivo de mensurar a representatividade do lucro/prejuízo operacional em
relação à receita operacional.
As receitas operacionais em 2016 apresentaram aumento de 8,4% em relação ao exercício de 2015,
apesar da queda na demanda operacional, em função, principalmente, do reajuste anual das tarifas
aeroportuárias (embarque, conexão, pouso e permanência), autorizado pela Portaria nº
194/SRA/2016, de 12,4% (IPCA – Fator X) a partir da segunda quinzena de fevereiro/2015 e do
reajuste de 72% da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios-rádio à navegação aérea em área
de controle de aproximação (TAT-APP) e da tarifa de uso das comunicações e dos auxílios-rádio à
navegação aérea em área de controle de aeródromo (TAT-ADR), ocorridas em outubro de 2015 por
meio da Portaria nº 1194/GCE/2015, com o objetivo de compensar o prejuízo operacional da
atividade. Houve, ainda, incremento nas receitas comerciais que apresentaram aumento de 3,6% em
relação ao ano de 2015, com destaque para o crescimento de 6,1% das receitas de concessão de
áreas.
Com relação as despesas operacionais, o crescimento de 4,3%, abaixo da inflação apurado no
período (6,3%) foi controlado em virtude da metodologia do gerenciamento matricial dos gastos,
como também por meio do PDITA foi possível realizar o desligamento voluntário de 1.139
empregados em 2016, totalizando o montante de 2.564 desligamentos desde 2012. As despesas de
pessoal apresentaram aumento de 3,2%, os Serviços Contratados de 7,8%, as Despesas Gerais de
9,3% e os Serviços Públicos de 7,0%.
20- Indicador: Satisfação dos clientes – SCL.
Gestor: Presidente – PR.
Meta: 82%.
Definição do indicador: Pesquisa realizada com o público passageiro, na qual avalia oito atributos:
acesso; check-in; controle de passaporte; segurança; sinalização; serviços/instalações do aeroporto;
ambiente no aeroporto; acessibilidade.
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Tabela 25: Resultado do indicador SCL
Indicador
SCL - Satisfação dos clientes
(40%)

Unidade de
medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

82,0

84,87

103,5%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
2,87

3,5%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional– PRCI

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Esse indicador está vinculado ao Objetivo Estratégico “Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista”.
A meta corporativa fixada para 2016 foi de 82,00%. O resultado que foi alcançado foi de 84,87%.
O retrato do 4º trimestre de 2016 mostrado pela Pesquisa da SAC-PR, conforme tabela abaixo,
apontou que os passageiros dos aeroportos administrados pela Infraero estão satisfeitos com os
serviços prestados. O índice de aprovação da Infraero foi de 84,87%, considerando a média dos
nove aeroportos da Rede que são pesquisados, a saber: Curitiba – 94,40%; Cuiabá – 76,60%;
Eduardo Gomes (Manaus) – 86,80%; Fortaleza – 82,40%; Porto Alegre – 86,80%; Recife –
90,80%; Santos Dumont (Rio de Janeiro) – 87,80%; Congonhas (São Paulo) – 82,80%; e Salvador –
75,40%.
Todos os aeroportos da Rede Infraero alcançaram suas metas, num esforço conjunto de gestão das
diretorias com as Superintendências dos Centros de Negócios (Aeroportos) e seus empregados.
O resultado alcançado é resultante da melhoria feita nos Centros de Negócios (Aeroportos) para os
eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Alguns benefícios foram sentidos a curto prazo e
aqueles estabelecidos no prazo mais longo surtiram efeito em 2016.
Tabela 26: Resultado por aeroporto do indicador SCL

Aeroporto
Curitiba
Cuiabá
Manaus
Fortaleza
Porto Alegre
Recife
Santos Dumont
Congonhas
Salvador

Meta
90,10%
70,15%
83,50%
85,50%
84,00%
87,30%
82,10%
83,50%
75,00%

1º
90,20%
65,80%
86,60%
87,40%
83,40%
87,00%
83,60%
82,40%
74,20%

2º
92,80%
67,20%
84,80%
85,60%
83,60%
87,20%
88,80%
79,80%
75,20%

3º
93,60%
71,00%
85,20%
83,40%
85,80%
88,60%
88,00%
81,20%
77,20%

4º
94,40%
76,60%
86,80%
82,40%
86,80%
90,80%
87,80%
82,80%
75,40%

Geral
92,75%
70,15%
85,50%
84,70%
84,90%
88,40%
87,05%
81,55%
75,50%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional– PRCI

Esses resultados contribuíram positivamente para o desenvolvimento da Infraero, motivam os
empregados e demonstram a satisfação da sociedade, considerando que os resultados foram obtidos
através de pesquisa de satisfação diretamente com o público externo.
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5

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1

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, sob vinculação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Cívil.
A sua base normativa é o Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária em
22/06/2016 – Publicado no DOU nº 186, do dia 27 de setembro de 2016, Seção 1, fls. 47 a 51.
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
A Assembleia Geral, órgão soberano da Infraero constituído pela reunião dos acionistas, será
convocada e instalada na forma da Lei e do Estatuto Social, a fim de deliberar sobre matéria de
interesse social.
Compete à Assembleia Geral:
I.
II.

tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações financeiras;
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III.

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

IV.

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

V.

deliberar 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.
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VI.

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

VII.

deliberar sobre a permuta de ações ou de outros valores mobiliários.

Parágrafo único. Na fixação do montante global ou individual da remuneração dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, incluindo verbas de representação e
benefícios de qualquer natureza, a Assembleia Geral levará em consideração as responsabilidades
por eles 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.
VI.

convocar a Assembleia Geral, no prazo estabelecido na Lei e sempre que julgar
conveniente;
apreciar os resultados das operações da Infraero;

VII.

fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Infraero e solicitar, a pedido de qualquer de seus membros,
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros
atos;

VIII.

estabelecer as diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna e aprová-lo;

IX.

escolher os auditores independentes a serem contratados pela Empresa e destituí-los a
qualquer tempo;

X.

convocar os auditores independentes para, em reunião do Conselho, pronunciarem-se
sobre os relatórios e as demonstrações financeiras em geral;

XI.

aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Infraero, o plano estratégico 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;
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XIV.

emitir parecer relativo às matérias objeto dos incisos V, VI e VII do artigo 12 deste
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;

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.

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 Ministério supervisor 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 Ministério supervisor;
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;
XIX.
aprovar seu Regimento Interno, que disporá sobre a organização e o funcionamento da
Presidência e das Diretorias;
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XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

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;
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;
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;
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;
submeter ao Conselho de Administração o Relatório de Administração, as
demonstrações financeiras, a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos, a serem submetidos à Assembleia Geral;
submeter ao Conselho de Administração proposta de alienação de bens imóveis e de
constituição de ônus reais;
definir a orientação da Infraero na condição de credora em processos de recuperação
judicial ou extrajudicial e de falência, dentro ou fora do país;
aprovar a filiação da Infraero a organização sindical patronal, bem como a qualquer
outra entidade representativa do setor aeroportuário;
dispor sobre as ações relacionadas à conduta ética no âmbito da Infraero;
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;
submeter ao Conselho de Administração as propostas de concessão de uso de áreas
aeroportuárias nas hipóteses por ele definidas em ato próprio;
submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de contratação e de
destituição dos Auditores Independentes, observando a legislação própria;
submeter ao Conselho de Administração a proposta de designação do titular da
Auditoria Interna;
encaminhar para manifestação do Conselho de Administração, no âmbito da sua
competência, as matérias de que trata o inciso XIV do artigo 20 deste Estatuto Social.

Parágrafo único. O desempenho da Diretoria Executiva será formalmente avaliado pelo Conselho
de Administração, a cada exercício.
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:
I.

Avaliar a gestão dos administradores, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos
atos quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão;
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II.

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
demandas específicas oriundas de órgãos de controle interno e externo e de deliberações dos
Conselhos de Administração e Fiscal da Diretoria Executiva;

III.

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;

IV.

Coordenar a consolidação das atividades no Relatório Anual de Atividades, bem como sobre
os processos de Tomada de Contas Especiais, e

V.

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
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

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 firmadas
pela Infraero e nas contas do INFRAPREV;
Planejar, organizar e gerir as equipes para realização dos trabalhos de auditoria em
cumprimento ao PAINT e de demandas especiais;
Gerir o processo de contratação e execução dos trabalhos dos auditores independentes das
Demonstrações Contábeis da Infraero;
Prestar informações/esclarecimentos e apoiar os órgãos de controle externo/interno e aos
Colegiados da Empresa, dentro de sua área de atuação;
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);
Avaliar/acompanhar a implementação das recomendações das auditorias de gestão; e
Revisar, aprovar e emitir parecer sobre os Relatórios de Auditoria e demais documentos
expedidos pela Gerência.

Gerência de Auditoria de Processos e Monitoramento – AIAP
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Planejar, coordenar e organizar as atividades inerentes às auditorias de processos, conforme
previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT;
Desenvolver trabalhos didáticos com o objetivo de ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos
dos empregados envolvidos nos processos examinados;
Comparar os procedimentos adotados na prática com os normativos da Empresa;
Buscar boas práticas junto ao mercado e disseminá-las no âmbito da Infraero;
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;
Reavaliar os processos examinados e, após essa fase, mantê-los em auditoria contínua, por
meio de acompanhamento de indicadores;
Manter constante atualização da Norma Interna da Superintendência de Auditoria Interna; e
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VIII.

Monitorar os trabalhos referentes às auditorias realizadas pela PRAI, no que se refere à
implementação das recomendações.

Gerência de Auditoria de Infraestrutura – AIIN
I.

Proporcionar aderência aos exames mais específicos e técnicos das ações das áreas de
engenharia, manutenção e operações;

II.

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;

III.

Planejar, coordenar, executar e controlar o Plano Anual de Auditoria e os Programas de
Trabalho relativos à sua área de atuação;

IV.

Realizar pesquisas e desenvolver métodos, técnicas e padrões para os trabalhos de auditoria;

V.

Definir metas, formular planos e executar, controlar e avaliar os resultados, promovendo os
ajustes necessários, nos limites de sua área de atuação;

VI.

Manter sistemática apropriada para assegurar a coleta, o armazenamento e a atualização das
bases de informações gerenciais e dos papéis de trabalho; e

VII.

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
I.

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);

II.

Prover à Diretoria Executiva e Conselhos relatórios gerenciais contendo acompanhamento
de estatísticas referentes aos processos do TCU que envolvem a Infraero;

III.

Elaborar súmulas contendo o histórico de cada um dos processos do TCU para
acompanhamento das conclusões e deliberações;

IV.

Prestar informações às áreas e empregados responsabilizados nos processos dos Órgãos de
Controle;

V.

Apoiar os gestores da Empresa, na defesa perante determinações dos Órgãos de Controle,
quando for o caso, contando com suporte jurídico para tal;

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Controlar e guardar a documentação dos processos instaurados por Órgãos de Controle;
Encaminhar diligências, audiências e demais expedientes expedidos pelos Órgãos de
Controle;
Disseminar na Infraero as decisões dos Órgãos de Controle;
Acompnahar a implementação das recomendações dos Órgãos de Controle;
Consolidar e controlar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT;
Consolidar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT;
Consolidar o Processo de Contas Anual da Infraero;
Controlar e acompanhar os processos de Tomada de Contas Especial, bem como, emitir
parecer sobre sua regularidade;
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XIV.
XV.

Organizar e controlar os treinamentos corporativos e de mercado da PRAI; e
Proceder à análise crítica de admissibilidade dos processos de denúncia.
Figura 8: Organograma da Superintendência de Auditoria Interna - PRAI

5.2

Atendimento à Lei das Estatais

Com o objetivo de adequar a Infraero às exigências da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e, em
observância ao princípio da eficiência elencado no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, a
Infraero, por meio do AA nº 2008/PRESI/DJ/2016, constituiu Grupo de Trabalho – GT para
implementar ações com vistas à adequação da Infraero às exigências contidas na referida lei. Os
assuntos foram abordados de modo multidisciplinar, analisando cada um dos artigos da Lei nº
13.303, de 2016.
Concomitantemente, durante o processo de elaboração e aprovação do Plano Estratégico 20172021, foi eleito, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, o Projeto Estratégico
“Modelo de Governança Corporativa” para compor o Portfólio da Infraero. O projeto tem como
alvo a implementação das Melhores Práticas de Governança Corporativa, com base no Referencial
básico de Governança aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública e Ações Indutoras
de Melhoria, do Tribunal de Contas da União – TCU, 2014 e nas empresas reconhecidas por
entidades especializadas nesse assunto, como o IBGC, além do atendimento das exigências da Lei
das Estatais.
Também será alvo do projeto a adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais da
BM&BOVESPA para obtenção da Certificação 1, considerando o interesse da Infraero na abertura
de capital, em consonância ao Objetivo Estratégico “Buscar ferramentas de mercado que viabilizem
a abertura de capital ou a atração de sócio estratégico, alavancando os negócios da Infraero”.
A governança da Infraero precisa ser aprimorada com relação aos preceitos das melhores práticas de
governança corporativa. É preciso criar um conjunto eficiente de mecanismos, de incentivos e
monitoramento para assegurar que o comportamento dos administradores e executivos da Empresa
estejam alinhados com os interesses da sociedade, acionistas e resultados planejados. É preciso
também criar um ambiente que atenda aos princípios da transparência, equidade, prestação de
contas e de gestão de riscos.
Com a implementação de todas as entregas previstas no Projeto “Modelo de Governança
Corporativa”, os instrumentos e as instâncias de controle e monitoramento assegurarão que a
Estratégia esteja alinhada aos interesses das partes. Como também, acredita-se que a implementação
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das melhores práticas de governança trará transparência no atendimento aos requisitos de
sustentabilidade da Empresa.
Na figura a seguir estão demonstradas as etapas estabelecidas no Projeto “Modelo de Governança
Corporativa”, que estarão concluídas até 30 de junho de 2018.
Figura 9: EAP do Projeto “Modelo de Governança Corporativa”
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Dentre as entregas previstas pelo projeto, algumas já foram implementadas e outras estão na fase de
aprovação, a fim de que a Infraero atenda às exigências de curto prazo da Lei das Estatais.
Importa destacar, considerando as determinações legais, que a Infraero implementou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas – Lei 13.303/16,
Artigo 8º, VII;
Manual de procedimentos para análise das contratações de obras com partes relacionadas –
Lei 13.303/16 Artigo 1º, § 7º, VI;
Plano Estratégico de Longo Prazo – Lei 13.303/16, Artigo 23, § 1º, II;
Criação do Comitê de Elegibilidade – Decreto nº 8.495/16, Artigo 21 ;
Regulamento Interno de Licitações e Contratos – Decreto nº 8.495/16, Artigo 71, § 1º;
Alteração de subordinação da Superintendência de Risco e Compliance – Artigo 9º, § 2º; e
Política de porta–vozes – Lei 13.303/16, Artigo 18, III.

As ações abaixo estão em análise e aprovação pelas instâncias competentes:
1. Código de Conduta e Integridade – Lei 13.303/16, Artigo 9º, § 1º;
2. Revisão do Estatuto Social – Lei 13.303/16, Artigo 8º, II;
3. Plano de Negócios – Lei 13.303/16, Artigo 23, § 1º, I.
A execução das atividades previstas na EAP do Projeto “Modelo de Governança Corporativa” serão
monitoradas, mensalmente, pelo PMO Corporativo.
Este projeto é estratégico para a Infraero e foi aprovado pelo Conselho de Administração, quando
da aprovação do Planejamento Estratégico 2017-2021.
A execução do projeto será acompanhado pelo Fórum de Gestão de Superintendentes – FGS, pelo
Comitê de Gestão Estratégica – COGES e pelo Conselho de Administração – CA, este em razão do
que dispõe a Lei das Estatais.
A figura abaixo demonstra os níveis de governança do Planejamento Estratégico, cujo o Projeto
“Modelo de Governança Corporativa” está inserido.
Figura 10: Governança do Planejamento Estratégico
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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.
A Infraero estabeleceu as instâncias de controle dentro dos níveis de gestão, para obter um controle
rigoroso dos resultados, bem como, a correção dos desvios para que os mesmos não afetem a
estratégia da Empresa.
Nesse sentido, a gestão do Plano Estratégico da Infraero conta com uma instância de controle –
Comitê de Gestão Estratégica (COGES) – com reuniões, a cada três meses, para acompanhar e
deliberar sobre os resultados do Plano Empresarial, definindo ações, correções ou outras medidas de
alinhamento necessárias ao cumprimento da Visão de Futuro. Dada a abrangência e o caráter
estratégico dos assuntos a serem discutidos e deliberados, o Comitê é constituído pelos membros da
Diretoria Executiva.
Os dados de entrada das reuniões do COGES provem das reuniões mensais do Fórum de Gestão de
Superintendentes. O Fórum atua em instância inferior ao COGES e é formado pelos
Superintendentes do Centro Corporativo (Sede). Esse nível de gestão analisa em detalhes os
resultados operacionais e táticos da Empresa e oferece ao COGES dados consistentes para a tomada
de decisão. A análise consiste, no mínimo, na verificação do desempenho do Plano Empresarial e
no encaminhamento de propostas de correção dos desvios ou alteração de rumo.
Nas reuniões do Fórum são aprovadas ações interfuncionais para correção de desvios no
desempenho dos indicadores, dos projetos, das iniciativas, dos processos e dos tratamentos de
riscos. As áreas representadas no Fórum de Gestão de Superintendentes podem propor a criação de
Comitês Temáticos Funcionais para subsidiar as reuniões do Fórum em algum tema específico.
Com relação a gestão dos empreendimentos, esta é acompanhada pelo Comitê de Gestão de
Empreendimentos Estratégicos – COGEE.
1 - Comitê de Gestão Estratégica – COGES
Competência:
a. Estabelecer políticas e diretrizes para os objetivos estratégicos e empresariais da Infraero;
b. Monitorar e avaliar o processo de gestão estratégica, tendo por base seus principais
elementos analíticos, tais como:
1) objetivos;
2) indicadores;
3) metas;
4) projetos; e
5) ações estratégicas.
c. Deliberar sobre os planos e estratégias para implementação e melhoria da governança
corporativa;
d. Deliberar sobre a priorização de ações e recursos financeiros, humanos ou tecnológicos para
atendimento aos projetos, processos e planos estratégicos; e
e. Promover a implementação de tecnologias e processos inovadores que mantenham a
organização competitiva, atualizada às práticas de mercado e de governança corporativa.
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Composição:
a. Diretor de Aeroportos;
b. Diretor Comercial e de Logística de Cargas;
c. Diretor de Engenharia e Meio Ambiente;
d. Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados;
e. Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea;
f. Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios;
g. Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica; e
h. Representante da Presidência.
Coordenação: Superintendência de Gestão Estratégica
Secretaria Executiva: Gêrência de Gestão Estratégica
Situação: Ativo
2 - Comitê de Gestão de Empreendimentos Estratégicos – COGEE
Competência:
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
necessidades de priorização de investimentos em infraestrutura;
c. Monitorar as condições operacionais e de desempenho dos pavimentos aeroportuários, com
vistas a definir prioridades de investimentos para a sua recuperação, manutenção e
conservação.
Composição: Superintendentes do Centro Corporativo (Sede), sendo um por Diretoria, designado
pelo respectivo Diretor.
Secretaria Executiva: Superintendência de Gestão de Empreendimentos - DEEM
Situação: Ativo
3 – Fórum de Gestão dos Superintendentes - FGS
Competência:
a.

f.

autar e discutir assuntos de interesse estratégico da Infraero e realizar encaminhamentos para
avaliação do COGES;
Garantir a transparência quanto às mudanças organizacionais e integração das áreas;
Acompanhar a execução e o desempenho dos indicadores estratégicos, propondo a
implantação de ações corretivas necessárias ao cumprimento das metas;
Subsidiar o COGES na definição e priorização dos projetos e processos estratégicos que
contribuirão para a execução da estratégica, acompanhando a sua execução;
Apresentar as deliberações decorrentes do Comitê de Gestão Estratégica e da Diretoria
Executiva;
Promover o debate com as diversas áreas da Empresa quanto a assuntos de interesse comum;

g.

Selecionar temas para tratamento junto ao Comitê de Gestão Estratégica.

b.
c.
d.
e.

Composição: Superintendentes do Centro Corporativo (Sede)
Coordenação: Superintendente de Gestão Estratégica
Secretaria Executiva: Gerência de Planejamento Estratégico
Situação: Ativo
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5.3

Informações sobre dirigentes e colegiados

Conselho de Administração (Mandato: 2015 a 2018)
Tabela 27: Informações sobre Conselho de Administração

Cargo
Presidente
Membro
Membro

Nome

Funcionamento

Luiz Alberto
Albuquerque Souza
Antônio Claret de
Oliveira
Antonio Herminio
Nascimento da Silva

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

Membro

VAGO

Membro

João Manoel da Cruz
Simões

Membro

Carlos Vuyk de Aquino

Membro

Célio Alberto Barros de
Lima

Responsável pela
indicação
Ministério Supervisor
Ministério Supervisor
Ministério Supervisor
Ministério Supervisor
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 supervisor, um dos quais será o Presidente da Empresa;
II - um por indicação do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento 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 supervisor 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.
§ 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.
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§ 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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Conselho Fiscal (Mandato: 2016 a 2017)
Tabela 28: 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

Cláudia de Araújo
Guimarães Kattar

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

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

Art. 32 -Estatuto
Social

Art. 31 - Estatuto
Social

Cargo

Nome

Presidente

Thiago Pereira Pedroso

Membro
titular

Sérgio Cruz

Membro
titular
Membro
suplente
Membro
suplente
Membro
suplente

Maurício Melo Chaves
Sheila Benjuino de
Carvalho

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 supervisor;
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.
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§ 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.
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. (...)”
Diretoria Executiva (Mandato: 2016 a 2019)
Tabela 29: Informações sobre Diretoria Executiva

Cargo

Nome

Presidente

Antônio Claret de Oliveira

Diretor de Aeroportos

André Leandro Magalhães

Diretor Jurídico e de
Assuntos Regulatórios
Diretor de Gestão
Operacional e Navegação
Aérea
Diretor Comercial e de
Logística de Cargas
Diretor de Planejamento e
Gestão Estratégica
Diretor de Engenharia e
Meio Ambiente
Diretor Financeiro e de
Serviços Compartilhados

Eduardo Roberto Stuckert Neto
João Márcio Jordão
José Cassiano Ferreira Filho
Marx Martins Marsicano Rodrigues
Rogério Amado Barzellay
Thiago Pereira Pedroso

Critério para
indicação
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

Art. 21 e 22 Estatuto Social

Conselho de
Administração

Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social
Art. 21 e 22 Estatuto Social

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.
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§ 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.
§ 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.
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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;
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.
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§ 4º Nas decisões adotadas pela Diretoria Executiva, o Presidente terá o voto de qualidade, além do
voto pessoal. (...)”
5.4

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 22/6/2016, 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.
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.
Em 31/12/2016 o seu quadro de pessoal contava com 44 empregados, sendo 28 auditores. O seu
posicionamento no organograma da Empresa consta do subitem 3.4 - 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, mensalmente, ao
Conselho de Administração e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União - CGU, os relatórios consolidados de auditoria do mês com os respectivos achados,
manifestações dos gestores e pareceres da equipe de auditoria.
5.5

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.
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A estrutura da área de correição é composta por 14 empregados, sendo um Superintendente, dois
Gerentes, cinco Procuradores, um Auditor, uma Secretária, uma Assistente e três Profissionais de
Apoio.
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 diante da
possibilidade de aplicação de penalidades funcionais.
Como entidade pertencente ao Sistema Correcional do Poder Executivo Federal, a Corregedoria da
Infraero procede ao registro das informações relativas a processos disciplinares no Sistema CGUPAD, conforme preceitos e prazos estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.
5.6

Gestão de risco e controles internos

Gestão de Riscos
No decorrer da sua gestão do ano de 2016, a Superintendência de Gestão de Risco e Compliance DGRC desenvolveu o “Programa Infraero 2020 - Plano de Implantação da Gestão de Risco e
Compliance de Classe Mundial” que tem como objetivo instituir a gestão de risco e compliance
com suporte profissional à melhoria da governança, garantindo a agregação de valor aos processos
da Infraero e a modernização de sua gestão. Este Programa foi aprovado pela Diretoria Executiva e
pelo Conselho de Administração no início de 2016.
No âmbito da área de Gestão de Risco está em andamento o Projeto de Implantação da Metodologia
de Gestão de Risco, cujas principais ações ocorridas no ano de 2016 foram a elaboração da
Metodologia de Gestão de Riscos em Processos Organizacionais, contendo a Planilha Padrão de
Gerenciamento de Riscos e Oportunidades da Infraero aprovada em 6/10/2016 pelo Diretor de
Gestão Estratégica e Planejamento e o Manual da Metodologia da Gestão de Riscos nos Processos
Organizacionais com as orientações de aplicação do mapeamento de riscos em Processos
Organizacionais aos Multiplicadores. Estes foram treinados para identificar os riscos dos processos
das suas áreas com consultoria da Gerência de Gestão de Riscos a partir de 2017.
Paralelamente, iniciou-se o mapeamento dos riscos de 10% dos processos organizacionais da
Cadeia de Valor, conforme aprovação do COGES – Comitê de Gestão Estratégica. Estes processos
estão na fase de elaboração do Relatório Final, com previsão de conclusão no primeiro semestre de
2017. Nesta data, também já está prevista a conclusão da revisão da Política de Gestão de Riscos
pelo Conselho de Administração em 26/1/2016, considerando a publicação da Lei nº 13.303, de
30/6/2016, Resolução nº 18/CGPAR/2016 e Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016.
Ressalta-se que durante o processo de mapeamento de riscos em processos organizacionais estão
sendo identificados os controles internos existentes na Empresa, para posterior avaliação da área de
Compliance, a iniciar-se em 2017.
No ano de 2016, além do início da implantação da Metodologia de Gestão de Risco em Processos
Organizacionais, foram identificados os Riscos e Oportunidades Estratégicos em relação aos 17
objetivos do Planejamento Estratégico de 2017-2021, conforme determinação da Lei nº 13.303, de
30/6/2016. Atualmente, está na fase de definição dos riscos e oportunidades prioritários, para
posterior tratamento e monitoramento, bem como desenvolvimento e aprovação da Metodologia de
Riscos e Oportunidades Estratégicas.
Ademais, a área de gestão de risco apoiou as áreas da empresa na avaliação dos riscos e
oportunidades nos projetos estratégicos e demais demandas solicitadas pela Alta Administração, tais
como Projeto de Fortalecimento de Centro de Serviços Compartilhados – CSC (Relatório de
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Avaliação de Riscos nº 02/PRAI(AIAG)/2016-R), pré-projetos (Sac Social e Master Congonhas),
Participações Acionárias da Infraero nos Aeroportos Concedidos pela União (Relatório de
Avaliação de Riscos nº 02/PRAI(AIAG)/2016-R).
Segurança da Informação e Comunicações
Dentre as ações em curso do Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações da
Infraero (CGSIC), que é órgão de suporte técnico e de assessoramento à Diretoria Executiva,
coordenado pelo Superintendente de Risco e Compliance, cujo comitê abrange ações e métodos que
visam à 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:
 Aprovação da Atualização da Política de Segurança da Informação, sancionada pelo
Conselho de Administração em março/2016;
 Aprovação da Política de Gestão de Continuidade de Negócio foi aprovada pelo Conselho
de Administração em março/2016;
 Elaboração da Política de Controle de Acesso a Informações e Recursos de TI (em fase de
aprovação);
 Elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos de Segurança da Informação (em
andamento);
 Elaboração da Metodologia de Ativos de Informação e Comunicação da Infraero (em
andamento); e
 Elaboração da Metodologia de Gestão da Continuidade de Negócios (em andamento).
Controles Internos e Compliance
A Infraero é signatária do Global Compact desde fevereiro de 2004 e tem acompanhado/realizado
as ações ligadas ao assunto por meio da parceria do Instituto Ethos 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
empresariais. Entre os temas tratados pelo Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção,
destacam-se quatro: compras públicas, financiamento de campanhas eleitorais, desvios de recursos
públicos e publicidade governamental.
A Infraero vem implantando ações para atender as orientações, legislações e normativos pertinentes
que envolvem os assuntos de Integridade, Conformidade, Gestão de Risco e Governança.
Visando ao atendimento do disposto no Decreto 8.420/2015, foi instituído o Programa de
Integridade na Infraero por meio do AA Nº 1085/PR/2016, de 18/05/2016.
A Superintendência de Gestão de Risco e Compliance está coordenando a implementação do
Programa de Integridade que é um instrumento de apoio ao gestor. Desta forma, a gestão de
integridade é um componente de boa governança, condição prévia que dá às outras atividades da
empresa legitimidade, confiabilidade e eficiência.
A proposta de implantação do Programa está consonante à Visão da Infraero para Programa
Infraero 2020, almejando que a Infraero esteja entre as melhores empresas de soluções
aeroportuárias.
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Neste contexto, foi constituído um grupo de trabalho formado por representantes da
Superintendência de Gestão de Risco e Compliance, Comissão de Ética, Corregedoria, Jurídica e
Recursos Humanos na elaboração do Código de Conduta e Integridade da empresa, em atendimento
a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais). Atualmente, o código encontra-se na fase final de
adequação pela área jurídica, e posteriormente será submetido para aprovação da Diretoria
Executiva e do Conselho de Administração da empresa.
Em 02/12/2016 foi aprovada a Política de Conformidade Corporativa que visa orientar as ações de
conformidade (compliance) no âmbito da Infraero e suas subsidiárias, por meio de diretrizes,
princípios e responsabilidades observados no desempenho das atividades em harmonia com as
determinações legais e regulamentares para mitigação de riscos legais.
Prevê, ainda, diretrizes para o estabelecimento de regras de conduta e controles internos de modo a
proporcionar segurança razoável à realização dos objetivos relacionados a operação, divulgação e
conformidade no âmbito da Infraero, em especial mediante a institucionalização das três linhas de
defesa (controles internos de gestão, gestão de compliance e auditoria interna) de que trata a
Instrução Normativa Conjunta CGU-MP nº 1, de 10 de maio de 2016, e as melhores práticas de
mercado.
Ademais, foi concluída pela Gerência de Compliance metodologia de avaliação de conformidade
por meio do COSO I, que visa verificar o nível de aderência dos processos, das políticas, normas,
procedimentos, legislações e controle interno. O próximo passo é a escolha de um processo
relevante da cadeia de valor da Infraero como “piloto” para avaliação da eficácia da metodologia.
As ações já realizadas demonstram a busca pela efetividade e comprometimento pela Ética e a
Integridade, de acordo com a legislação que rege sobre o tema, tais como: Decreto n° 8.420/2015,
Resolução CGPAR Nº 10, de 10 de maio de 2016, Resolução CGPAR Nº 18, de 10 de maio de
2016, Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, dentre outros.
Outrossim, o Decreto 8.420/2015, no art. 2º, prevê que “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 do Superintendente de Gestão de Risco e Compliance. Nos casos de interposição
de recursos contra a decisão administrativa sancionadora proferida pela Comissão, compete o
julgamento ao Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica.
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.
Sendo assim, foram Instaurados 3 (três) Processos Administrativos de Responsabilização a saber:
PAR 001/DFRC/2015, PAR 002/DFRC/2015 e PAR 003/DGRC/2016. Os dois últimos encontramse em fase de andamento.
Ressalta-se que o PAR 001/DFRC/2015 foi o primeiro processo no âmbito da administração pública
federal a ser concluído, conforme informações do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União - CGU, tendo sua conclusão ocorrida em agosto de 2016.
5.7

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Base normativa da remuneração – A remuneração dos dirigentes, bem como a do Conselho
Fiscal da Infraero, é aprovada pela Assembleia Geral Ordinária, conforme disposto no artigo 152 da
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Lei 6.404/76, ratificada pela Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e
de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR Nº 14, de 10 de maio de 2016.
A CGPAR foi criada por meio do Decreto Nº 6.021, de 22 de janeiro de 2007, com competência
para aprovar diretrizes e estratégias relacionadas à participação acionária da União nas empresas
estatais federais, entre estas diretrizes a fixação da remuneração de dirigentes, conforme art. 3º,
inciso I, alínea “e”, do referido Decreto.
Para composição da remuneração é utilizada a fórmula disposta no Decreto-Lei nº 2.355/87, porém,
a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST encaminhou orientações
por meio dos Ofícios nº 30/2016-MP, de 26/01/2016, e nº 61/2017-MP, de 09/02/2017, para que
não houvesse correções para os períodos 2016/2017 e 2017/2018, respectivamente.
Objetivos da política ou prática de remuneração - Não há política e a prática adotada é conforme
apresentada no item anterior.
Composição da remuneração – Descrição dos elementos da remuneração da Diretoria Executiva:

Honorários fixos;

Remuneração Variável;

Gratificação Natalina;

Licença Anual Remunerada (Gratificação de Férias);

Auxílio Alimentação;

Auxílio Moradia;

Plano de Saúde;

Seguro de Vida;

Previdência Complementar; e

Quarentena.
Observações:
1 - Não há objetivos específicos definidos para as remunerações e benefícios dos dirigentes.
2 - Para os membros do Conselho de Administração e Fiscal são pagos apenas a remuneração fixa.
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração - Apenas a remuneração variável dos dirigentes contém regras e
indicadores, que estão apresentados no Anexo III deste Relatório de Gestão.
Observação: O Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes não contempla os
membros dos conselhos de administração e fiscal.
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho –
Vide item anterior.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Unidade - Não há
política e a prática de remuneração é realizada com base nos institutos legais informados no item
que trata da “base normativa da remuneração”, descrita acima.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos - Não se aplica.
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como alienação do controle societário da companhia.
Plano de remuneração dos membros da diretoria estatutária e do conselho de administração
baseado em ações, descrever - Não há. Remuneração variável - Conforme Programa constante
do Anexo III deste Relatório de Gestão.
111

Síntense da Remuneração dos Administradores
Quadro 58: Síntese da Remuneração dos Administradores
Valores em R$ 1,00

Nome do Conselheiro
Do Vale, A G M
De Oliveira, A C
De Lima C A B
Ramalho, G W M
De Aquino, C V
Todesco, F
Soares, F A R
Simões, J M da Cruz
Souza, L A A
Possas, P H

Nome do Conselheiro
Rodrigues, C G
Kattar, C de A G
Cruz, Sérgio
Pedroso, T P
Bernardi, E H
Neto, M L

Conselho de Administração
Período de Exercício
Remuneração (R$)
Média mensal
Total no
Início
Fim
exercício
3.325,90
01/2016
06/2016
19.955,42
3.901,07
06/2016
12/2016
27.307,48
3.938,57
01/2016
12/2016
47.262,84
3.613,86
01/2016
05/2016
18.069,28
3.938,57
01/2016
12/2016
47.262,84
3.708,82
01/2016
12/2016
44.505,84
3.938,57
01/2016
04/2016
15.754,28
3.938,57
08/2016
12/2016
19.692,85
2.494,43
12/2016
12/2016
2.494,43
3.708,82
01/2016
12/2016
44.505,84
Conselho Fiscal
Período de Exercício
Remuneração (R$)
Total no
Início
Fim
Média Mensal
exercício
3.840,11
01/2016
04/2016
15.360,42
3.544,71
04/2016
04/2016
3.544,71
3.938,57
01/2016
12/2016
47.262,84
3.938,57
01/2016
02/2016
7.877,14
3.544,72
04/2016
12/2016
31.902,50
3.544,72
04/2016
12/2016
31.902,50
Identificação do Órgão

Órgão: (Diretoria Executiva)
EXERCÍCIO
2016
2015
8
8
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b)
3.848.007,40
3.589.518,03
a) Honorário Diretoria
3.612.513,45
3.449.204,67
b) benefícios diretos e indiretos (1)
235.493,95
140.313,36
II – Remuneração variável
0,00
0,00
III – Total da Remuneração ( I + II)
3.848.007,40
3.589.518,03
0,00
0,00
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
226.497,94
0,00
0,00
VI – Remuneração baseada em ações
(1) Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde, Auxílio Moradia (mediante reembolso), Seguro de Vida.
Remuneração dos Membros

No exercício de 2016 não houve Remuneração Variável dos Administradores, como Bônus e
Participações nos Resultados.
5.8

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: 13.098.174/0001112

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

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1

Gestão de pessoas

6.2

Estrutura de pessoal da unidade

Relação entre servidores efetivos e temporários – Não é adotada, atualmente, a prática de
contratação termporária de empregados na Infraero.
Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito
da unidade, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim – Tendo em vista o
estudo realizado para o dimensionamento do efetivo nas unidades de negócio da Empresa
(Aeroportos), conclui-se pela necessidade de 4.756 empregados para plena operacionalização dos
Aeroportos da Rede. Está em curso, ainda, a avaliação do dimensionamento do efetivo necessários
para o Centro de Serviços Compartilhados e o Centro Corporativo da Empresa. Considerando a
cessão de empregados para outros órgãos, a transferência das atividades da Navegação Aérea para o
Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA e o aprimoramento dos programas de
desligamento incentivado, estima-se que o efetivo total da Empresa em 2021 seja de 6.270
empregados, considerando todas as unidades.
Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, tempo para
aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da unidade - Em 17/04/2017, a
força de trabalho da Empresa apresentava as seguintes características:
Quanto à escolaridade:
62,43% em nível superior;
35,76% em nível médio;
1,81% em nível elementar.
Quanto à faixa etária:
6,68% entre 21 a 30 anos;
29,15% entre 31 e 40 anos;
32,15% entre 41 e 50 anos;
28,19% entre 51 e 60 anos;
3,83% acima de 60 anos.
Quanto ao nível do cargo:
56,91% do efetivo ocupa o cargo de Profissional de Serviços Aeroportuários;
9,16% do efetivo ocupa cargos de nível técnico;
14,19% do efetivo ocupa cargos voltados para a atividade de Navegação Aérea;
19,57% do efetivo ocupa cargos de nível superior.
Política de capacitação e treinamento do pessoal - Conforme Norma Interna da Empresa,
entende-se por capacitação dos recursos humanos, o processo educacional planejado e aplicado de
maneira sistemática, por meio do qual os empregados da Infraero desenvolvem suas competências
humanas, mediante a aprendizagem ou aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes,
tendo como função atender os objetivos definidos no Planejamento Empresarial da Infraero.

114

Todos os treinamentos devem fazer parte do Programa Anual de Treinamento da Infraero. Devem
ser planejados, coordenados e avaliados pela Gerência de Educação Corporativa, para que sejam
reconhecidos e certificados interna e externamente.
Os treinamentos constantes no Plano Anual de Treinamento da Infraero visam a atender aos
empregados da Infraero e aos empregados terceirizados ou conveniados, caso o treinamento esteja
previsto no contrato ou convênio da Infraero.
Os profissionais de empresas e instituições parceiras e os profissionais terceirizados poderão
participar de cursos oferecidos pela Infraero, nas turmas dos treinamentos corporativos e internos,
quando for de interesse da Infraero.
Os cursos ministrados pela Infraero para atender a empresas ou órgãos externos não fazem parte do
Plano de Treinamento. Cabe às empresas ou órgãos arcarem com todas as despesas para realização
do evento.
Os objetivos da capacitação são:
a) qualificar os empregados, por meio de desenvolvimento das competências humanas, para
desempenhar adequadamente as suas atividades na Empresa;
b) proporcionar aos empregados oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal e
profissional;
c) desenvolver atitudes pessoais em consonância com o perfil profissional exigido pela Empresa;
d) desenvolver e aperfeiçoar as habilidades do corpo gerencial da Empresa;
e) atualizar os empregados em informação e tecnologia;
f) atender às legislações e recomendações dos diversos órgãos normatizadores no que se refere à
qualificação profissional para o exercício das atividades aeroportuárias.
O processo de capacitação envolve as seguintes etapas:
a) levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento, coleta de dados, análise do
contexto, diagnóstico da situação e proposta de ações;
b) planejamento - definição dos objetivos, do público-alvo, dos pré-requisitos e critérios, da
metodologia, dos conteúdos programáticos, do local e data, da instrutoria ou conteudista e
tutoria, da avaliação do treinamento e dos programas de desenvolvimento;
c) implementação - execução do treinamento propriamente dito; e
d) avaliação - análise dos dados e informações do evento, quanto ao alcance dos objetivos
propostos e quanto à aplicabilidade para a Empresa.
Ações adotadas para identificar eventuais irregularidades relacionadas ao pessoal,
especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos e
à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas para tratar a
irregularidade identificada - O Manual de Procedimentos 18.05 - Admissão e Registro de
Empregados na Infraero, que tem por finalidade regulamentar a admissão e o registro de
empregados na Infraero, orienta a respeito dos procedimentos a serem adotados conforme destacado
abaixo:
“13 - A Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deve exigir do candidato o
preenchimento dos formulários e documentos mencionados a seguir:
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Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos, Termo de
Responsabilidade ou Termo de Opção, dependendo da situação do admitido, referente à
acumulação de funções, cargos ou empregos públicos;
(...)
39 - No ato da admissão, o empregado deverá assinar e datar:
a) a Declaração de não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenado por
improbidade administrativa ou que impeça o exercício das atividades inerentes ao
cargo;
b) a Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos,
caso exerça cargo, função ou emprego público remunerado, ou seja detentor de
aposentadoria federal, estadual ou municipal onde é permitida a acumulação,
conforme previsto na Constituição Federal;
c) o Termo de Opção, caso seja detentor de aposentadoria federal, estadual ou
municipal e não for permitida a acumulação ou caso seja militar reformado ou da
reserva remunerada;
d) o Termo de Responsabilidade, caso não exerça cargo, função ou emprego
público, mesmo que se encontre licenciado, com ou sem vencimentos, ou
qualquer outra modalidade de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho,
não seja detentor de aposentadoria federal, estadual ou municipal e não seja
militar reformado ou da reserva remunerada.
39.1 - Após o candidato ter preenchido o Termo de Opção e efetuada a respectiva
admissão, a Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá enviar o
referido Termo ao órgão onde é mantida a aposentadoria do empregado que, por sua
vez, suspenderá o pagamento dos proventos dela decorrentes.
39.2 - No caso de preenchimento da Declaração de Acumulação Lícita de Cargos, o
responsável pela Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá assinar a
referida declaração e atestar ser a acumulação lícita. Caso não seja permitida a
acumulação, o candidato, para ser ingressado na Empresa, deverá apresentar
comprovante de desligamento do órgão ou entidade no qual exerce função, cargo ou
emprego público.
39.2.1 - Para atendimento do disposto no item 39.2 deste Manual, caso o candidato
manifeste exercer função, cargo ou emprego público, a Área de Recursos
Humanos/Pessoal da Dependência deverá verificar se a situação permite acumulação,
nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, e observar, em qualquer
caso, a compatibilidade de horários: se como professor, desde que o cargo a ser ocupado
na Infraero não seja o de Profissional de Serviços Aeroportuários - PSA; e como
profissional de saúde, desde que o cargo a ser ocupado seja o de Analista Superior I, nas
ocupações de Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho ou Psicólogo; Analista
Superior II, nas ocupações de Médico e Médico do Trabalho; e Profissional de Serviços
Técnicos, na ocupação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.
39.2.2 - No caso de empregados readmitidos ou reintegrados que ocupavam cargos no
antigo PCCS, que permitiam a acumulação e que, após assinatura do Termo de Adesão
ao PCCS vigente, forem enquadrados no cargo/carreira de PSA (Assistente
Administrativo, Assistente Administrativo-Financeiro, Assistente de Engenharia,
Assistente de Finanças, Assistente de Serviços Aeroportuários, Fiel, Inspetor de
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Salvamento e Contra-Incêndio, Operador de Computador, Operador de Computador
CCAM, Operador de Lancha, Subfiel, Técnico de Segurança e Técnico de Tráfego)
permanece a situação de acumulação lícita.
40 - As declarações e os termos de que trata este Capítulo serão arquivados nas pastas
funcionais dos empregados.”
Atualmente a lei de conflito de interesses e o Sistema eletrônico de Prevenção de Conflito de
Interesses - SeCI é amplamente divulgada no âmbito da Empresa, com apoio da Controladoria Geral da União-CGU.
A Lei nº 12.813/2013, que entrou em vigor em 01/07/2013, conhecida como Lei de Conflito de
Interesses, define as situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o exercício de
cargo ou emprego no Poder Executivo Federal.
De acordo com a Lei nº 12.813/2013, o ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal
deve sempre agir com o intuito de prevenir ou impedir possível conflito de interesses, além de
resguardar informação privilegiada.
Para agilizar a comunicação entre o agente público e o Governo Federal no âmbito da nova lei, a
CGU desenvolveu o SeCI.
O SeCI permite ao servidor ou empregado público federal fazer consultas e pedir autorização para
exercer atividade privada, bem como acompanhar as solicitações em andamento e interpor recursos
contra as decisões emitidas, tudo de forma simples e rápida.
O acesso ao sistema é feito via Web através do endereço https://seci.cgu.gov.br/seci ou através da
página “Conflito de Interesses” no Portal da CGU, www.cgu.gov.br/conflitodeinteresses/sistema.
Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas - A criação de indicadores gerenciais se
encontra na fase de planejamento, e será realizada por uma unidade voltada para a Gestão
Estratégica de Recursos Humanos na área de Gestão de Pessoas, que foi criada a partir da
reestruturação organizacional da Empresa em Abril de 2017. A estimativa é de que em Janeiro de
2018 já exista um painel de indicadores estratégicos voltado para a gestão de pessoas.
Análise Crítica sobre a Estrutura de Pessoal da Unidade
A quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da unidade - O estudo de
dimensionamento do efetivo, já mencionado, apontou que, ao final de 2016, o quantitativo de
empregados estava adequado às necessidades da Empresa, considerando aqueles cedidos ou em
exercício em outros órgãos. No entanto, o trabalho constatou o desbalanceamento de pessoal entre
as dependências da Infraero. Ou seja, enquanto havia excedente de pessoas em determinadas
unidades da Empresa, outras dependências careciam de empregados para atender às demandas.
Cabe destacar que devido ao processo de concessão de aeroportos à iniciativa privada, a
transferência das atividades de Navegação Aérea para o Departamento de Controle do Espaço
Aéreo - DECEA e a reorganização administrativa da Empresa, as medidas de adequação do efetivo
terão continuidade, seja por meio de transferências, desligamentos incentivados, cessões ou
exercícios em outros órgãos públicos.
Resultados de eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho entre a área meio
e área fim e do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados Como forma de balancear o efetivo da Empresa, sobretudo após as concessões de aeroportos, foram
realizadas ações visando a cessão de empregados para órgãos públicos, e ainda, foi implementado o
Programa Especial de Adequação do Efetivo – PEAE, no qual foi criada a modalidade de
Transferências Especiais, que contemplam o incentivo financeiro para a transferência de
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empregados entre as dependências da Empresa. No que diz respeito ao efetivo de 18% de ocupantes
de cargos comissionados, registra-se que foram realizadas ações pontuais visando o reequilíbrio
financeiro da Empresa. No entanto, ainda não foi possível realizar um estudo aprofundado acerca
dessa distribuição.
Possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível, notadamente
quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais próximos do evento
aposentadoria - Considerando que as projeções de efetivo levam para uma redução do quadro atual
de empregados, em poucos casos a aposentadoria representa impacto operacional, já que, por meio
das Transferências Especiais espera-se suprir a necessidade que venha a ser registrada diante desses
eventos (aposentadoria de empregados).
Eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho disponível na UPC (Unidade
Prestadora de Contas), quantificando o número de servidores afastados e possíveis impactos
nas atividades desenvolvidas pela UPC – Os afastamentos pelo INSS representavam
aproximadamente 2,7% do efetivo ao final de 2016. Dessa forma, não foram identificados impactos
relevantes nas operações da Empresa.
Movimentações de pessoal (ingresso e egresso) decorrente da reestruturação dos órgãos e
entidades da administração pública ocorrida no exercício:
 782 empregados estiveram cedidos para outros órgãos públicos;
 78 empregados tiveram seus contratos de trabalho suspensos;
 1.139 empregados foram desligados da Empresa por meio dos programas de desligamento
incentivado;
 145 empregados foram desligados por outros motivos (pedido de dispensa, falecimento,
justa causa, entre outros);
 48 empregados foram contratados, sendo 35 orgânicos e 13 contratos especiais.
Quadro 59: Estrutura de pessoal da unidade

Tipologias dos Cargos

Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

12.265
10.980
1. Servidores em Cargos Efetivos
1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
12.265
10.980
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
12.265
10.980
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte:DGGP
1.1 – Autorizada = Efetivo aprovado através da Portaria 08/SEST/2016.
1.1 – Efetiva = Efetivo ativo em 31/12/2016 (Considerados: QCR e Contrato Especial).

Onde QCR = 10.963 e Contrato Especial = 17
1.1 – Ingressos (admitidos no exercício) = 49 (Considerados: QCR e Contrato Especial).
1.1 – Egressos (desligados no exercício) = 1.282 (Considerados: QCR e Contrato Especial).

49
49
49

Egressos no
Exercício
1.284
1.284
1.284
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Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
3.187
7.776
3.187
7.776
0,00
0,00
0,00
0,00
3.187
7.776

1.1 – Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão = Considerados somente empregados do quadro regular.

Cargos
de
Área
Meio:
PEM,
PST,
AS-I,
AS-II,
AS-III,
AS-IV,
AUE,AXF,CB,
ESP,GAR,MGE,MOT,SPC,TED,TEL,TEQ,TTE,PRC,AESAGP,AJE,ASG,ADM.


Cargos de Área Fim: PSA, PNA, PMET, OBM, OEA, OMT, PANA, PTA, AXP.
Quadro 60: Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas

Lotação
Ingressos Egressos
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
no
no
Gratificadas
Autorizada Efetiva
Exercício Exercício
1. Cargos em Comissão
35
1.1. Cargos Natureza Especial
17
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
18
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
970
242
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
970
242
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
35
970
242
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas - DGGP

Cargos Natureza Especial Efetiva – Posição em 31/12/2016 – Considerados somente Contratos Especiais
(Situação Funcional igual a 2).

Grupo Direção e Assessoramento Superior – Posição em 31/12/2016 (Diretoria Executiva e Membros do
Conselho).

Funções Gratificadas – Considerados QCR e Contratos Especiais.
Ingressos no exercício – Considerado somente uma designação de empregados em 2016.
Egressos no exercício – Considerado empregados dispensados e sem nova designação em 2016
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6.3

Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 61:Demonstrativo das Despesas com pessoal

Tipologias
/Exercicios

Vencimentos e
vantagens fixas

Despesas Variáveis
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previddenciários.

Demais
despesas
variáveis

Total

Membros de poder e agentes políticos
NÃO SE APLICA
Servidores de Carreira Vinculados ao Orgão da unidade Jurisdicionada
2015

729.201.795,75

N/A

927.306,66

241.275.358,28

35.716.563,54

N/A

N/A

1.007.121.024,23

2016

764.136.475,75

N/A

910.252,38

243.739.164,50

288.548.069,29

N/A

N/A

1.297.333.961,92

Servidores de Carreira SEM VINCULO ao Orgão da unidade Jurisdicionada
NÃO SE APLICA
Servidores de Carreira SEM VINCULO com a Administração Pública
2015

3.908.904,18

N/A

N/A

2016

2.930.620,64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.908.904,18

N/A

N/A

N/A

N/A

2.930.620,64

Servidores CEDIDOS com ônus
2015

1.404.516,49

N/A

N/A

518.768,84

N/A

N/A

N/A

1.923.285,33

2016

1.364.815,95

N/A

N/A

419.842,59

N/A

N/A

N/A

1.784.658,54

Servidores com Contrato Temporário
NÃO SE APLICA
Notas Explicativas
1. Foram considerados como servidores sem vínculo com a Administração Pública os empregados com contrato especial e os diretores não empregados
2. Fonte: Gestorh Smartweb
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6.4

Gestão de riscos relacionados ao Pessoal

A Superintendência de Gestão de Risco e Compliance (DGRC), por meio da Gerência de Gestão de
Riscos (RCRI), é responsável pelo mapeamento de riscos e oportunidades relacionados ao
Planejamento Estratégico da Empresa. Neste sentido, ao final de 2016, foi iniciada a identificação
dos riscos e oportunidades, sendo que foram identificados riscos relacionados à gestão de pessoas,
quais sejam:
Objetivo Estratégico

Riscos

Ações em andamento

06 - Fomentar a pesquisa
e o desenvolvimento de
soluções técnicas e de
negócios que elevem o
diferencial competitivo
da Organização.

Desfalque das áreas de negócio, devido
à saída de profissionais chave para
compor as equipes multidisciplinares
voltadas a pesquisas e novos negócios,
operações e tecnologias, devido à
deficiência
de
um
plano
de
redimensionamento de pessoal.
Dificuldade
na
implantação
de
infraestrutura de TI suficiente para
suportar a pesquisa e implantação de
soluções de inovação tecnológica devido
à alta evasão dos profissionais técnicos
especializados, em função da ausência
de uma política de recursos humanos
eficiente.
Alocação de profissionais sem a
capacitação
necessária
para
a
composição do Centro de Pesquisas em
novos
negócios,
operações
e
tecnologias.

1) Estudo para definição da
Política de RH, baseada em
pesquisa de mercado (empresas
públicas e privadas);
2) Aperfeiçoamento do modelo
de gestão por competências
baseada no desempenho; e
3) Execução do Programa
Especial de Adequação de
Efetivo, bem como definições de
editais
de
processos
de
recrutamentos
e
seleção
alinhados às necessidades das
áreas.

Em relação aos riscos dos processos organizacionais da área de Recursos Humanos, registra-se que
estes serão mapeados no decorrer de 2017 e 2018, com consultoria da Gerência de Gestão de Riscos
(RCRI). Neste caso, foram treinados Multiplicadores de Risco da área de Recursos Humanos que
irão providenciar a identificação dos riscos em 2017 e 2018, logo após o redesenho/mapeamento de
processos, de acordo com o cronograma que está sendo elaborado pela área em conjunto com a
Gerência de Processos.
Entretanto, os processos da área de pessoal são regidos por normativos internos que estabelecem
procedimentos padrões para cada atividade, conforme relacionado abaixo:
Normativo
MP - 18.01/B - FÉRIAS
MP - 18.02/B (APE) - 13º SALÁRIO
MP 18.04/D - JORNADA DE TRABALHO E
CONTROLE DE FREQUÊNCIA
MP - 18.05/F (APE) - ADMISSÃO E REGISTRO DE
EMPREGADOS NA INFRAERO

Finalidade
Disciplinar, no âmbito da Empresa, a concessão de férias aos
profissionais da Infraero.
Regular o pagamento do 13º Salário aos empregados da
Infraero e aos profissionais cedidos à Infraero de outros
órgãos ou empresas.
Regulamentar a jornada de trabalho e o controle de
frequência dos profissionais da Infraero.
Regulamentar a admissão e o registro de empregados na
Infraero.
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MP – 18.06 /D - AFASTAMENTO TEMPORÁRIO
DE EMPREGADO
MP - 18.07/A (APE) - PADRONIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, A SEREM EXECUTADAS PELAS
EMPRESAS CONTRATADAS PELA INFRAERO
MP - 18.08 (APE) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
TRABALHADOR AUTÔNOMO (CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL)
MP - 18.09/A (APE) - ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE

MP - 18.10/B (APE) - PROGRAMA AUXÍLIOFUNERAL

MP - 18.11/B (APE) - PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DA
INFRAERO
MP - 18.12/B (APE) - PROCEDIMENTOS PARA
DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA
MP - 18.14/A (APE) - CESSÃO DE EMPREGADOS
E REQUISIÇÃO DE PROFISSIONAIS

MP - 18.15/B (APE) - FERIADOS
MP - 18.17 (APE) - PLANO DE
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL NA ÁREA
DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
(PAPSO)
NI - 7.01/G (DRH) - FUNÇÕES DE CONFIANÇA E
CARGOS EM COMISSÃO

NI - 7.02/B (DRH) - MUDANÇA DE ÁREA DE
ATUAÇÃO E PROGRESSÃO VERTICAL

NI - 7.03/A (DRH) - INVENTÁRIO DE RECURSOS
HUMANOS E INVENTÁRIO DE PERÍODO
PROBATÓRIO
NI - 7.04/A (DRH) - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
DE CARGOS E SALÁRIOS (PCCS)

Estabelecer procedimentos sobre afastamento temporário de
empregado.
Padronizar os procedimentos relativos à Segurança e Saúde
no Trabalho conforme a legislação vigente para empresas
contratadas, na prestação de serviços no âmbito da Infraero.
Regular a contratação e o pagamento da prestação de serviço
por trabalhador autônomo no âmbito da Infraero.
Estabelecer procedimentos e definir responsabilidades no
processo de atualização, inclusão e exclusão dos adicionais
de insalubridade e periculosidade, de acordo com o Sistema
de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, observado o
disposto no Acordo Coletivo do Trabalho - ACT, em vigor.
Regulamentar a concessão do benefício Auxílio-Funeral aos
empregados da Infraero, mesmo aqueles à disposição de
outros órgãos, com ônus para a Empresa e aos respectivos
dependentes.
Estabelecer as diretrizes do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO), com base nos riscos à
saúde dos empregados, especialmente os identificados nas
avaliações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), conforme o previsto na NR 7, no âmbito da
Infraero.
Regulamentar o desconto de Imposto de Renda na Fonte
Pessoa Física, no âmbito da Infraero.
Disciplinar a cessão e a renovação de cessão de empregados
desta Empresa para órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, direta e indireta, bem
como a cessão de servidor ou empregado público para
laborar na Infraero, pertencentes aos órgãos ou entidades
mencionados.
Disciplinar os procedimentos relativos aos feriados
nacionais, civis, religiosos e pontos facultativos, no âmbito
da INFRAERO.
Estabelecer diretrizes para o acompanhamento de demandas
psicossociais dos empregados da Infraero por parte dos
profissionais do serviço psicossocial da Área de Segurança e
Saúde no Trabalho.
Estabelecer diretrizes para a criação, extinção, designação,
contratação, dispensa, exoneração, substituição e
remuneração de Funções de Confiança e Cargos em
Comissão.
Disciplinar, no âmbito da Empresa, a Mudança de Área de
Atuação e a Progressão Vertical de empregados, em
conformidade com o Plano de Classificação de Cargos e
Salários (PCCS) aprovado pelo Conselho de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais, Ofício SE/CCE n.º 14/97,
de 15/12/97, e com o Sistema de Progressão Funcional
(SPF).
Definir e regulamentar os processos para o Inventário de
Recursos Humanos na Infraero, e inclui especificamente os
procedimentos, atributos, fatores e critérios cogitados para a
utilização, a apuração e a análise do Inventário de Recursos
Humanos.
Estabelecer o novo Plano de Classificação de Cargos e
Salários da Infraero.
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NI - 7.06/A (DRH) - CAPACITAÇÃO DOS
RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA

NI - 7.07/E (DRH) - ESTÁGIO A ESTUDANTES
NI - 7.08 (DRH) - COMERCIALIZAÇÃO DE
TREINAMENTOS DA INFRAERO
NI - 18.02/B (APE) - PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DA INFRAERO (PAMI)

NI - 18.03/B (APE) - PROGRAMA DE AUXÍLIO
ODONTOLÓGICO (PRODONTO)

NI - 18.04/A (APE) - EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

NI - 18.05/B (APE) - AUXÍLIO-CRECHE

NI - 18.06/C (APE) - PROGRAMA DE
TRANSPORTE FUNCIONAL
NI - 18.07/C (APE) - REMOÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DE PROFISSIONAIS
NI - 18.08/B (APE) - CONCESSÃO E PAGAMENTO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
NI - 18.09/A (APE) - SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO - SST

NI - 18.11 (APE) - AUXÍLIO COMBUSTÍVEL

NI - 18.12/A (APE) - EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS

NI - 18.13 (APE) - PROGRAMA DE AUXÍLIO
MATERIAL ESCOLAR

Orientar a capacitação e o desenvolvimento dos recursos
humanos da Empresa, e padronizar os procedimentos a
serem adotados nos Programas de Educação e
Desenvolvimento.
Disciplinar a implementação de estágios na Infraero,
oferecidos a estudantes de Nível Superior, de Nível Médio
Profissionalizante e Nível Médio, quer sejam empregados ou
não da Empresa.
Regulamentação, orientação e padronização do processo de
comercialização de treinamentos da Infraero.
Regulamentar a prestação de serviço médico, hospitalar,
ambulatorial, terapêutico e de diagnóstico aos empregados,
mesmo aqueles à disposição de outros órgãos, com ônus
para Empresa, aposentados e seus respectivos dependentes
habilitados no Programa de Assistência Médica da Infraero PAMI.
Regulamentar a utilização do Programa de Auxílio
Odontológico fornecido aos empregados e seus respectivos
dependentes habilitados, mesmo àqueles à disposição de
outros órgãos, com ônus para a Empresa.
Regulamentar a padronização, especificação, aquisição,
distribuição, guarda, treinamento, fiscalização e uso do
Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado à
proteção da saúde e integridade física do empregado da
Infraero.
Regulamentar o Programa Auxílio Creche, que objetiva
auxiliar aos empregados, mesmo aqueles à disposição de
outros órgãos, com ônus para a Empresa, nas despesas com
creche, até o ingresso de seus dependentes no Ensino
Fundamental.
Regulamentar, no âmbito da Empresa, a concessão de
Transporte Funcional aos empregados, mesmo aqueles à
disposição de outros órgãos, com ônus para a Empresa.
Disciplinar a remoção e a transferência de profissionais no
âmbito da Empresa.
Disciplinar a concessão do Adicional por Tempo de Serviço
a seus empregados.
Estabelecer diretrizes quanto a Segurança e Saúde no
Trabalho - SST, de modo a promover o bem estar
psicofisiológico dos empregados, estabelecendo controles
adequados para a garantia e melhoria dos processos
operacionais do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho,
no âmbito da Empresa, de acordo com a legislação vigente.
Regulamentar, no âmbito da Empresa, a concessão do
benefício Auxílio Combustível aos profissionais da Infraero,
mesmo aqueles à disposição de outros órgãos, com ônus
para a Empresa.
Disciplinar a realização de descontos em folha de pagamento
dos valores referentes ao pagamento, pelos profissionais da
INFRAERO, de empréstimos e cartão de crédito concedidos
por instituições financeiras, quando previsto nos respectivos
contratos.
Regulamentar, no âmbito da Empresa, a concessão de
auxílio financeiro para a aquisição de material escolar aos
dependentes dos empregados, mesmo aqueles à disposição
de outros órgãos, com ônus para a Empresa.
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6.5

Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Pessoal de Apoio
A Infraero tem trabalhado sob uma nova modelagem de contratação. Neste novo modelo, a
inovação objetiva a contratação centralizada dos serviços de limpeza, vigilância e proteção à
Aviação Civil abrangendo diversos aeroportos, trazendo para a Infraero a economia de escala
proporcionada pela formalização de um único contrato, assim como ganhos de eficiência.
Na ótica da visão gerencial, entende-se que em termos técnicos, há economia de escala quando um
determinado agente econômico registra aumentos na produção de bens (ou serviços) de modo mais
do que proporcional ao respectivo aumento nos custos associados para tal produção. Por sua vez, é
evidente que a prática do mercado de prestação dos serviços básicos se apoia nas vantagens
auferidas pela economia de escala associada à centralização de contratos. Os ganhos de
produtividade proporcionados pela tecnologia da informação, por exemplo, permitem que as
empresas do setor tenham capacidade de gerir um quantitativo ainda maior de postos de trabalho de
modo mais do que proporcional ao incremento de custos administrativos associados a centralização
dos serviços permite ganhos de escala no processo de compras de equipamentos e materiais de
consumo junto aos seus fornecedores. O resultado final desta economia de escala se dá no preço
final cobrado pelo serviço, conduzindo a propostas mais vantajosas à Administração Pública;
objetivo primário do processo licitatório. Coaduna-se, aqui, o princípio da supremacia do interesse
público, em função de uma proposta financeira mais vantajosa.
Ainda nesse contexto, cumpre destacar que o mercado de prestação de serviços básicos caracterizase pela franca mobilidade de capitais ao longo do território nacional. Como exemplo, observa-se
que os processos licitatórios de serviços básicos promovidos pela Infraero registram propostas
comerciais de empresas sediadas nas mais distantes regiões do país. Têm-se empresas sediadas no
Rio Grande do Sul, que prestam serviços no Amazonas; empresas sediadas no Maranhão que
prestam serviços em Santa Catarina, e assim por diante. Não há, portanto, vantagem empírica de se
contratar estes serviços em âmbito local, de modo descentralizado.
De outra lado, a Administração Pública obriga-se a atender ao princípio da eficiência. Há
significativos ganhos de eficiência à Administração Pública com a gestão de um contrato
centralizado. Com esta modalidade de contratação definida, passa-se a administrar um menor
número de contratos.
Acrescenta-se, ainda, que já está em vigência o Manual de Procedimentos de Gestão e Fiscalização
de Contratos nº 2506, desde o dia 13/12/2016, com o intuito de padronizar a operacionalidade da
gestão e fiscalização dos contratos no âmbito da Infraero.
As informações referentes aos contratos celebrados no âmbito da Infraero são disponibilizadas na
página da Transparêcia Pública e podem ser acessadadas por meio do link
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/contratos/contratoTexto.jsf?consulta=3
&consulta2=0&CodigoOrgao=52212 e também no Anexo IX deste Relatório.
No que tange à demonstração da proporção da terceirização de mão-de-obra em relação a
terceirização de atividades-fim, informa-se que em consonância com a política da empresa, não há
processo de terceirização de atividade finalística da Infraero.
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Contratação de Estagiário
A Infraero mantém um programa de estagiários, com o objetivo de oferecer oportunidades de
desenvolvimento profissional a estudantes.
Ao longo de sua existência, a Empresa já atuou, para centenas de jovens, como um instrumento de
integração em termos de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural-científico e
relacionamento humano.
A atuação da Infraero junto a esses jovens geralmente ocorre por meio da intermediação de agente
de integração, como o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, que facilita o
desenvolvimento do Programa de Estágio, realizando a seleção, contratação e repasse de bolsaauxílio aos estagiários, promovendo a ponte entre as instituições de ensino, o estudante e a Infraero.
No momento, a Empresa conta com 32 estagiários, estudantes de Curso de Direito, com atuação na
área jurídica, e 94 estudantes de Comunicação Social e áreas afins que atuam em balcões de
Informações de aeroportos.
Em 2015, a Infraero investiu R$ 416.095,00 com a manutenção de seus estagiários, considerando:
bolsa auxílio, auxílio transporte e taxa de administração para ao CIEE. Em 2016, esse valor foi de
R$ 1.077.708,60.
Para 2017, caso a Empresa amplie o quantitativo para 243 estudantes, o valor estimado é de
R$ 4.970.643,80. *
*Como o valor da bolsa auxílio, para os estagiários, corresponde a um percentual sobre o salário
base inicial de um dos cargos da Infraero, esse valor poderá sofrer alteração, conforme o reajuste a
ser aplicado aos empregados quando a data base, em maio.
*Esse valor considera, além da alteração prevista na observação anterior, acerca do reajuste de
Acordo Coletivo de Trabalho, a diferença entre a carga horário de estágio nos balcões de
informações (6h/dia) e a praticada pelos estagiários da jurídica (4h/dia).
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6.6

Entidade fechada de previdência complementar patrocinada

A Infraero, como patrocinadora do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev, efetuou no
exercício de 2016 os seguintes repasses:
Exercício 2016
NOME:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INFRAPREV
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL
27.644.368/0001-49

Contribuições Patronal
Comp.
jan/2016
fev/2016
mar/2016
abr/2016
mai/2016
jun/2016
jul/2016
ago/2016
set/2016
out/2016
nov/2016
dez/2016
jan/2017
Total

Base Cálculo Infraprev Folha
84.599.162,31
82.858.786,66
83.044.412,01
82.737.052,41
83.301.021,98
85.667.488,56
92.285.869,60
82.159.829,43
79.154.622,02
79.261.506,52
84.185.797,80
80.159.133,79
75.185.510,41
1.074.600.193,50

Amortizante
1.681,18
1.382,84
2.083,73
2.018,49
2.264,44
1.941,14
1.646,15
1.362,96
1.327,65
1.310,98
1.334,40
1.690,69
1.455,99
21.500,64

Contribuição
5.530.093,74
5.414.163,20
5.431.789,33
5.398.909,72
5.461.982,75
5.597.314,06
5.951.864,34
5.308.359,03
5.107.118,55
5.115.575,92
5.375.235,77
5.169.251,58
4.103.918,99
68.965.576,98

R$1,00
Totais

Contribuições Empregados
Parte Patronal
5.531.774,92
5.415.546,04
5.433.873,06
5.400.928,21
5.464.247,19
5.599.255,20
5.953.510,49
5.309.721,99
5.108.446,20
5.116.886,90
5.376.570,17
5.170.942,27
4.105.374,98
68.987.077,62

Jóia
1.164,54
621,04
522,22
1.050,93
833,05
853,33
1.248,61
2.476,29
1.523,32
964,13
1.429,30
882,19
1.635,86
15.204,81

Contribuição
6.426.910,10
6.278.929,34
6.287.065,31
6.265.139,27
6.310.198,32
6.497.510,69
6.961.308,86
6.145.013,60
5.892.478,70
5.873.428,47
6.245.975,37
5.963.741,11
4.919.455,24
80.067.154,38

Parte Empregados
6.428.074,64
6.279.550,38
6.287.587,53
6.266.190,20
6.311.031,37
6.498.364,02
6.962.557,47
6.147.489,89
5.894.002,02
5.874.392,60
6.247.404,67
5.964.623,30
4.921.091,10
80.082.359,19

Patronal + Empregados
11.959.849,56
11.695.096,42
11.721.460,59
11.667.118,41
11.775.278,56
12.097.619,22
12.916.067,96
11.457.211,88
11.002.448,22
10.991.279,50
11.623.974,84
11.135.565,57
9.026.466,08
149.069.436,81

Foi contemplado no exercício de 2016 o quantitativo de 10.055 empregados.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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Conclusão do último estudo atuarial dos mencionados Planos:
 Plano I de Benefícios Saldados

 Plano II de Benefícios
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 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável

As demonstrações financeiras e outras informações sobre a gestão da Entidade poderão ser
acessadas no endereço http://www.infraprev.com.br. O Relatório Anual de 2016 está em fase de
conclusão, sendo que o prazo para a divulgação é até 30 de junho de 2017.
Cópia da documentação completa encontra-se disponível para consulta na Superintendência de
Auditoria Interna - PRAI - SCS Quadra 04, nº 58 - Ed.Infraero, 6º andar, de 8h às 12h e de 13h às
17h.
Registra-se que o Instituto possui três Planos de Benefícios: Plano I de Benefícios Saldado, Plano II
de Benefícios e Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável.
A PREVIC iniciou em 21/10/16, através do Ofício Nº 3281/CGFD/DIFIS/PREVIC, a ação de
fiscalização em planos do Infraprev tendo como escopo a análise do FIP Multiner. Essa ação ainda
se encontra em andamento.
As obrigações legais da Infraero em relação à entidade de previdência privada – INFRAPREV estão
sendo cumpridas. Anualmente é realizada auditoria fiscalizatória na entidade. No ano de 2016 foi
dado continuidade ao trabalho de auditoria de avaliação do processo de gestão da Infraero como
patrocinadora do Infraprev, cujo Relatório de Auditoria nº 18/PRAI(AIAP)/2015, que está em fase
de revisão final, apresentou os seguintes achados de auditoria:
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 Quanto à estrutura organizacional da Patrocinadora:
a) quadro de pessoal insuficiente e/ou a necessidade de readequação do planejamento
para realização dos trabalhos, evidenciando a necessidade da patrocinadora de
adequar a mão de obra disponível, de acordo com o porte e complexidade do
Infraprev, e de promover treinamento/qualificação desses profissionais, com o
objetivo de aprimorar a supervisão e fiscalização do Instituto.
 Quanto à avaliação dos controles internos da patrocinadora:
a) atribuições insuficientes para o cumprimento do exercício das atividades;
b) divergência entre processos internos de trabalho mapeados, não condizentes com as
atribuições propostas; e
c) ausência de conferência dos percentuais de participação encaminhados a Infraero.
 Quanto à avaliação dos controles internos do Infraprev:
a) realização de operações imobiliárias com pagamento de corretagem, prática não
usual na cidade do Rio de Janeiro;
b) operação de compra e venda de unidades imobiliárias, com identificação de perda
superior a 35,69%, bem como com o pagamento de ágio de 79%, considerando o
curto intervalo de 2 meses entre a compra e a venda;
c) fragilidades nas avaliações de imóveis no processo de operações imobiliárias;
d) identificação de riscos operacionais com grau de severidade e probabilidade Altos
nos processos do Instituto.
 Quanto ao processo de indicações dos conselheiros:
a) centralização da decisão na Diretoria Financeira da Patrocinadora;
b) ausência ou fragilidade nos critérios de indicação, por parte da Patrocinadora, dos
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; e
c) recondução dos membros da Diretoria Executiva do Infraprev por tempo
indeterminado.
 Quanto à elaboração das premissas atuariais:
a) ausência de critérios técnicos na elaboração das premissas atuariais para os quesitos
“crescimento real de salários” e “rotatividade”, o que aumenta o risco atuarial.
 Quanto aos controles relacionados aos investimentos:
a) perdas efetivas e iminência de perdas;
b) investimentos com critérios subjetivos de escolha;
c) fragilidade no processo de aquisição de imóveis;
d) ausência de segregação de funções na equipe que compõe o Comitê de Gestão de
Investimentos; e
e) informações intempestivas e/ou pouco transparentes, que não retratam a situação
econômica/financeira do Instituto.
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Por fim, o Relatório de Auditoria apresenta recomendações elaboradas, de comum acordo com os
stakeholders, objetivando propor melhorias ao processo em relação aos principais achados
identificados no decurso do trabalho. Assim, será possível acompanhar efetivamente as ações
realizadas visando a melhoria do processo.
6.7

Gestão do patrimônio imobiliário da União

O órgão jurisdicionado responsável pelos imóveis perante à Secretaria do Patrimônio da União –
SPU é o Comando da Aeronáutica – COMAR, logo, ratifica-se as informações prestadas no
exercício de 2015. Assim, a Infraero não se enquadra na prestação de tais informações, não
utilizando nem possuindo acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso
Especial da União). Com base no Aviso nº 23/2015/SAC-PR, de 30/03/2015, mediante Parecer nº
065/2014/DECOR/CGU/AGU, de 15/7/2014, está em andamento o processo para a regularização
da transferência das áreas civis dos sítios aeroportuários administrados pela Infraero ao Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Cívil.
6.8

Gestão da tecnologia da informação

a) Plano Diretor do TI (PDTI)
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é o instrumento que permite nortear e
acompanhar a atuação da área de Tecnologia da Informação, definindo as estratégias e o plano de
ação para implantá-las, visando obter melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de
serviços aos cidadãos e clientes dos Centros de Negócios (Aeroportos) da Infraero.
O PDTI da Infraero apresenta-se com a definição de seus objetivos, o que permitirá maior eficácia e
eficiência na sua execução. Destaca-se que a execução e o monitoramento do PDTI devem se
alinhar ao Plano Empresarial 2017-2021 da Infraero, conforme referenciais estratégicos abaixo
descritos, de modo que o desenvolvimento das ações na área de tecnologia da informação esteja
sempre sintonizado com a missão da Empresa. Esse plano também deve promover o atendimento
aos requisitos de governança identificados por meio de diretrizes e fundamentos legais.
Negócio: Soluções aeroportuárias.
Missão: Oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis aproximando pessoas e
negócios.
Visão: Ser a referência internacional em soluções aeroportuárias, promovendo a integração
nacional.
Valores: Confiança; Transparência; Compromisso com os clientes; Efetividade e
competitividade; Valorização dos colaboradores; Inovação, qualidade e segurança; Ética e
responsabilidade socioambiental; Geração de resultados; e Orgulho de ser Infraero.
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Apresenta-se, a seguir, o Mapa Estratégico da Infraero 2017-2021:
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A versão do PDTI da Infraero - ciclo 2014-2016 encontra-se
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/institucional/pdti-2014-2016.html

disponível

em

Ressalta-se que a Infraero encontra-se em fase de elaboração do novo Plano Diretor de Tecnologia
da Informação – PDTI 2017-2021, alinhado ao Plano Estratégico 2017-2021, aprovado por meio da
Nota Técnica Conjunta nº 263/DGGE/DGRC/2016, de 2/12/2016, e Voto nº 049/DG/2016, de
02.12.2016, referendado pelo Conselho de Administração em 13/02/2017.
b) Atividades do Comitê Gestor de TI
Em 04 de fevereiro de 2016 foi extinto o Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET e
alterada a composição do Comitê de Gestão Estratégica – COGES, órgão de suporte técnico e de
assessoramento à Diretoria Executiva, por meio do Ato Administrativo nº 381/PRESI/2017, de
16/2/2017, e terá as seguintes atribuições:
a) Patrocinar o Planejamento (formulação/reformulação) e a Gestão (análise de resultados) do
Plano Empresarial;
b) Assegurar uma estrutura efetiva de governança corporativa;
c) Buscar recursos financeiros, humanos e tecnológicos para atendimento às estratégias
empresariais;
d) Analisar a evolução dos Objetivos Estratégicos com bse no desempenho dos projetos,
processos, iniciativas e indicadores de resultados;
e) Analisar os resultados dos Objetivos Estratégicos visando ao cumprimento do Mapa
Estratégico;
f)

Analisar o desempenho do Plano Empresarial com vistas ao cumprimento da Visão de
Futuro.

O Comitê de Gestão Estratégica – COGES é composto dos seguintes membros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Presidente;
Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica;
Diretor de Aeroportos;
Diretor Comercial e de Logística de Cargas;
Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados;
Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea; e
Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios.
Representante da Presidência.

Em 2016 foram realizadas 4 (quatro) reuniões ordinárias do COGES (19 de abril, 21 de junho, 16
de agosto e 31 de outubro 2016), com a seguinte deliberação: Validação da atual Carteira de
Projetos de TI e a aprovação da priorização da fila de projetos (19/04/2016).
c) Principais sistemas de informação
A descrição dos principais sistema de informação da Infraero encontra-se no Anexo IV deste
Relatório.
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d) Plano de capacitação do pessoal de TI.
Quadro 62: Planos de Capacitação do Pessoal de TI
Plano de Capacitação do pessoal de TI - PCTI 2016
Treinamentos PCTI/2016

Justificativa para a realização do Treinamento

Local de
Realização

Análise por Ponto
de Função - APF

Capacitar os empregados de TI no método de Análise por Pontos
de Função para mensurar o esforço de desenvolvimento e
manutenção de softwres. Essa métrica é utilizada nos contratos de
fábrica de software e de BI da Infraero, inclusive de serviços de
manutenções. Diversos Acórdãos do TCU orientam sobre o uso
da técnica APF (item 9.3.4.1 do Acórdão Nº 1782/2007-TCUPlenário; item 9.2.2.2 do Acórdão Nº 2024/2007-TCU-Plenário).

Brasília, São
Paulo e Rio de
Janeiro

2

COBIT 5

Prover os gestores e empregados de TI com conhecimento sobre
as boas práticas utilizadas no COBIT (Control Objectives for
Information and related Technology), framework de Governança
Corporativa de TI usado como referência no Acórdão Nº 755/2014TCU-Plenário, e uma das fontes para a elaboração do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação da Infraero - PDTI 2014-2016.

3

Contratação de
Capacitar empregados para atuar na contratação e gestão de
Bens e Serviços de contratos de soluções de TI, conforme determinação 9.1.7 e 9.1.8
TI
do Acórdão Nº 755/2014-TCU-Plenário.

Nº

1

4

Gerenciamento de
Serviços de TI ITIL v3

5

Gestão de
Segurança da
Informação - ISO
27001 e 27002

7

Planejamento de
Contratação para
Soluções de TI

8

JOOMLA (CSM)

Capacitar equipe no Gerenciamento de Serviços de TI,
fundamental para a entrega e suporte dos serviços de TI
oferecidos pela TI às áreas de negócio, conforme descritos no
Catálogo de Serviços de TI. O Item 9.1.5 do Acórdão Nº 755/2014TCU-Plenário determina a implementação do processo de gestão
de nível de serviço de TI, com fundamento nas orientações
contidas na seção 6.1.3 da ABNT BNR ISO/IEC 20000-2:2008,
referência usada na ITIL v3.

Capacitar empregados para atuar na gestão de segurança da
informação, conforme determinação 9.2.1 a 9.2.6 do Acórdão Nº
755/2014-TCU-Plenário.

Quantidade
aprovada

Quantidade
realizações

Justificativas

Status

4

1

01 empregado da TISP realizou
o Curso externo de APF. Não
houve necessidade do curso
em Brasília. Houve repasse de
APFpara as equipes de SP e
RJ.

Realizado
Parcialmente

Brasília

6

4

Dois empregados ficaram
impossibilitados de participar
do curso na data de sua
realização.

Realizado
Parcialmente

Manaus

8

1

-

Realizado

Brasília

4

3

Um dos empregados indicados
ficou impossibilitado de
participar do treinamento, na
data de sua realização.

Realizado
Parcialmente

O curso foi cancelado pela
empresa em 2016 e remarcado
para janeiro de 2017. Um
empregado fez o curso em
jan/2017. A Área de RH
informou que será utilizada a
verba do orçamento aprovado
para 2017.
Indicado mais um participante
com a verba do Curso de
Contratação não realizado em
Porto Alegre.
Foram indicados mais 08
empregados com a verba
disponibilizada de
treinamentos não realizados.

Realizado
Parcialmente

Rio de Janeiro

2

1

São Paulo

2

2

Porto Alegre

2

3

Brasília

5

13

25

21

O Treinamento foi realizado em
Brasília para todos os
empregados das localidades
previstas.

Realizado

1

1

-

Realizado

Capacitar empregados para atuar na contratação e gestão de
Brasília,
contratos de soluções de TI com foco no processo de Manaus, Recife,
planejamento da contratação para soluções de TI da Infraero, São Paulo, Rio
conforme determinação 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão Nº 755/2014-TCUde Janeiro e
Plenário.
Porto Alegre
Capacitar empregados para atuar na gestão de conteúdos.
Brasília

Realizado
Realizado

Realizado

Ressalta-se que a meta do indicador “Capacitações previstas no Plano de Capacitação de TI realizadas”, estabelecido no
PDTI 2014-2016, para o ano de 2016 é 80%.
As tabelas a seguir demonstram os percentuais realizados, compreendidos no período de 2014 a 2016.
Tabela 30: Plano de Metas para o Indicador I07-S1 do PDTI 2014-2016
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Tabela 31: Valores coletados em conformidade com a fórmula de cálculo apresentada acima.

e) Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
Quadro 63: Quantitativo de Pessoas que compõe a força de trabalho de TI

QUANTITATIVO DE PESSOAL DE TI
(referência: 31/12/2016)
DESCRIÇÃO
Empregados efetivos da carreira de TI lotados nas áreas de TI da Infraero (Analistas
de Sistemas e Programadores)
Empregados efetivos de outras carreiras da unidade lotados nas áreas de TI da
Infraero ( outros cargos)
Terceirizados
Total

QUANTIDADE
166
75
46
287

f) Processos de gerenciamento de serviços TI implementados
Quadro 64: Processos de Gerenciamento de Serviços de TI Implementados
Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade
Processo

Infraestrutura

Endereço

Tratamento de Incidentes

Sistema Gestão TI (PHP/SQL Server)

http://www.infranet.gov.br/sacti/

Requisição de Serviços

Portal SAC-TI (PHP/SQ/ Server)

http://www.infranet.gov.br/sacti/

Solicitação de Demandas

Portal SAC-TI (Aplicação no SharePoint)

http://www.infranet.gov.br/sacti

Controle de Mudanças

Portal do Comitê Consultivo de Mudanças
http://www.infranet.gov.br/ccm
(SharePoint)

Comitê de Causa Raiz

Portal do Comitê Causa Raiz (SharePoint)

http://www.infranet.gov.br/ccr

Gerenciamento de
Conhecimento

Sistema Gestão TI (PHP/SQL Server)

http://www.infranet.gov.br/sacti/

Gerenciamento do ANS

Planilha Excel

SVN

Gerenciamento de Catálogo
Portal SAC-TI (PDF)
de Serviços

Central de Projeto de TI (EPM) e
Gerenciamento de Projetos
Portal de Projetos de TI (PWA)

Descrição
Sistema acessível aos usuários para registros dos incidentes e respectivo
tratamento pelas equipes responsáveis
Portal utilizado pelos usuários para solicitação de serviços de TI.
Portal utilizado pelos usuários para solicitação de novas soluções de TI
ou manutenções em sistemas já em produção.
Portal utilizado pelo Comitê Consultivo de Mudanças para avaliar as
mudanças e planejar as liberações.
Portal utilizado para identificação de soluções de contorno e/ou causa raiz
dos incidentes/problemas.
Utilizado pelo Service Desk como divulgação de soluções encontradas
para os incidentes.
Processo implementado pela Gestão Estratégica e acompanhado
mensalmente pela DGTI/TIGP no âmbito coorporativo, envolvendo todos
os centros de suporte, inclusive acompanhando ações para a
regularização dos ANS que não foram atingidos.

http://portal.infranet.gov.br/SiteAssets/Lists/LST_MENU_E Processo implementado pela Gestão Estratégica e acompanhado
SQUERDA/novoMenuEsquerda/Cat%c3%a1logo%20de%20 mensalmente pela DGTI/TIGP no âmbito coorporativo, envolvendo todos
Servi%c3%a7os%20de%20TI.pdf
os centros de suporte, inclusive com manutenções para ajustes dos ANS.
http://escritoriodeprojetos.infranet.gov.br/PWA/default.aspx
Processo de gerenciamento de projetos conforme metodologia de gestão
http://escritoriodeprojetos.infranet.gov.br/PWA/ProjectBICe de projetos (MGP) mantida pela DGTI/TIGP.
nter/_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeR
eportUrl=/pwa/projectbicenter/relatrios/rptprojetostotal.rdl
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g) Projetos de TI desenvolvidos no período
Quadro 65: Projetos de TI desenvolvidos no Período
Projetos de TI desenvolvidos em 2016
Código

Nome do Projeto

Diretoria

Prazo

Término

Rersultados Esperados
Proporciona a gestão do estacionamento com
melhor controle de receitas, segurança e
DC
19 meses
maio/16
disponibilidade dos dados (1 servidor principal
e outro contingência)
Melhoria na performance no acesso à
aplicação. Desde então, não tivemos mais as
[TINE] Nova Automação (GEST)
DC
36 meses
abril/16
mesmas reclamações por parte dos usuários
envolvidos.
Desenvolvimento e implantação de um novo
Gestão de Ativos de Manutenção
DE
32 meses março/16 sistema de controle de ordens de serviço da
(GAM)
área de manutenção.
Contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de manutenção
Contratação de suporte para switches
preventiva, corretiva e suporte técnico com
Estruturante 16 meses
abril/16
Nexus
fornecimento de peças, dos switches de
datacenter, modelo Nexus, do frabricante Cisco,
nas dependencias da sede da Infraero.
Conclusão do planejamento e realização do
pregão eletrônico para a contratação da
Renovação da Solução de Antivírus
Estruturante 18 meses outubro/16 solução de antivírus para os servidores,
estações de trabalho e caixas postais
eletrônicas dos empregados da Infraero.
Confiabilidade e atendimento de preceitos de
Renovação do Suporte Firewall (Sede e
Estruturante 10 meses janeiro/16 segurança da informação entre as redes
Regionais)
Infraero e companhias aéreas.
Viabilizar o recurso para todos os
colaboradores em uma estrutura 5 vezes maior
Controle de Frequência (SISPONTO)
DG
10 meses
abril/16
mantendo 1/4 da estrutura anterior, sem
necessidade de aumentar os equipamentos.
Conclusão do Pregão Eletrônico Nº
057/LABR/CSRJ/2016, que culminou na
contratação da empresa AMCOM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO LTDA, por meio do TC Nº
0109-ST/2016/0158, que iniciou suas atividades
Contratação da Fábrica de Sustentação
uma semana após o término do contrato
Estruturante 11 meses agosto/16
RJ
anterior, interrupção mínima, sem impacto
relevante na continuidade dos serviços,
essenciais e imprescindíveis para a manutenção
dos sistemas que suportam os processos da
gestão aeroportuária da INFRAERO e das
Concessionárias.
Solução que permitiu controlar as inspeções de
segurança na aviação civil (AVSEC)
Sistema de Segurança da Aviação Civil DO
5 meses fevereiro/16
SAVSEC

Alinhamento Estratégico
D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços

Conclusão do Pregão Eletrônico Nº
015/LABR/CSSP/2016, que culminou na
contratação da empresa STEFANINI
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMÁTICA S/A, por meio do TC Nº 0027PS/2016/0024, que iniciou suas atividades no
dia imediatamente posterior ao término do
contrato anterior, viabilizando a transição
contratual e a continuidade dos serviços,
essenciais e imprescindíveis para a manutenção
do sistema TECAplus, que suporta os
processos de carga aérea nos terminais
aeroportuários da INFRAERO e das
Concessionárias.
Levantamento de informações para tomada de
decisão quanto à contratação de solução para
Gestão de Recursos Humanos. Análise de
vantagens e desvantagens de modelo de
contratação de solução em nuvem.
Melhoria na gestão da diretoria comercial com
as possibilidades oferecidas pela ferramenta de
Business Inteligence.
Disponibização de certificados digitais via Ata
de Registro de Preços para ás áreas de
negócios localizadas em Brasília: SEDE e CSBR

D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços;

[TINE] Remodelagem do módulo
P14-212
gerencial do Gest na internet (GESTNET)

P14-213

P14-601

P14-832

P14-834

P14-836

P14-711

P15-005

P15-006

P15-009

Contratação da Fábrica de Sustentação
SP

P15-011 Outsourcing de soluções de TI

P16-003 BI Comercial

P16-004 Aquisição de Certificados Digitais

DGTI

5 meses

maio/16

Estruturante 11 meses

maio/16

DC

58 meses

abril/16

Estruturante 4 meses

maio/16

Custo Orçado

Custo Despendido

-

-

-

-

-

-

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura;
D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços;
S2 - Ampliar as soluções tecnológicas
D3 - Expandir os negócios com geração
de valor;
S2 - Ampliar as soluções tecnológicas
D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura;
D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços

R$

300.000,00 R$

128.376,96

R$

1.124.256,00 R$

755.306,00

R$

1.971.237,36 R$

1.846.999,92

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura;
D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços

-

-

D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços

R$

D2 - Elevar os padrões de excelência
dos serviços;
S1 - Aprimorar o capital humano;
S2 - Ampliar as soluções tecnológicas;
S3 - Modernizar a gestão

7.447.662,20 R$

-

R$

7.727.122,10 R$

4.700.000,10

-

4.550.000,00

S3 - Modernizar a gestão

D3 - Expandir os negócios com geração
de valor;
S3 - Modernizar a gestão
D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura
R$

-

-

-

-

123.500,00 R$

9.820,70
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h) Medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que
prestam serviços de TI
No quesito sistemas de informação adota-se uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas que
define o processo e artefatos necessários ao desenvolvimento ou manutenção, orientando a geração
de uma documentação mínima do serviço. Além disso, os serviços terceirizados são validados
tecnicamente por analistas de sistemas da Infraero, envolvendo atividades chaves que auxiliam na
transferência e retenção de conhecimento, de forma a permitir que sejam aferidos e verificados por
meio de indicadores definidos contratualmente.
6.9

Gestão ambiental e sustentabilidade

6.9.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços e obras
a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental
Energia
Considerando o trabalho já desenvolvido pela Infraero no campo da gestão de energia, em
julho/2016 foi contratada a empresa de consultoria INDECO, com o objetivo de buscar auxílio para
migração de unidades consumidoras da Infraero para o ambiente de contratação livre (mercado livre
de energia). Com essa ação, espera-se uma redução nas despesas com energia elétrica da Empresa.
Água
Foram adquiridos hidrômetros com sistemas de telemetria para melhorar o gerenciamento da água
em 03 (três) aeroportos, a saber:
a) Aeroporto Santos Dumont;
b) Aeroporto de Jacarapaguá; e
c) Aeroporto de Maceió.
Existe também o trabalho pela implantação de sistemas de reaproveitamento de água de chuva, de
água de teste dos caminhões dos bombeiros e reuso de água efluente. Estas ações estão alinhadas
aos objetivos da empresa em melhorar o gerenciamento e reduzir o consumo de água.
Papel
Com relação ao consumo de papel, permanecem as ações já adotadas na Infraero, tais como: (i)
impressão centralizada em ilhas de equipamentos e (ii) controle de impressão identificado para fins
de serviço ou para uso pessoal do empregado, que é descontado em folha de pagamento.
Aquisição de bens/produtos
Dentro do possível, tem-se mantido o procedimento de aquisição de bens/produtos que colaboram
para o menor consumo de energia ou água, tais como lâmpadas do tipo econômica e LED,
equipamentos com selo PROCEL A etc.
Transporte
Para reduzir os deslocamentos dos empregados, tem-se utilizado meios de comunicação como
audioconferência e videoconferência.
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b) Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)
A Infraero participa de eventos promovidos pela Agenda Ambiental da Administração Pública
(A3P), contudo não fez adesão na participação direta.
c) Separação dos resíduos recicláveis descartados
A Empresa tem como diretriz a realização da separação de resíduos recicláveis. Apesar disso,
somente uma parcela dos aeroportos da rede Infraero realiza a coleta seletiva, destinando seus
resíduos às cooperativas de catadores de materiais recicláveis legalmente instituídas. Os demais
Aeroportos não estão realizando coleta seletiva, em função da inexistência de Cooperativas na
Região que atendam aos requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 5.940, de 25/10/2006.
Neste tema, é importante destacar que o Decreto nº 5.940, de 25/10/2006, que instituiu a separação
dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal
direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis, e outras providências, impõe regras rigorosas para escolha das
cooperativas, resultando na exclusão de catadores sem cooperativa formal. Ao mesmo tempo que
impede que o aeroporto destine o seu resíduo reciclável para outro destino que não as cooperativas.
Ressalta-se a campanha realizada no ano de 2016 nos Aeroportos de Congonhas, Campo de Marte e
no Centro de Suporte de São Paulo para coleta de resíduos eletrônicos. Entre os itens coletados
estão notebooks, celulares, computadores, placas de circuitos, monitores, impressoras, rádios e
DVD players danificados e em desuso.
As doações foram destinadas à Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Papelão, Aparas e
Materiais Reaproveitáveis/Coopamare, entidade da capital paulista indicada pelo Instituto GEA –
Ética e Meio Ambiente, uma organização da sociedade civil de interesse público que tem o objetivo
principal de desenvolver a cidadania e a educação ambiental.
d) Contratações realizadas em observância aos parâmetros estabelecidos no Decreto
nº 7.746/2012 ou norma equivalente
Mantem-se a política de exigência de qualificação técnica relacionada às questões de meio ambiente
em situações em que existem certificações voltadas aos produtos. Um exemplo é a requisição do
FSC (Forest Stewardship Council – Conselho de Manejo Florestal) que é um sistema de certificação
florestal internacionalmente reconhecido, que identifica, através de sua logomarca, produtos
originados do bom manejo florestal.
e) Plano de gestão de logística sustentável (PLS)
A elaboração do PLS tem contado com a participação de diversas áreas da empresa, conforme lista
abaixo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Superintendência de Meio Ambiente/DEMA;
Superintendência de Engenharia do Centro de Suporte de Brasília/ENMA;
Superintendência de Logística Administrativa/LABR;
Superintendência de Serviços de Engenharia/DESE;
Superintendência de Projetos, Custos e Procedimentos de Engenharia/DESP;
Superintendência de Gestão da Manutenção/DEMN; e
Superintendência do Centro de Suporte de Brasília/CSBR.
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Como primeiro produto, estas Superintendências concluíram as etapas de levantamento de dados,
diagnóstico e análise, bem como a priorização das informações coletadas, conforme demonstrado
no Anexo V deste relatório.
Atualmente as ações das áreas encontram-se na fase de verificação de práticas de sustentabilidade já
existentes e proposição de novas.
f)

Análise crítica

Ratificando a análise realizada em 2016, destaca-se que a aquisição de bens e serviços com viés
ambiental é sempre objeto de apontamentos pelos órgãos de controle, considerando que esses
materiais são normalmente mais onerosos. Por outro lado, investimentos significativos são sempre
prejudicados em períodos de recessão.
Acerca da segregação dos resíduos, destaca-se que o Decreto nº 5.940/2016 representa um
importante avanço para distribuição de renda. Contudo, ao estabelecer critérios para enquadramento
das cooperativas, que podem receber os resíduos, gera dificuldades, pois na realidade brasileira
poucas cooperativas são elegíveis. Ou seja, o ente público federal tem dificuldade de encontrar, em
algumas localidades, cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto mencionado.
Esse cenário, sem cooperativas elegíveis, dissimula a segregação, pois como o Decreto nº
5.940/2016 estabelece que os recicláveis devem ser enviados às cooperativas, a segregação se
apresenta inócua, uma vez que não se pode dar outro destino sem ferir a previsão legal.
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7
7.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Canais de Acesso do Cidadão

Em 2016 a Ouvidoria da Infraero recebeu 9.468 manifestações de clientes, sendo 523 elogios, 723
informações, 7.408 reclamações, 393 solicitações, 369 sugestões e 52 relatos de denúncias,
referentes a diversas situações ocorridas nas dependências da Infraero, com prazo médio de resposta
de 14 dias, sendo que o nosso prazo normativo é de até 20 dias.
Listamos a seguir os canais de acesso do cidadão, pelos quais iniciam-se os fluxos e os tratamentos
das ocorrências da ouvidoria:
- Internet: http://www.infranet.gov.br/ouvidoria;
- Intranet, para empregados e colabores da Empresa;
- Fax: (61) 3312-3013;
- Cartas: Caixa Postal 8626 – CEP: 70312-970 – Brasília –DF;
- Central de Atendimento: 0800 727 1234 – de 07h às 19 h, de segunda à sexta-feira;
- Pessoalmente, na Sede da Empresa e nos Balcões de Informações dos aeroportos; e
- Formulários impressos, disponíveis nos Balcões de Informações e Caixas de Sugestões nos
aeroportos da Rede.
Após o registro da manifestação, em sistema informatizado próprio, o pleito é avaliado, classificado
e encaminhado à área competente para tratamento. A equipe de Ouvidoria realiza o
acompanhamento, monitoramento e a tramitação dos relatos nas áreas da Empresa. Quando
necessário, realiza cobrança em relação aos prazos fixados para encaminhamento das respostas. A
área competente responde à questão contendo as medidas adotadas e a equipe de Ouvidora emite a
correspondência ao manifestante e finaliza a demanda.
No que tange aos pedidos de acesso a informações, com base na Lei nº 12.527/2011, encontra-se
disponível o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), com o objetivo de assegurar o acesso a
informações públicas no âmbito da Empresa, cuja estrutura para atendimento ao público é
centralizada na Sede da Infraero, diretamente vinculado à unidade de Ouvidoria.
Por meio desse serviço, em atividade desde 2012, 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, pelo qual é possível receber as
demandas, processá-las, acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado, atender e despachar
a resposta da solicitação.
O atendimento presencial é realizado no Setor Comercial Sul –Quadra 04 - Bloco A - N.º 58 - Ed.
Infraero – Brasília/DF, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no período de 9h as 18h, facultado
ao cidadão requerer o acesso a informações pelo sistema eletrônico e-SIC ou por intermédio de
formulários para impressão, disponíveis no item de navegação do SIC, na página de “Acesso à
Informação” no site da Infraero.
A Infraero também disponibiliza o endereço eletrônico (sic@infraero.gov.br) e telefones (0800 727
1234 ou 61 3312-3987), para orientações e esclarecimentos de dúvidas, sobre a protocolização de
requerimentos de acesso à informação e a tramitação de solicitação de informação.
Por meio do SIC, em 2016 foram recepcionados 330 solicitações de informações, com prazo médio
de resposta de 16 dias.
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Sobre a atuação da Empresa nas redes sociais, o atendimento é realizado através de respostas aos
questionamentos dos clientes com prazo de resposta de até 12h. Mais detalhes sobre os
atendimentos pode ser visto no Relatório Executivo da Ouvidoria 2016, a seguir.

RELATÓRIO EXECUTIVO
SINTÉTICO
Janeiro a Dezembro de 2016
Números da Ouvidoria da Infraero - 2016
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 o presente Relatório Executivo, que contempla, de
forma sintética, as informações constantes do banco de dados do PROUVI referentes ao ano de
2016.
De janeiro a dezembro de 2016 foram recepcionados 9.468 relatos, relacionados a diversas
situações ocorridas nas Dependências da Empresa, representando uma variação negativa de -13,3%
em relação ao mesmo período do ano de 2015. Essa variação negativa também é reflexo do cenário
econômico atual, culminando na diminuição da movimentação de passageiros nos aeroportos.
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Tabela 32: Série Histórica de Relatos de Atendimentos na Ouvidoria - 2015/2016

Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total geral

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

Ano 2016
1.173
929
811
673
716
769
786
823
580
654
687
867
9.468

Var.%
-9,1
9,9
-1,6
-23,9
-0,6
11,4
-12,0
-1,7
-32,8
-19,8
-36,3
-26,8
-13,3

Gráfico 1: Série Histórica de Relatos de Atendimentos na Ouvidoria por mês - 2015/2016

Gráfico 2: Série Comparativa de Relatos de Atendimentos na Ouvidoria por mês – 2015/2016

No período pesquisado, houve uma redução de 1.457 relatos em relação ao mesmo período do ano
de 2015, que acompanhou a tendência de redução do movimento operacional na Rede, tomando por
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base comparativa o número de passageiros do mesmo período, que obteve uma variação negativa de
-7,1% (fonte: Opnet).
Tabela 33: Demandas de Ouvidoria x Movimento de Passageiros - 2015/2016

Qtd.
Demandas de Ouvidoria
Passageiros

Ano 2015
10.925
112.309.729

Ano 2016
9.468
104.371.288

Var.%
-13,3
-7,1

Gráfico 3: Demandas de Ouvidoria x Movimento de Passageiros - 2015/2016

Origem das Demandas
O formulário impresso, disponível nas caixas de sugestões nos aeroportos, foi o principal meio de
contato com a Ouvidoria (5.211), representando 55% do total de relatos recebidos no período.
Somadas às manifestações recebidas por meio do formulário eletrônico disponível no site da
Infraero (2.924) teremos uma participação de 85,9%.
Gráfico 4: Percentuais e Quantitativos por Origem de Demanda de Ouvidoria - 2016

Outros: E-mail (28), Pessoalmente (8), Carta (6), Balcão (2).
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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 6.438 manifestações,
representaram 68% do total de relatos do período. Destaca-se, também, a participação de 11,9% de
Usuários (1.126) que, somados aos valores referentes a Passageiros, contam com a participação de
79,9% do total de relatos recebidos.
Gráfico 5: Totais de Demandas por Tipo de Relatante - 2016

Competência
Do total de demandas recebidas, apenas 6.453 (68,2%) são realmente de competência da Infraero.
As demais dizem respeito a assuntos relacionados a concessionários (1.203), companhias aéreas
(980), órgãos públicos (429) e outros (403).
Gráfico 6: Percentuais de Demandas Recebidas na Ouvidoria por Competência - 2016
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Os percentuais referentes aos relatos de competência das companhias aéreas, concessionários,
órgãos públicos e outros, representam 31,8% 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,
7.408 (78,2%) referem-se a reclamações, 723 (7,6%) correspondem a informações, 523 (5,5%)
foram elogios, 393 (4,2%) solicitações, 369 (3,9%) sugestões e 52 (0,5%) denúncias.
Tabela 34: Totais por Tipo de Relato - 2016

Tipo de Relato
RECLAMAÇÃO
INFORMAÇÃO
ELOGIO
SOLICITAÇÃO
SUGESTÃO
DENÚNCIA
Total Geral

Total
7.408
723
523
393
369
52
9.468

%
78,2
7,6
5,5
4,2
3,9
0,5
100,0

Abordando especificamente os relatos de competência da Infraero, verificamos que, do total de
6.453 relatos, 4.950 (76,7%) são reclamações, 469 (7,3%) elogios, 339 (5,3%) informações, 332
(5,1%) solicitações, 314 (4,9%) sugestões e 49 (0,8%) são denúncias.
Tabela 35: Totais por Tipo de Relato de competência da Infraero - 2016

Tipo de Relato
RECLAMAÇÃO
ELOGIO
INFORMAÇÃO
SOLICITAÇÃO
SUGESTÃO
DENÚNCIA

Total
4.950
469
339
332
314
49

%
76,7
7,3
5,3
5,1
4,9
0,8

Total Geral

6.453

100,0

No que tange exclusivamente às reclamações de competência da Infraero (6.453 relatos), devido à
sua representatividade quanto ao grau de satisfação pelos serviços prestados pela Empresa e
oportunidades de melhorias, verificamos que os dez temas mais recorrentes ao longo de 2016 foram
as demandas relacionadas a Ar Condicionado, Manutenção, Segurança, Banheiros, Internet,
Concessão/Negócios, Obras, Limpeza, Sinalização e Assentos, seguindo a tendência dos anos
anteriores, com pequenas variações percentuais.
No Gráfico e Tabela a seguir podemos verificar os percentuais de cada assunto, assim como os
totais e frequência mensal ao longo do ano.
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Gráfico 7: Principais Reclamações Recebidas na Ouvidoria - 2016

Tabela 36: Principais Reclamações na Ouvidoria de competência da Infraero - 2016

Assunto
AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO
SEGURANÇA
BANHEIROS
INTERNET
CONCESSÃO/NEGÓCIO
OBRAS
LIMPEZA
SINALIZAÇÃO
ASSENTOS
Outros Assuntos*

Jan
162
123
32
86
21
17
26
36
12
19
170

Fev
179
39
29
45
15
21
15
20
17
14
132

Mar Abr Mai
55
84 69
40
42 36
36
32 37
33
34 27
15
18 13
13
15
7
8
8
12
9
18
9
8
9
8
9
5
5
132 94 145

Jun
42
35
41
19
15
18
20
4
12
3
146

Jul Ago
64 99
44 30
44 45
30 45
21 21
16
9
12 18
6
11
8
11
7
11
122 136

Set Out Nov
32 54 84
25 34 46
37 46 36
21 28 34
18 10 11
10 13
3
9
13 14
5
20 12
10
5
13
9
9
8
103 88 110

Dez
156
41
60
45
14
29
15
16
6
9
109

Total
1.080
535
475
447
192
171
170
166
119
108
1.487

Total Geral
704 526 358 359 368 355 374 436 279 320 371 500
* Total de relatos classificados em 77 assuntos, com frequência média mensal inferior a 2 relatos.

4.950

Os principais motivos de insatisfação dos clientes acima apresentados representam 70% do total de
4.950 reclamações de competência da Infraero.
Fazendo um comparativo com o ano de 2015, percebemos que a variação das reclamações de
competência da Infraero foi de -10,1%. As reduções mais acentuadas foram relacionadas a
Internet gratuita, Obras e Limpeza. No mesmo período, entretanto, houve um aumento nas
reclamações relacionadas a Ar Condicionado (+22,9%).
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Tabela 37: Comparativo das Reclamações de competência da Infraero – 2015/2016

Assunto
AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO
BANHEIROS
SEGURANÇA
INTERNET
OBRAS
LIMPEZA
CONCESSÃO / NEGÓCIO
SINALIZAÇÃO
ASSENTOS
Outros Assuntos

2015
879
635
523
475
315
257
238
203
134
111
1.736

2016
1.080
535
447
475
192
170
166
171
119
108
1.487

%
22,9
-15,7
-14,5
0,0
-39,0
-33,9
-30,3
-15,8
-11,2
-2,7
-14,3

Total Geral

5.506

4.950

-10,1

Gráfico 8: Comparativo das Reclamações na Ouvidoria de competência da Infraero - 2015/2016

No total, 19 dependências tiveram aumento nas reclamações, representando um aumento de 700
reclamações. Já as outras dependências apresentaram redução, somando 1.256 relatos, totalizando
uma diferença de 556 relatos no período.
Na Tabela a seguir, apresenta-se as variações percentuais das reclamações de competência da
Infraero, por Dependência.
Tabela 38: Comparativo das Reclamações por Dependência – 2015/2016
Dependência
RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES - AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO
PE - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE RECIFE
SC - FORQUILHINHA - AEROPORTO - DIOMÍCIO FREITAS
PA - BELÉM - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM - VAL DE CANS
AC - CRUZEIRO DO SUL - AEROPORTO INTERNACIONAL CRUZEIRO DO SUL
RS - URUGUAIANA - AEROPORTO INTERNACIONAL RUBEM BERTA
BA - PAULO AFONSO - AEROPORTO DE PAULO AFONSO
PA - BELÉM - AEROPORTO JULIO CESAR
DF - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BRASÍLIA
AM - TABATINGA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE TABATINGA

2015
1
1
2
200
0
0
0
0
0
4

2016
5
4
5
466
14
8
1
1
1
8

%
400,0
300,0
150,0
133,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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MG - MONTES CLAROS - AEROPORTO DE MONTES CLAROS - MARIO RIBEIRO
BA - SALVADOR – AER. INT. SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES
CE - JUAZEIRO DO NORTE - AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE
RJ - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO
MS - PONTA PORÃ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA PORÃ
PR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA
SP - SÃO PAULO - AEROPORTO DE CONGONHAS
BA - ILHÉUS - AEROPORTO DE ILHÉUS - JORGE AMADO
SE - ARACAJU - AEROPORTO DE ARACAJU
RJ - MACAÉ - AEROPORTO DE MACAÉ
RS - PELOTAS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS
MA - IMPERATRIZ - AEROPORTO DE IMPERATRIZ – PREF. RENATO MOREIRA
RO - PORTO VELHO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO
SC- AEROPORTO INT. DE NAVEGANTES - MINISTRO VICTOR KONDER
PB - BAYEUX - AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO
ES - VITÓRIA - AEROPORTO DE VITÓRIA
SEDE - CENTRO CORPORATIVO
MG – UBERLÂNDIA-AEROP. UBERLANDIA - TEN. CEL. AV. CESAR BOMBONATO
SP - SÃO PAULO - AEROPORTO CAMPO DE MARTE
MS - CAMPO GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE
PB - CAMPINA GRANDE - AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA
SC - FLORIANÓPOLIS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
PI - TERESINA - AEROPORTO DE TERESINA - SENADOR PETRÔNIO PORTELLA
RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO SANTOS DUMONT
RR - BOA VISTA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA
RS - PORTO ALEGRE - AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
MG - UBERABA - AEROPORTO DE UBERABA
PR - FOZ DO IGUAÇU - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU
AM - MANAUS - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES
GO - GOIÂNIA - AEROPORTO DE GOIÂNIA
PA - PARAUAPEBAS - AEROPORTO DE CARAJÁS
SP - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE SÃO PAULO
MT - VÁRZEA GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON
SC - JOINVILLE - AEROPORTO DE JOINVILLE - LAURO CARNEIRO DE LOYOLA
PR - LONDRINA - AEROPORTO DE LONDRINA
TO - PALMAS - AEROPORTO DE PALMAS
PE - RECIFE - AEROPORTO INT. DO RECIFE - GUARARAPES - GILBERTO FREYRE
CE - FORTALEZA - AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS
PA - SANTARÉM - AEROPORTO DE SANTARÉM
PA - MARABÁ - AEROPORTO DE MARABÁ
AL - MACEIÓ - AEROPORTO INT. DE MACEIÓ - ZUMBI DOS PALMARES
MA - SÃO LUÍS - AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO
PE - PETROLINA - AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR NILO COELHO
RS - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGRE
MG - BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE BELO HORIZONTE - PAMPULHA
PA - ALTAMIRA - AEROPORTO DE ALTAMIRA
AM - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE MANAUS
MG - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BELO HORIZONTE
AC - RIO BRANCO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO
PR - CURITIBA - AEROPORTO DE BACACHERI
RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ
SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROF. URBANO ERNESTO STUNPF
AP - MACAPÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ
MS - CORUMBÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CORUMBÁ
AM - TEFÉ - AEROPORTO DE TEFÉ
PA - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BELÉM
RS - BAGÉ - AEROPORTO INT. COMANDANTE GUSTAVO KRAEMER
PI - PARNAÍBA - AEROPORTO DE PARNAIBA - PREFEITO DR JOAO SILVA FILHO
Total Geral

9
392
20
11
3
252
273
124
19
37
4
4
48
47
90
207
259
42
8
186
12
235
68
438
87
217
8
78
202
179
25
25
96
27
99
39
336
398
94
10
224
70
44
11
40
12
5
20
15
3
66
16
28
18
11
5
1
1
5.506

16
654
30
16
4
309
313
136
20
37
4
4
47
44
84
192
239
37
7
160
10
187
54
341
67
165
6
57
140
124
17
17
65
18
64
25
206
236
54
5
104
32
20
5
18
5
2
7
5
1
20
3
4
0
0
0
0
0
4.950

77,8
66,8
50,0
45,5
33,3
22,6
14,7
9,7
5,3
0,0
0,0
0,0
-2,1
-6,4
-6,7
-7,2
-7,7
-11,9
-12,5
-14,0
-16,7
-20,4
-20,6
-22,1
-23,0
-24,0
-25,0
-26,9
-30,7
-30,7
-32,0
-32,0
-32,3
-33,3
-35,4
-35,9
-38,7
-40,7
-42,6
-50,0
-53,6
-54,3
-54,5
-54,5
-55,0
-58,3
-60,0
-65,0
-66,7
-66,7
-69,7
-81,3
-85,7
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-10,1
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Reclamações de competência dos Concessionários
Do total de 1.203 relatos registrados, de competência das empresas Concessionárias, 1.148 são
reclamações, das quais destacamos o total de 397 queixas sobre o atendimento prestado e 305
manifestações sobre os preços praticados. Somados esses totais, sua representação é de 58,3% do
total de relatos do ano.
Reclamações de competência das Companhias Aéreas
As demandas de competência das Companhias Aéreas totalizaram 980 ocorrências, sendo que as
reclamações representaram 92% do total de registros (909 relatos). As principais reclamações
versaram sobre situações relacionadas a Voos (461). Queixas sobre procedimentos de check-in
(132) e atrasos (99) foram os assuntos mais recorrentes. Também foram recebidas 231 reclamações
sobre Bagagens, sendo dano (61) e extravio (59) 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 469 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 76,9% de relatos respondidos no prazo de até 20 dias
em 2016, com o prazo médio de resposta em 14 dias.
Lei de Acesso à Informação - SIC
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, pelo qual é possível receber as demandas, processá-las, acompanhar o prazo
pelo número de protocolo gerado, atender e despachar a resposta da solicitação.
Foram recepcionados 330 pedidos de informações em 2016, sendo que os pedidos sobre cópias de
documentos e informações operacionais foram os temas mais abordados.
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 2016
foram diversos 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
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
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Empresa com suas impressões e opiniões sobre os serviços prestados. Nesse sentido, a Ouvidoria da
Infraero vem buscando 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 tem trabalhado cada vez mais para a melhoria dos serviços prestados pela Empresa,
atuando como ferramenta de assessoramento ao processo de gestão da Empresa. Nesta análise sobre
ano de 2016, buscamos apresentar, de forma objetiva, os números referentes à atuação da Ouvidoria
ao longo do ano. Apresentamos 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.
As críticas apresentadas servem como termômetro do grau de satisfação de nossos clientes,
tornando-se importante ferramenta de gestão, revisão de processos e melhoria da qualidade dos
nossos serviços, razão pela qual se recomenda a utilização dos relatórios de gerenciais pelos
gestores como subsídio para o incremento de ações.
Relatório da Ouvidoria Call Center
Em 2016 foram registrados 11.344 teleatendimentos. Foi extraída uma média de 945,33 demandas
atendidas por mês, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 39: Relatório da Ouvidoria Call Center

Desse total de 11.344/ano, do período avaliado, apenas 263 demandas geraram abertura de Relatos
de Ouvidoria registrados no PROUVI, os quais correspondem a 2,318% do total.
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Gráfico 9: Teleatendimentos/Mês - 2016

LEI Nº 12.527/2011
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC
INFRAERO - 2016
ANO 05
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SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC
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.
Em atividade desde dia 16 de maio de 2012, data que a LAI entrou em vigor, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá 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. Por meio desse serviço é possível receber as demandas, processálas, acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e despachar a resposta ao solicitante.
Desde o início das operações do SIC da Infraero, até o dia 31 de dezembro de 2016, foram
recepcionados 1.586 pedidos de informações. No que tange ao tratamento dos pedidos, 100% já
foram respondidos dentro do prazo legal.
EVOLUÇÃO E VARIAÇÃO ANUAL
Gráfico 10: Evolução e Variação Anual do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Tabela 40: Evolução e Variação Anual do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

ANO
QUANTIDADE
VARIAÇÃO %
Fonte: e-SIC

2012
289
22,5%

2013
354
-26,0%

2014
262
34,0%

2015
351
-6,0%

2016
330

Na tabela abaixo tem-se o total de pedidos/ano, tempo médio/dia, média de pedidos/mês e a síntese
por instância (total de pedidos, quantidade de recursos interpostos à autoridade superior, à
autoridade máxima, à Controladoria-Geral da União e à Comissão Mista de Reavaliação de
Informações - CMRI.
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Tabela 41: Total de Pedidos de Informações ao Serviço de atendimento ao Cidadão - SIC

Pedidos

2012*

2013

2014

2015

2016

Total de Pedidos

289

354

262

351

330

Tempo Médio/dias

12

11,08

11,07

16,75

16,71

Média de Pedidos/mês

36

29,5

21,83

29,25

27,5

Recursos 1ª Instância

18

32

28

80

49

Recursos 2ª Instância

9

7

7

47

17

Recursos à CGU

2

4

1

44

15

Recurso CMRI

0

0

0

30

10

*Resultados a partir de Maio de 2012 (Implantação do SIC na Infraero)

EVOLUÇÃO MENSAL DOS PEDIDOS - 2016
Entre 01/01/2016 a 31/12/2016 foram registrados 330 pedidos.
A seguir apresentamos o gráfico da evolução mensal da quantidade de pedidos de acesso do ano de
2016. Foi extraída uma média de 27,5 demandas atendidas por mês, conforme demonstrado no
gráfico abaixo:
Gráfico 11:Evolução Mensal dos Pedidos de Informações - 2016

Fonte: e-SIC

TEMPO DE RESPOSTA
A LAI prevê que os pedidos de acesso à informação devem ser respondidos no prazo de 20 dias
corridos, prorrogáveis por mais 10 dias. Na Infraero o prazo médio de resposta no período foi de
17 dias.
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PEDIDOS POR TIPO DE RESPOSTA
Gráfico 12:Pedidos por Tipo de Resposta

Dos pedidos cujo acesso foi negado ao solicitante, a maioria se baseou na projeção de dados
pessoais e informações sigilosas abrangidos na Lei 12.527/2011.
MEIOS DE ENVIO DE RESPOSTA
Tabela 42: Meios de Envio de Resposta aos Pedidos de Informações

Meio
Pelo sistema (com avisos por e-mail)
Buscar/Consultar pessoalmente
Correspondência física (com custo)
Fonte: e-SIC

Quantidade
324
3
3

% de pedidos
98,18%
0,91%
0,91%

PERFIL DOS SOLICITANTES
Tabela 43: Perfil dos Solicitantes de Informações

Tipo de Solicitante

Quantidade

% de pedidos

Pessoa Física

158

92,40%

Pessoa Jurídica
Fonte: e-SIC

13

7,60%

TIPO DE OCUPAÇÃO DOS SOLICITANTES
Tabela 44: Tipo de Ocupação dos Soicitantes de Informações

Ocupação
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
NÃO INFORMADO
EMPREGADO - SETOR PRIVADO
ESTUDANTE
OUTRA
PROF. LIBERAL / AUTÔNOMO
JORNALISTA
PESQUISADOR
PROFESSOR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Total
86
40
40
39
33
19
16
13
10
10

%
19,62%
13,92%
13,92%
13,29%
10,13%
5,70%
5,06%
3,80%
3,16%
3,16%
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
EMPRESÁRIO / EMPREENDEDOR
MEMBRO DE PARTIDO POLÍTICO
MEMBRO DE ONG NACIONAL
Fonte: e-SIC

10
6
5
3

3,16%
2,53%
1,90%
0,63%

LOCALIZAÇÃO DOS SOLICITANTES
Tabela 45: Localização dos Solicitantes pelas Informações

Estado
DF
SP
RJ
Não Informado
RS
GO
PR
CE
PE
SC
AM
MG
PI
RN
ES
MT
PB
SE
AL
BA
PA
Outros países
Fonte: e-SIC

Nº de solicitações
42
30
15
11
10
8
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

% de Solicitações
26,58%
18,99%
9,49%
6,96%
6,33%
5,06%
3,80%
2,53%
2,53%
2,53%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,27%
1,27%
1,27%
1,27%
0,63%
0,63%
0,63%
0,63%

Nº de Pedidos
51
100
30
14
10
8
7
5
8
4
5
8
3
4
4
2
2
2
1
1
1
1

PERFIL DOS SOLICITANTES - ESCOLARIDADE (Pessoa Física)
Tabela 46: Perfil dos Solicitante pelas Informações - Escolaridade (Pessoa Física)

Escolaridade (em %)
ENSINO SUPERIOR
PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO / DOUTORADO
ENSINO MÉDIO
NÃO INFORMADO
Fonte: e-SIC

46,20%
25,32%
12,66%
8,23%
7,59%

ASSUNTOS DAS SOLICITAÇÕES
No período avaliado foram registradas 179 solicitações de cópias de documentos, informações
sobre contratos, obras, concessões e licitações; 84 informações variadas sobre procedimentos e
normas; 39 questionamentos sobre a cessão de empregados e 28 sobre assuntos diversos
(Concursos, horário de voos, etc.).
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Tabela 47: Assuntos das Solicitações de Informações

Assuntos
CONTRATOS//LICITAÇÃO/CONCESSÃO/OBRAS
ATOS/PROCEDIMENTOS/NORMAS
EMPREGADOS (PLANOS/CESSÃO)
OUTROS (HORÁRIOS DE VOOS/CONCURSO)
TOTAL
Fonte: e-SIC

Total
179
84
39
28
330

%
54,2
25,5
11,8
8,5
100,0

GRÁFICO POR ASSUNTO
Gráfico 13: Assuntos das Solicitações de Informações

RECURSOS
Em caso de insatisfação com a resposta recebida, o cidadão pode entrar com um recurso. Este
recurso tem prazo de até 05 dias para ser apreciado em 1ª instância, e mais 05 dias em 2ª instância.
Dentre os 330 pedidos de acesso realizados em 2016, foram registrados 49 recursos em 1ª instância,
17 recursos em 2ª instância, 15 recursos à Controladoria-Geral da União - CGU e 10 registros à
Comissão Mista de Reavaliação de Informações - CMRI.
Tabela 48: Recursos aos Pedidos de Informações

Pedidos

Recurso em 1ª
instância

Recursos em 2ª
instância

Recursos à
CGU

Recursos à
CMRI

330

49

17

15

10
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste relatório, apresenta-se o quantitativo de pedidos de informações recebidos pelo Sistema
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), bem como os agrupamentos por
assuntos, como forma de melhor visualização das demandas.
PRINCIPAIS CANAIS DA INFRAERO NAS REDES SOCIAS
Demonstrativo de seguidores em Dezembro de 2016:
Facebook – 30.636
Instagram – 12.131
Twitter - 30.832

Em Janeiro de 2016 tínhamos uma base de fãs de 16 mil seguidores no facebook e alcançamos em
Dezembro de 2016 30.636 fãs. O crescimento de 92% na base de seguidores foi conquistado
através do trabalho desenvolvido por empregados da infraero e de forma “orgânica” (sem
investimento em publicidade).
A estratégia, o plano de postagens e a criação de conteúdo foram desenvolvidos internamente por
empregados gerando economia para a empresa.
O alcance das publicações melhorou e teve seu pico no mês de fevereiro devido as ações de
carnaval com 1 milhão de pessoas alcançadas somente naquele período.
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Em 2016 a nossa base de seguidores cresceu 18%. Foram 2643 tweets (publicações) que renderam
mais de 2 milhões de impressões (pessoas alcançadas), 70 mil visitas e 4242 menções ao perfil
oficial sendo tratados pela equipe de redes sociais.
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7.2

Carta de Serviço ao Cidadão

A Carta de Serviços ao Cidadão, criada pela Infraero em 2014, cujo objetivo é informar o cidadão
dos serviços prestados pela Empresa, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, encontra-se disponível e
atualizado no portal de internet da Infraero www.infraero.gov.br, vinculado ao menu “Acesso à
Informação”.
7.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Quanto a aferição do grau de satisfação do cidadão-usuários, a pesquisa permanente da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR), é hoje o único instrumento de
acompanhamento de satisfação dos serviços prestados pela Infraero, devido à restrição orçamentária
da Empresa. A pesquisa monitora 15 aeroportos brasileiros, dentre eles nove da Rede Infraero, a
saber: Congonhas (SP), Cuiabá (CY), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre
(RS), Recife (PE), Salvador (BA) e Santos Dumont (RJ). No interregno de janeiro a dezembro de
2016 foram ouvidas 55.088 pessoas, que avaliaram os aeroportos em diversos quesitos numa escala
de 1 a 5, sendo 1 a menor avaliação e 5 para a maior avaliação possível. Os relatórios trimestrais
das pesquisas se encontram disponíveis no site da SAC-PR, www.aviacao.com.br/pesquisasatisfacao.
Em relação ao indicador de “Satisfação dos Clientes” dos aeroportos da Infraero, vide o quadro
resumo abaixo:
Quadro 66: Satisfação dos Cidadãos-Usuários
Corporativo/Aeroporto
Corporativo
Curitiba
Cuiabá
Manaus
Fortaleza
Porto Alegre
Recife
Santos Dumont
Congonhas
Salvador

7.4

Meta 2016
82,00 %
90,10%
67,00%
83,50%
85,50%
84,00%
87,30%
82,10%
83,50%
75,00%

Índice 2016
83,43%
92,75%
70,15%
85,85%
84,70%
84,90%
88,40%
87,05%
81,55%
75,50%

Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Quanto aos mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Empresa,
informamos que no portal da Internet da Infraero (www.infraero.gov.br), o menu “Acesso à
informação” reúne todas as nossas informações institucionais. A sociedade tem acesso às prestações
de contas da Infraero, basta selecionar a opção “Relatórios Anuais”.
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8
8.1

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Desempenho financeiro do exercício

No ano de 2016 a economia brasileira passou por grande período de recessão com retração do
consumo e da entrada de investimentos estrangeiros, instabilidade do preço do dólar e da taxa de
juros, bem como contínuos aumentos da taxa de desemprego, quedas no PIB e no comércio exterior,
gerando redução na importação devido à desvalorização cambial e no poder de consumo dos
brasileiros e baixas expectativas de produção nas empresas importadoras de insumos.
Tais fatores afetam diretamente o mercado de aviação civil impactando o movimento de passageiros
e aeronaves, bem como a movimentação de carga nos terminais aéreos de todo o País. De uma
maneira geral, o desempenho da economia brasileira tem sido considerado um dos principais fatores
da retração da demanda por transporte aéreo no Brasil.
Outro fator impactante nas contas da Infraero foram as concessões de aeroporto lucrativos para a
iniciativa privada. Com a concessão dos aeroportos realizadas no período de 2012 a 2014
[Guarulhos, Brasília e Viracopos (2012); Galeão e Confins (2014)], bem como a desativação do
aeroporto de Natal (2014), a Infraero acumulou prejuízo de R$ 7,79 bilhões de 2013 a 2015. Tal
fato deve-se a relevância financeira que estes possuíam na Empresa. Os seis aeroportos juntos, em
relação à rede de Aeroportos da Infraero de 2012, respondiam por cerca de 44% dos passageiros
operados, 28% das Aeronaves, 62% da carga aérea e respondiam por 53% do faturamento total da
rede.
Outra consequência das concessões que contribuiu para o aumento do prejuízo da Infraero foi o
excedente de pessoal desses aeroportos que não foi absorvido pelos concessionários. Da média de
3.880 empregados oriundos dos aeroportos concedidos 87% permaneceram na Infraero.
No intuito de minimizar os impactos desse cenário, a Infraero concentrou a gestão financeira no
aumento da arrecadação de recursos e otimização dos gastos com o estabelecimento sistemático de
metas de arrecadação de receitas e redução de despesas para cada aeroporto da rede.
Destaca-se, ainda, que a Infraero realizou em 2016 o desligamento voluntário de 1.139 empregados
no Programa de Desligamento Voluntário Incentivado – PDITA, totalizando 2.564 empregados
desligados desde 2012. Os desligamentos realizados em 2016 foram pagos com recursos
transferidos pelo Governo Federal, no montante de R$ 404,8 milhões.
Na avaliação dos resultados, a receita bruta apresentou crescimento de 8,4% em relação ao ano
anterior. Os custos dos serviços prestados aumentaram 4,2%, abaixo dos percentuais apurados nos
exercícios anteriores, em função, principalmente, da adesão de empregados ao programa de
demissão voluntários e da otimização dos custos.
O montante de receita arrecadada no exercício foi de R$ 2.946,8 milhões com aumento de 8,4% em
relação a 2015, das quais R$ 1.743,4 milhões são receitas aeronáuticas e R$ 1.203,4 milhões são
receitas comerciais. Apesar da queda na demanda operacional, as receitas apresentaram aumento em
decorrência, principalmente, do reajuste anual das tarifas aeroportuárias (embarque, conexão, pouso
e permanência), autorizado pela Portaria nº 194/SRA/2016, de 12,4% (IPCA – Fator X) a partir da
segunda quinzena de fevereiro/2015 e do reajuste de 72% da tarifa de uso das comunicações e dos
auxílios-rádio à navegação aérea em área de controle de aproximação (TAT-APP) e da tarifa de uso
das comunicações e dos auxílios-rádio à navegação aérea em área de controle de aeródromo (TATADR), ocorridas em outubro de 2015 por meio da Portaria nº 1194/GCE/2015, com o objetivo de
compensar o prejuízo operacional da atividade.
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As receitas comerciais apresentaram aumento de 3,6%, com destaque para o crescimento de 6,1%
das receitas de concessão de áreas, reflexo do estabelecimento sistemático de metas de arrecadação
de receitas para os aeroportos da rede.
No tocante ao custo dos serviços prestados, o aumento foi de 4,2% em relação ao exercício anterior,
chegando ao montante de R$ 2.320,8 milhões. Houve crescimento controlado das despesas devido a
gestão de otimização dos custos com crescimento de 7,8% dos serviços contratados e 7,0% dos
serviços públicos. Os custos com pessoal apresentaram crescimento de 3,2%, crescimento abaixo da
inflação apurada no período de 6,3%.
Com isso, o Prejuízo Líquido do período foi de R$ 751,7 milhões com destaque para os seguintes
fatores:
 perda com equivalência patrimonial com base nos resultados apurados pelas concessionárias
dos aeroportos concedidos, nas quais a Infraero mantém participação acionária de 49% no
montante de R$ 632,4 milhões;
 reversão da provisão das ações cíveis e trabalhistas (Tabela de Atualização de Débitos
Trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência da revisão das ações de
perdas certas e prováveis e execuções judiciais trabalhistas, no montante de R$ 38,3
milhões;
 provisão de perda no cálculo atuarial dos benefícios pós-emprego no montante de R$ 227,6
milhões, relativo aos planos de previdência privada e programa de assistência médica da
Infraero;
 reversão da provisão para redução ao valor recuperável – impairment, considerando que a
recuperabilidade dos ativos da Infraero foi calculada com base na estimativa dos fluxos de
caixa futuros dos aeroportos da rede para o período de 5 anos, R$ 125,5 milhões, em
decorrência, principalmente, da incorporação do Ataero na tarifa a partir de janeiro/2017;
 reversão da provisão do incentivo dos empregados que aderiram ao PDITA (Programa de
Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria) no montante de R$ 181,5 milhões, em
decorrência dos desligamentos realizados.
Destaca-se o reconhecimento no Balanço de 2016 a avaliação dos investimentos pelo método de
equivalência patrimonial – MEP considerando o período-base dezembro, conforme previsto na Lei
nº 6.404/76, artigo 248, inciso I, o montante de perda apurado de R$ 632,4 milhões. As SPE’s de
Guarulhos e Galeão apresentaram as maiores perdas chegando ao montante de R$ 171,5 milhões e
R$ 176,7 milhões, respectivamente. Tal provisão foi a mais relevante na apuração do Prejuízo
Líquido da Infraero de R$ 751,7 milhões em 2016.
8.2

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão e avaliação e
mensuração de ativos e passivos

Em relação a este subitem tem-se: i) O ativo imobilizado tangível é registrado considerando-se o
seu valor bruto de aquisição somado a todos os gastos diretamente atribuíveis e apresentado ao
custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da respectiva depreciação acumulada
calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica desses bens
e a perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável; ii) O valor residual e vida útil dos
ativos e os métodos de depreciação são revistos anualmente, sendo que os eventuais ajustes serão
reconhecidos como mudança de estimativa contábil, ajustados de forma prospectiva, quando for o
caso; iii) O ativo imobilizado intangível é registrado considerando-se o seu valor bruto de aquisição
somado a todos os gastos diretamente atribuíveis e apresentado ao custo de aquisição, deduzido da
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respectiva amortização acumulada e a perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável; iv)
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica
estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a
teste para análise de perda no seu valor recuperável; v) Ativos intangíveis com vida útil indefinida
não são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor
recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa; vi) A avaliação de vida útil
indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso
contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para definida, é feita de forma prospectiva; vii) Os
direitos e as obrigações são demonstrados pelos valores calculáveis e de realização, incluindo os
rendimentos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço, quando
aplicáveis. A classificação do curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e 180 da Lei nº 6.404/76,
alterados pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.
8.3

Sistemática de apuração de custos no âmbito da Infraero

Em relação a este subitem tem-se:
a) a unidade jurisdicionada responsável pelo gerenciamento de custos são todas as entidades
operacionais denominadas Centro de Negócios que encontram-se vinculadas ao Centro Corporativo,
conforme organograma:

b) As subunidades administrativas são compostas pelo Centro Corporativo e Centros de
Suporte Técnicos Administrativos, conforme organograma;
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c) No sistema de apuração dos custos o sistema de custeio utilizado pela Infraero é baseado em
atividades (ABC – Activity Based Costing);
d) O método ABC procura amenizar as distorções provocadas pelo uso do rateio, necessário aos
demais sistemas, principalmente se comparado ao sistema de custeio por absorção. Os
direcionadores utilizados são os seguintes: nº de passageiros embarcados e desembarcados – PAX,
peso máximo de decolagem – PMD e os custos diretos;
e) Os procedimentos administrativos de apuração do custo estão regulamentados na Norma Interna
NI 24.01/E (CNT), de 27/1/2010;
f) Em relação as práticas de tratamento e alocação dos custos, o critério de proporcionalização
(rateio) dos custos da Sede e dos Centros de Suporte Técnicos Administrativos para as Centros de
Negócios e dos custos passíveis de rateio nos Aeroportos e EPTA’s (Estações Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo), a sua apropriação é por meio de um sistema de
pesos baseado na mesma proporção dos custos diretos das atividades nas dependências envolvidas.
Por esse critério o sistema verifica o percentual dos custos diretos de cada um dos centros de custos
com funções operacionais e comerciais, em relação ao seu total nas dependências envolvidas, sendo
esses os percentuais que definem as proporções em que os custos da Sede, Centros de Suporte e dos
custos passíveis de rateio nos Centros de Negócios são atribuídos aos centros de custo;
g) Impactos observados na atuação da unidade jurisdicionada – o fato mais relevante corresponde
ao novo modelo de gestão atribuído através da nova estrutura organizacional que foi implantada em
2015, para melhor gerir os recursos financeiros após as concessões dos aeroportos de Guarulhos,
Brasília, Campinas, Galeão e Confins.
8.4

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas

As demonstrações contábeis e notas explicativas estão disponibilizadas
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/institucional/relatorios-anuais.html.

no

link:
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9

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

O Tribunal de Contas da União – TCU emitiu, no exercício de 2016, 14 (quatorze) deliberações,
consubstanciadas em acórdãos, com recomendações e/ou determinações para a Infraero, sendo 1
(uma) Oitiva; 5 (cinco) Ciências; 6 (seis) Determinações – sendo 1 (uma) em conjunto com a Casa
Civil; e 2 (duas) Recomendações. Ressalta-se que todas as deliberações foram atendidas.
A Superintendência de Auditoria Interna tem a atribuição institucional de relacionar-se com o TCU
e de fazer o acompanhamento das deliberações emitidas pelo órgão de controle externo, por meio de
planilhas e arquivos, e disseminá-los na Infraero. Esse acompanhamento é realizado pela Gerência
de Controle e Monitoramento de Auditoria – AICM que tem, também, a atribuição de relacionar-se
e atender o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.
9.2

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Com o advento da Lei nº 13.341, de 29/9/2016, que extinguiu a Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República e transferiu suas competências para o Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Cívil, Portos e Aviação Civil, a Infraero passou da supervisão da Secretaria de Controle
Interno da Secretaria de Governo da Presidência da República – CISET/SG-PR para a supervisão do
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.
No exercício de 2016, a CISET/SG-PR emitiu 3 (três) relatórios de auditoria e uma Nota Técnica
relativos a trabalhos realizados na Infraero, sendo que três se referiram à
fiscalização/acompanhamento de obras e um cuidou da avaliação da gestão da Empresa do
exercício de 2015. Nesse exercício de 2016 não houve relatórios ou recomendações emitidas pela
CGU.
Conforme se pode verificar abaixo foi apresentado o total de 38 (trinta e oito) recomendações e
todas tiveram o tratamento adequado por parte da Infraero, que encaminhou à CISET/SG-PR as
manifestações das respectivas áreas gestoras. Não obstante, essas manifestações encontravam-se,
em 31/12/2016, pendentes de análise pelo órgão de controle interno.
O acompanhamento das recomendações emitidas pelo órgão de controle interno é feito por meio do
Sistema de Execução e Monitoramento das Ações de Controle – SEMAC, sistema informatizado
que possibilita, de forma integrada, a produção, geração, registro e controle das rotinas operacionais
em execução nas Unidades Administrativas da CISET/SG-PR.
Os trabalhos do órgão de controle interno em monitoramento são os seguintes:
Número do Relatório:
Relatório de Fiscalização de Obras n° 03/2016 (OS n° 157/2015)
Objeto:
Fiscalização referente a obra de implantação de pátio de aeronaves, pista de táxi de acesso, via de serviços e
infraestrutura básica no lado ar do novo terminal de cargas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto
Alegre/RS, a cargo da Infraero.
Recomendações:
Recomendação 1 – Incluir, em seus normativos internos, a exigência de constar na documentação técnica de um
empreendimento de engenharia memoriais de cálculo e/ou descritivo do processo de elaboração das composições
de custo unitário e/ou referência de custos consideradas na orçamentação, de modo a facilitar a identificação, por
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parte do corpo técnico da Infraero, de equívocos de natureza similar aos apresentados na constatação 01 deste
Relatório. Isto se aplica tanto a anteprojetos/projetos contratados junto ao mercado quanto aos elaborados
organicamente.
Recomendação 2 – Instaurar procedimento administrativo disciplinar para identificar se a alteração dos custos do
principal serviço da obra se deu no âmbito da empresa pública; ou decorreu de ação exclusiva da Projetista, a qual,
em tese, burlou o processo de recebimento e aprovação do projeto por parte da Infraero, tendo em vista que
constava no projeto básico uma planilha eletrônica com valores supostamente compatíveis aos de mercado.
Recomendação 3 – Avaliar a necessidade de instaurar procedimento administrativo disciplinar para apurar a
responsabilidade pelo recebimento e elaboração de projeto básico ancorado em premissas antieconômicas, que
oneraram desnecessariamente a Administração Pública.
Recomendação 4 – Proceder à avaliação crítica quanto ao processo de recebimento e aprovação de
anteprojetos/projetos de engenharia elaborados por empresa contratada no mercado, de forma a constatar a presença
de procedimentos institucionalizados de análise dos custos mais representativos de um empreendimento. Na sua
existência, verificar se adentram nas premissas adotadas na elaboração de um orçamento para fins de validação e,
se for o caso, promover os devidos ajustes a fim de evitar a ocorrência de falhas de natureza similar às apresentadas
nesta constatação em outros empreendimentos.
Recomendação 5 – Verificar e, se for o caso, ajustar no projeto executivo a área de execução de serviço DSM, bem
como confirmar a área efetivamente em execução ou executada pelo Consórcio contratado.
Recomendação 6 – Proceder à avaliação do projeto executivo de forma a verificar a ocorrência no contrato de
falhas e fragilidades de natureza similar às identificadas na apropriação de equipamentos nos serviços relativos ao
canteiro de obras no âmbito do projeto básico.
Recomendação 7 – Proceder à avaliação e à revisão do(s) processo(s) de recebimento e aprovação de
anteprojetos/projetos de engenharia elaborados por empresa contratada no mercado, de forma a garantir a
compatibilidade entre as diferentes peças que compõem um projeto de engenharia, principalmente em relação ao
orçamento-base das obras, evitando assim que falhas aqui apontadas se perpetuem em outros empreendimentos.
Recomendação 8 – Proceder ao ajuste do projeto executivo no que tange ao serviço 2.3.7 – Pavimento em Placa de
Concreto Cimento Portland, Fctmk ≥ 5 Mpa, a fim de compatibilizar as especificações técnicas de projeto com o
orçamento contratado.
Recomendação 9 – Repactuar o Contrato n° 0030-EG/2014/0001 de modo que seja observado o valor paradigma de
R$ 333,47/m³, na data-base de dezembro de 2013, para remuneração do serviço 2.3.7 – Pavimentação em Placa de
Concreto Cimento Portland, Fctmk ≥ 5 Mpa.
Recomendação 10 – Na ocorrência de medições e pagamentos realizados no item 2.3.7 – Pavimentação em Placa
de Concreto Cimento Portland, Fctmk ≥ 5 Mpa no âmbito do Contrato n° 0030-EG/2014/0001, adotar providências
no sentido de que o Consórcio seja remunerado pelo correspondente serviço ao preço de R$ 333,47/m³ ao invés de
R$ 595,31/m³, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade.
Recomendação 11 – Reavaliar os procedimentos internos relacionados à gestão de licitações de forma a revisar, ou
instituir se for o caso, as salvaguardas destinadas a garantir a publicidade de todas as eventuais alterações nos
editais e demais peças integrantes de um certame.
Recomendação 12 – Instaurar procedimento disciplinar para apurar a responsabilidade pela alteração da solução
técnica de Compaction Grouting para Deep Soil Mixing (DSM) sem o devido amparo legal, editalício e contratual.
Recomendação 13 – Introduzir, em seus normativos internos, a obrigatoriedade de submeter possíveis
alterações/aditamento contratuais de natureza técnica ao rito de análise de impacto no respectivo processo
administrativo, a fim de evitar: a) situação similar à descrita na presente constatação; e b) a submissão da empresa
pública a riscos de responsabilização solidária por aceitação de solução técnica distinta da prevista pela Projetista,
que é a responsável técnica pelo projeto base da contratação.
Recomendação 14 – Avaliar a necessidade de instaurar procedimento disciplinar para apurar a responsabilidade
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pelo sobrepreço do valor de referência da solução técnica Deep Soil Mixing (DSM).
Recomendação 15 – Proceder à repactuação do Contrato n° 0030-EG/2014/0001, no montante de R$ 750.174,94
(data-base dez/2013), devido ao superfaturamento decorrente de sobrepreço no serviço DSM previsto nos itens
2.1.9 e 2.2.14 do orçamento contratado.
Recomendação 16 – Incluir, em seus normativos, a obrigatoriedade de avaliar as premissas de orçamento quanto às
práticas de mercado, de forma a buscar economicidade e eficiência nas obras públicas de médio e grande porte,
evitando assim a previsão de fornecimento de cimento em saco e o preparo manual de concreto.
Recomendação 17 – Aplicar ao Consórcio contratado as sanções previstas no âmbito do Contrato n° 0030EG/2014/0001 pelo atraso na execução da obra, o qual decorreu pela mobilização de força de trabalho inferior ao
previsto nas especificações técnicas presentes no projeto básico e que balizaram a citada avença.
Recomendação 18 – Incluir, em seus normativos internos, a previsão de serem disponibilizadas às equipes de
fiscalização de campo as respectivas composições de preço unitário dos serviços contratados, de forma que seja
possível identificar, concomitantemente à execução da obra, eventual mobilização de força de trabalho inferior à
realmente contratada, o que pode a vir ocasionar atrasos na entrega do empreendimento, permitindo assim a
emissão de alertas ao corpo dirigente da Infraero e a tomada de decisão sobre emissão de notificações e sanções ao
contratado.
Recomendação 19 – proceder à repactuação do Contrato n° 0030-EG/2014/0001, no montante de R$ 2.481.356,95
(data-base dez/2013), devido ao sobrepreço nos serviços analisados nesta ação de controle, com execução do
tratamento de solos moles já abordado em recomendação anterior.
Recomendação 20 – Proceder à atualização do superfaturamento de R$ 274.960,47 anotado para os serviços de
tratamento de solos moles em DSM e à devida glosa no âmbito do Contrato n° 0030-EG/2014/0001.
Providências adotadas:
O prazo para manifestação da área gestora expira em 9/3/2017.
Número do Relatório:
Relatório de Auditoria Anual de Contas n° 10/2016 (OS n° 328/2016)
Objeto:
Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2015.
Recomendações:
Recomendação 1 - Proceder ao recolhimento dos valores devidos à título de TEI ao FNAC, acrescidos das devidas
despesas acessórias, conforme estabelecido na legislação em vigor;
Recomendação 2 - Instruir procedimento administrativo para avaliar eventual apuração de responsabilidade quanto
à retenção dos recursos da TEI e posterior desvio de finalidade na sua aplicação.
Providências adotadas:
Recomendação 1: De acordo com o Memorando nº 166/DFSA(FIBR)/2017-R, de 6/1/2017, “a Infraero realizou o
repasse integral do Adicional de Tarifa de Embarque Internacional ao Fundo Nacional de Aviação Civil, relativo ao
período de dezembro de 2013 a maio de 2016, no montante de R$ 190.679.457,94 devidamente atualizados
monetariamente, desde a data de apuração, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo”.
Recomendação 2: Por meio do Memorando nº 2026/CRAD/2017, de 23/2/2017, a Gerência de Ações Disciplinares
– CRAD informou que “foi submetido à análise de Admissibilidade nº 015/DJCR/2017 e que ainda aguarda
Parecer final, visando instauração ou não de processo de apuração de responsabilidade”.
Considerando a mudança de vinculação da Infraero, da CISET/SG-PR para a CGU, registra-se que as
manifestações acima encontram-se pendentes de análise pela CGU.
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Número do Relatório:
Relatório de Fiscalização de Obras n° 04/2015 (OS n° 158/2015).
Objeto:
Fiscalização realizada nas obras de restauração do pavimento das áreas de movimento do Aeroporto Internacional
de Rio Branco – Plácido de Castro, em Rio Branco.
Recomendações:
Recomendação 1 - Garanta que, em caso de acréscimo dos quantitativos dos serviços (...), seus valores sejam
limitados aos valores descritos neste Relatório de Fiscalização.
Recomendação 2 - Encaminhe a esta Secretaria cópia do Boletim referente à medição final da obra, quando
disponível, de modo a comprovar o atendimento à recomendação anterior.
Recomendação 3 - Oriente formalmente os setores responsáveis para que considere, para todos os efeitos legais,
notadamente, os orçamentários, a inclusão das obras sob sua responsabilidade no PAC (...) somente após a
formalização do ato pelos órgãos competentes.
Recomendação 4 - Oriente formalmente os setores responsáveis para que recolham, de forma tempestiva, todas as
Anotações de Responsabilidade Técnica das obras sob sua responsabilidade.
Providências adotadas:
No que tange à Recomendação 1, a Infraero enviou à CISET/SG-PR, via SEMAC, a manifestação da área gestora.
Com a mudança de vinculação da Infraero, da CISET/SG-PR para a CGU, a análise dessa recomendação foi
atribuída à CGU. Não obstante, essa análise encontra-se pendente.
Em atendimento à Recomendação 2, a Infraero encaminhou à CISET/SG-PR o Boletim de Medição Final.
Todavia, a análise dessa resposta encontra-se pendente, pelo mesmo motivo exposto na Recomendação 1.
Para a Recomendação 3, a Infraero enviou à CISET/SG-PR, via SEMAC, o Memorando n° 913/DE(DEAS)/2016,
de 28/01/2016, pelo qual informou que o assunto foi oportunamente tratado no âmbito da Diretoria Executiva DIREX, especificamente com a Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG, área responsável pela
condução dos processos licitatórios da empresa, com a intensão de evitar a ocorrência de fato semelhante no futuro
e reforçar os mecanismos de controle. A Superintendência de Auditoria Interna retificou o constante do
Memorando n° 913/DE(DEAS)/2016 acima citado, informando que a área responsável pela condução dos
processos licitatórios da Empresa é a DIRETORIA FINANCEIRA E DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - DF
e não a Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG.
Na análise efetuada a CISET/SG-PR relatou que “Este ponto constante no relatório de fiscalização possuiu caráter
estruturante, visando alertar a Infraero acerca do problema ocorrido, de modo que a Empresa pudesse reforçar seus
mecanismos de controle e evitar nova ocorrência de falha similar. Entende-se que o objetivo foi alcançado”.
A Recomendação 4 foi atendida pela Infraero com a emissão, pela Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente –
DE, do Memorando-Circular n° 722/DESE/2016, de 25/01/2016, encaminhado a todos os órgãos executivos
vinculados à Superintendência de Serviços de Engenharia - DESE, em forma de ação preventiva e de
fortalecimento dos instrumentos de controle.
A CISET/SG-PR manifestou-se no sentido de que “A providência efetivada pela Infraero atende à recomendação
emitida pela CISET/PR”.

171

Número do Relatório:
Nota Técnica n° 81/2016/CGAP/CISET/SEGOV-PR referente ao Relatório de Auditoria de Acompanhamento
Permanente da Gestão/APG n° 01/2016 (OS n° 0424/2016) – versão preliminar.
Objeto:
Ação de controle sobre o processo licitatório RDC Eletrônica n° 003/LABR/SBBE/2015, destinado à contratação
de empresa para execução das obras de engenharia na pista de pouso e decolagem 01-20 do Aeroporto
Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio César Ribeiro-Belém/PA.
Recomendações:
Registra-se que nesse trabalho de auditoria foram emitidas 12 (doze) recomendações à Infraero. Todavia, nos
termos do Ofício nº 604/2016/CGAP-CISET/SEGOV-PR, de 27/12/2016, que encaminhou à Infraero a Nota
Técnica em tela, “tendo em vista que o orçamento de referência da supracitada licitação foi considerado como
‘sigiloso’ segundo a Lei do RDC, informo que o presente relatório também deve receber igual tratamento até
perdurar o referido sigilo”. Assim, as recomendações não foram inseridas no SEMAC e, consequentemente, não
serão relacionadas, neste momento, na Prestação de Contas do exercício de 2016.
Providências adotadas:
De acordo com o Anexo I da Nota Técnica supra, somente a Recomendação “i” (pág. 15) não havia sido
acatada pela CISET/SG-PR. Assim, por meio do Memorando nº 431/DESP/SPEC/2017-R, de 17/1/2017, a área
gestora apresentou novas justificativas à citada recomendação. Todavia, considerando a mudança de vinculação da
Infraero para a CGU, tais justificativas encontram-se pendentes de encaminhamento ao OCI, para análise e
deliberação.

Destaca-se que o relacionamento institucional da Infraero com a CISET/SG-PR é feito por
intermédio da Superintendência de Auditoria Interna – PRAI, com vistas a promover interação e
articulação no monitoramento das recomendações expedidas e em suas atividades na Empresa.
9.3

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

O ressarcimento por dano à Empresa advindo de processos de apuração de responsabilidade pode se
dar mediante o ajuizamento de ações judiciais ou instauração de Tomada de Contas Especial, de
acordo com as disposições do Regulamento de Controle Disciplinar da Infraero:
a)

Tomada de Contas Especial - artigo 66 do Regulamento de Controle Disciplinar:
Art. 66. Caso o resultado da averiguação ou da sindicância conclua pela existência de dano
a ser reparado, o processo de apuração de responsabilidade disciplinar deverá ser
encaminhado ao gabinete da Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios para adoção das
providências relacionadas ao assunto.

b)

Ações judiciais - artigo 67 do Regulamento de Controle Disciplinar:
Art. 67. Se o processo de apuração concluir pela prática de atos ou fatos danosos à Infraero,
sem prejuízo da responsabilização disciplinar, a Corregedoria encaminhará os autos à
Superintendência de Contencioso Judicial (DJCJ) para adoção das providências cabíveis,
observado o disposto no art. 66.

O Regulamento de Controle Disciplinar da Infraero prevê, ainda, a celebração de TAC – Termo de
Ajustamento de Conduta para restituição de valores até o limite estabelecido para a dispensa de
licitação, conforme mandamento a seguir:
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Art. 13. Na hipótese de dano causado ao erário, o ressarcimento poderá ser acordado no
termo de adequação de conduta, desde que o valor não ultrapasse o limite estabelecido para
a dispensa de licitação, nos termos do inciso II, combinado com o § 1º do art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, o ressarcimento poderá ser efetuado na
forma abaixo:
I - por meio de pagamento, de forma a vista ou parcelada; ou
II - pela entrega de outro bem de características não inferiores às do bem danificado ou
extraviado.

Dentre os 72 (setenta e dois) processos instaurados no exercício de 2016, entre averiguações e
sindicâncias, 27 (vinte e sete) tiveram indícios de dano ao Erário, conforme quadro apresentado na
Aba “Relatórios, Pareceres e Declarações” na Seção “Relatório de Instância ou Área de Correição”,
no Sistema e-Contas. Além disso, a Infraero firmou 35 TACs, também desmonstrado a referida
Seção.
No caso de ocorrência de dano ao erário em consequência dos fatos previstos no Art. 3º da
Instrução Normativa nº 071, de 28/11/2012, do Tribunal de Contas da União – TCU, a
Superintendência de Auditoria Interna, em conformidade com o Ato Normativo nº 85/PR/DJ/2016,
de 15 de janeiro de 2016, alterado pelo Ato Normativo nº 107/PR/DJ/2016, de 7 de novembro de
2016 (que revogou o MP-4.01 (ADT) – Tomada de Contas Especial, de 3/10/2012), poderá
recomendar à autoridade superior a instauração de processo de Tomada de Contas Especial.
No exercício de 2016 houve a instauração de 2 (dois) processos de Tomada de Contas Especial que,
em 31/12/2016, encontravam-se na fase interna.
9.4

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrig. com o disposto
no art. 5º da Lei 8.666/1993

A Infraero possui regulamento próprio de licitações e contratações, e segue ao disposto no artigo 5º
da Lei 8.666/93, por intermédio das Normas da Infraero, NI 6.01/E (LCT), de 01/09/2011, e NI
5.04/C (FIN), de 17/12/2009. As referidas normas instituem os controles e o cronograma de
pagamentos das obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização
de obras e prestação de serviços, com menção da Lei ora referenciada.
9.5

Revisão dos contratos vigentes pela desoneração da folha de pagamento

As informações estão disponíveis na planilha constante do Anexo VI deste Relatório de Gestão.
9.6

Informações sobre as ações de publicidade e propaganda

A Infraero possui duas agências de publicidade contratadas, conforme orientações da Lei
nº 12.232/2010, a saber: Agência 3 Comunicação Integrada Ltda. – TC 0090-PS/2015/0001, e
Link/Bagg Comunicação e Propaganda Ltda. – TC 0091-PS/2015/0001. Ambos os contratos foram
assinados em 19/10/2015 e renovados em 19/10/2016 por mais 12 (doze) meses, nos termos do
inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. O valor dos contratos é de R$ 20 milhões (ano) para as duas
agências contratadas.
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Ações de publicidade e propaganda desenvolvidas em 2016:
Quadro 67: Ações de Publiciade e Propaganda Desenvolvidas em 2016

Publicidade
Institucional
Legal
Mercadológica
Utilidade Pública

Programa/Ação orçamentária
31107051-6
31107023-2
31107052-7
31107050-5

Valores empenhados
R$ 822.754,04
R$ 2.171.300,17
R$ 832.018,93
0,00

Valores Pagos
R$ 822.754,54
R$ 2.171.300,17
R$ 832.018,93
0,00

No ano de 2016, em virtude da contenção de despesas, houve pouco investimento em publicidade
institucional, tendo sido marcado, principalmente, pela realização da CAMPANHA
MERCADOLÓGICA CHANCELA, que teve como objetivo pontuar os centro de negócios
(Aeroportos) da Infraero numa disputa, buscando motivar as equipes na promoção de novos
negócios. Pode-se afirmar que os resultados da campanha produziram bons frutos, pois trouxeram
novas receitas comerciais para Infraero, realizando, dessa forma, os objetivos da publicidade
mercadológica no âmbito da Empresa.
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10 ANEXOS
10.1 Anexo I - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Tabela 49: Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

1. Desenvolver estudos, planejar e promover
a modernização da função operacional da
rede
Infraero,
por
meio
do
estabelecimento de normas e padrões;
2. Estabelecer metas de desempenho para os
objetivos estratégicos da área;
3. Acompanhar os processos operacionais
desenvolvidos pelas áreas;

Antônio
Erivaldo Sales

Superintendente

Até
18/10/2016

4. Acompanhar a atualização da legislação
aplicável à função operacional dos
aeroportos da rede Infraero, promovendo
adaptações de equipamentos e sistemas;
Superintendência de
Gestão da Operação
– DOGP

5. Relacionar matricialmente com as demais
Diretorias buscando a integração de ações
para atendimento das demandas e
processos operacionais;
6. Fomentar a elaboração de implementação
de
projetos
de
eficientização
e
maximização de recursos e processos
aplicados
visando
o
controle
e
aperfeiçoamento contínuo;

Marçal
Rodrigues
Goulart

Superintendente

A partir de
19/10/2016

7. Propor recursos financeiros para custeio e
investimento para atingimento das metas;
e
8. Identificar e propor adequação de efetivo
de pessoal, bem como a formação e
capacitação de profissionais da área.
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

Álvaro Luiz
Miranda Costa

Superintendente

2016

Marcus
Vinícius do
Amaral
Gurgel

Superintendente

2016

1. Desenvolver estudos, planejar e promover
o desenvolvimento e modernização das
atividades de salvamento e combate a
incêndio em aeródromos e proteção da
Aviação Civil contra atos de interferência
ilícita;
2. Acompanhar a atualização da legislação
aplicável às atividades de segurança
aeroportuária, promovendo adaptações às
normas,
padrões,
equipamentos
e
sistemas;
3. Estabelecer metas de desempenho para os
objetivos estratégicos da área;
4. Acompanhar os processos operacionais
desenvolvidos pelas áreas;
Superintendência de
Gestão da
Segurança – DOSA

5. Acompanhar a atualização da legislação
aplicável à função operacional dos
aeroportos da rede Infraero, promovendo
adaptações
às
normas,
padrões,
equipamentos e sistemas;
6. Relacionar matricialmente com as demais
Diretorias buscando a integração de ações
para atendimento das demandas e
processos operacionais;
7. Fomentar a elaboração de implementação
de
projetos
de
eficientização
e
maximização de recursos e processos
aplicados
visando
o
controle
e
aperfeiçoamento contínuo;
8. Propor recursos financeiros para custeio e
investimento para atingimento das metas;
e
9. Identificar e propor adequação de efetivo
de pessoal, bem como a formação e
capacitação de profissionais da área.
1. Desenvolver estudos, planejar e promover
o desenvolvimento e modernização das
atividades da área, por meio do
estabelecimento de normas e padrões;

Superintendência de
Gestão da
Navegação Aérea DONA

2. Estabelecer metas de desempenho para os
objetivos estratégicos da área;
3. Planejar, gerir e orientar as atividades da
área;
4. Acompanhar os processos operacionais
desenvolvidos pelas áreas;
5. Relacionar matricialmente com as demais
Diretorias buscando a integração de ações
para atendimento das demandas e
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

Francisco
Xavier da
Silva Nunes

Superintendente

2016

processos operacionais;
6. Identificar ameaças e oportunidades com
vistas a implementar iniciativas e projetos
para o alcance do máximo de
disponibilidade e confiabilidade de
sistemas e equipamentos;
7. Propor recursos financeiros para custeio e
investimento para atingimento das metas;
8. Fomentar a formação, capacitação e o
desenvolvimento de profissionais da área
técnica, operacional e gerencial;
9. Elaborar e subsidiar a implantação do
plano de revitalização, modernização e
substituição
dos
subsistemas
e
equipamentos;
10. Fomentar a elaboração e implementação
de
projetos
de
eficientização
e
maximização de recursos e processos
aplicados na área, mantendo os controles
para aperfeiçoamento contínuo; e
11. Acompanhar a atualização da legislação
aplicável às atividades, promovendo
adaptações
às
normas,
padrões,
equipamentos e sistemas.
1. Assessorar o Diretor Comercial na direção
e coordenação sistêmica das atividades
relacionadas a logística de carga;
2. Representar a Infraero em eventos
externos, cuja temática envolva logística
de carga, sob a coordenação da Diretoria
Comercial;

Superintendência de
Negócios em
Logística de Carga –
DCLC

3. Atuar como gestor do processo de
desenvolvimento,
harmonização
e
integração entre as atividades de logística
de carga, demais áreas da Empresa, órgãos
públicos e o mercado;
4. Dirigir e acompanhar ações e estudos para
desenvolvimento e cumprimento de
programas e projetos estratégicos,
especiais e de novos negócios para a
atividade de logística de carga, incluindo o
planejamento empresarial e os recursos
financeiros inerentes à Superintendência;
5. Dirigir e acompanhar os estudos de
elaboração e melhoria contínua da
legislação pertinente aos procedimentos
operacionais e de cobrança da atividade de
logística
de
carga,
incluindo
a
implementação de normas, padrões e
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Carlos Alberto
Pacheco de
Lima

Superintendente

Claiton
Resende Faria

Superintendente

Período de
atuação

critérios técnicos em conjunto com as
áreas correlatas da Empresa;
6. Dirigir, acompanhar e subsidiar as ações e
os projetos voltados para o provimento das
necessidades físicas, operacionais, legais e
estratégicas da atividade de logística de
carga em conjunto com as áreas correlatas
da Empresa; e
7. Acompanhar a evolução dos negócios da
atividade de logística de carga, provendo
recursos
necessários
para
o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da
atividade.
1. Gerir as atividades inerentes aos negócios
em áreas externas, de serviços aéreos,
auxiliares de transporte aéreo e órgãos
públicos;
2. Definir
metas e
indicadores de
desempenho pertinente às atividades de
áreas externas, serviços aéreos, serviços
auxiliares de transporte aéreo e órgãos
públicos;
3. Definir objetivos estratégicos e diretrizes
de
padronização
dos
processos
relacionados às atividades de negócios em
áreas externas e de serviços aéreos;

Superintendência de
Negócios em Áreas
Externas e Serviços
Aéreos – DCES

Até
14/08/2016

4. Desenvolver estudos, planejar e promover
o desenvolvimento das atividades de
negócios em áreas externas e de serviços
aéreos e auxiliares de transporte aéreo, por
meio do estabelecimento de normas e
padrões;
5. Acompanhar a atualização da legislação
aplicável às atividades de negócios em
áreas externas, de serviços aéreos, de
serviços auxiliares de transporte aéreo e
órgãos públicos promovendo adaptações
às normas, padrões, equipamentos e
sistemas;

A partir
15/08/2016

6. Participar da concepção e atualização dos
planos e projetos de desenvolvimento
aeroportuário; e
7. Realizar prospecções de mercado para
identificação de oportunidades e novos
negócios para as atividades de negócios
em áreas externas, de serviços aéreos e de
serviços auxiliares de transporte aéreo.
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

1. Gerir as atividades inerentes à área de
varejo aeroportuário;
2. Definir
metas e
indicadores de
desempenho pertinentes às atividades de
varejo aeroportuário;

Rubiana da
Silva Martins

Superintendente

Até
21/08/2016

Alisson
Vinicio Freitas
Silva

Superintendente

A partir
22/08/2016

Claiton
Resende Faria

Superintendente

Márcia Regina
Vituzzo

Superintendente

3. Propor e acompanhar a implementação de
diretrizes para a estratégia de varejo
aeroportuário;
Superintendência de
Negócios em Varejo
Aeroportuário –
DCVA

4. Desenvolver estudos, planejar e promover
o desenvolvimento das atividades de
varejo aeroportuário, por meio do
estabelecimento de normas e padrões;
5. Acompanhar a atualização da legislação
aplicável às atividades de varejo
aeroportuário, promovendo adaptações às
normas,
padrões,
equipamentos
e
sistemas;
6. Realizar prospecções de mercado para
identificação de oportunidades e novos
negócios para as atividades de varejo; e
7. Participar da concepção e atualização dos
planos e projetos de desenvolvimento
aeroportuário.

Superintendência de
Marketing
Comercial – DCMK

1. Propor e acompanhar a implementação de
diretrizes para a estratégia de marketing
comercial;
2. Definir metas e indicadores de
desempenho pertinente às atividades de
marketing comercial;
3. Coordenar e supervisionar as atividades de
marketing comercial;
4. Desenvolver estudos, planejar e promover
o desenvolvimento das atividades de
marketing comercial, por meio do
estabelecimento de normas e padrões;
5. Estruturar e realizar pesquisas de interesse
mercadológico para orientação dos
negócios da Empresa;
6. Realizar e desenvolver o relacionamento
com o mercado visando ao
desenvolvimento dos negócios da
Empresa;
7. Realizar prospecções de mercado para
identificação de oportunidades e novos
negócios;
8. Desenvolver a atuação da Infraero perante
o mercado, com vistas a orientar a sua

Até
31/01/2016

A partir de
15/02/2016
Até
12/08/2016
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências
atuação;
9. Orientar o desenvolvimento de projetos
comerciais que incluam parcerias, ações
promocionais e eventos de interesse da
Infraero e que promovam o fortalecimento
dos negócios da Empresa perante o
mercado;
10. Desenvolver e orientar os canais físicos e
eletrônicos de atendimento e
relacionamento comercial com clientes e
usuários da Empresa;
11. Padronizar os elementos de comunicação,
ambientação e apresentação em âmbito
interno e externo sob sua área de atuação e
responsabilidade;
12. Realizar as contratações de interesse de
marketing comercial e de aderência
mercadológica necessárias à
instrumentalização, suporte, desempenho
e desenvolvimento das áreas de negócios
da Empresa;
13. Planejar, contratar e implementar os
Planos Diretores de Mídia Aeroportuária;
e
14. Definir e acompanhar, em conjunto com a
Superintendência de Aeroportos, a
implementação das diretrizes do Mix
Comercial dos Aeroportos.

Titular

Lea Maria
Cavallero
Barbacovi

Cargo

Superintendente

Período de
atuação

A partir de
01/09/2016

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

180

10.2 Anexo II - Norma da Auditoria Interna da Infraero
I - DA FINALIDADE
1-

Esta Norma da Infraero tem por finalidade estabelecer as diretrizes e disciplinar as atividades
de auditoria interna no âmbito da Empresa.
II - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

2-

As atividades de auditoria interna na Infraero estão fundamentadas nos seguintes normativos:
a) Arts. 70 e 74 da Constituição Federal e seus dispositivos;
b) Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, alterado pelos Decretos nºs 4.304, de 16 de
julho de 2002; 4.440, de 25 de outubro de 2002; 5.481, de 30 de junho de 2005; e 6.692, de
12 dezembro de 2008 - que dispõem sobre o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal;
c) Estatuto Social da Infraero;
d) Instrução Normativa nº 1, de 6 de abril de 2001, da Secretaria Federal de Controle Interno que define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para atuação do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal;
e) Instrução Normativa nº 7, de 29 de dezembro de 2006, alterada pela Instrução Normativa
nº 9, de 14 de novembro de 2007, da Controladoria-Geral da União (CGU) que estabelece
normas de elaboração e acompanhamento da execução no Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna (PAINT) das entidades de administração indireta do Poder Executivo
Federal;
f) Instrução Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2007, da Controladoria-Geral da União
(CGU) - que estabelece o conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAINT) e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT);
g) Resolução nº 986, de 21 de novembro de 2003, do Conselho Federal de Contabilidade que aprova a NBC TI 01 - Da Auditoria Interna;
h) Resolução nº 2, de 31 dezembro de 2010, da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) - que
determina a adoção pelas empresas estatais de diretrizes que objetivam o aprimoramento
das suas práticas corporativas.
III - DA CONCEITUAÇÃO

3-

Para fins desta Norma considera-se:
a) achado de auditoria - fato significativo observado pelo auditor durante a execução da
auditoria, geralmente associado a falhas, fragilidades e não conformidades;
b) auditoria de conformidade - instrumento de fiscalização utilizado para examinar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos administradores quanto ao aspecto
contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial;
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c) auditoria de avaliação da gestão - atividade de auditoria desenvolvida pelo órgão de
controle interno ao qual a Infraero está jurisdicionada, com vistas a emissão de parecer
sobre a gestão da Empresa;
d) auditoria de natureza operacional - consiste em avaliar as ações gerenciais e os
procedimentos relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades, com a
finalidade de emitir opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e
economicidade, procurando auxiliar a Administração no gerenciamento de suas atividades
e nos resultados, por meio de recomendações que visem aprimorar os procedimentos e
melhorar os controles;
e) auditoria especial - atividade que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas
relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, realizada para atender determinação
expressa de autoridade competente;
f) auditoria independente - serviço de auditoria externa contratado para os exames das
demonstrações financeiras em geral;
g) auditoria interna - atividade independente, desenhada para adicionar valor e melhorar as
operações de uma organização, auxiliando-a a realizar seus objetivos a partir da aplicação
de abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos
de gerenciamento de riscos, controle e governança;
h) Conselho de Administração - órgão de deliberação colegiada, responsável por fixar
políticas, definir diretrizes e orientação geral dos negócios, dos objetivos e dos desafios da
Infraero, por estabelecer as ações a serem incluídas no PAINT e aprová-lo;
i) Conselho Fiscal - órgão que fiscaliza os atos dos administradores, verifica o cumprimento
de seus deveres legais e estatutários e zela pela gestão econômico-financeira da Empresa;
j) Controladoria-Geral da União (CGU) - órgão do Governo Federal responsável por assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do
Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da
transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública,
correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria;
k) controle interno - compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas
adotadas na Empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos
dados contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o segmento das
políticas executivas prescritas;
l) equipe de auditoria - auditores que realizam trabalhos de auditoria, apoiados, se necessário,
por outros profissionais da Empresa;
m) gerenciamento de riscos - processo para identificar, avaliar, administrar e controlar
potenciais eventos ou situações e fornecer razoável certeza em relação ao cumprimento dos
objetivos da organização;
n) gestor - empregado responsável pelas atribuições inerentes à unidade gestora;
o) missão de auditoria - qualquer trabalho definido no Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna (PAINT) ou expressamente determinado por autoridade competente;
p) Nota Técnica de Auditoria - documento por meio do qual a Superintendência de Auditoria
Interna realiza pronunciamento sobre determinado assunto ou processo ou em
complemento a trabalhos de auditoria realizados;

182

q) órgãos de controle interno e externo - órgãos para os quais a Superintendência de Auditoria
Interna presta apoio em sua missão institucional. O controle interno é exercido pela
Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Secretaria de Controle Interno da SecretariaGeral da Presidência da República (CISET/SG-PR), enquanto o controle externo é
exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU);
r) papel de trabalho - conjunto de formulários e documentos com o registro de todas as
evidências coletadas por meio da observação, inspeção, indagação e investigação, obtidas
ao longo da execução do serviço de auditoria, que fundamenta a opinião da equipe de
auditoria;
s) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) - documento que contém a
programação dos trabalhos de auditoria para o período de um ano;
t) profissional de auditoria - todo empregado que labora na Superintendência de Auditoria
Interna;
u) programa de auditoria - definição ordenada de objetivos, determinação de escopo e roteiro
de procedimentos detalhados destinado a orientar a equipe de auditoria e estabelecer os
procedimentos para a identificação, análise, avaliação e registro das informações durante a
execução da atividade de auditoria;
v) parecer de auditoria - indicação das ações a serem adotadas pelos gestores, após a
conclusão dos exames realizados com vistas à melhoria e ao fortalecimento dos controles
internos;
w) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) - documento que contém o
relato das atividades e dos trabalhos de auditoria desenvolvidos durante o ano anterior, a
ser encaminhado à Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da
República (CISET/SG-PR);
x) Relatório Preliminar de Auditoria - documento que contém evidências encontradas pela
equipe de auditoria durante a missão, o qual deverá ser enviado aos envolvidos no processo
para a apresentação das razões e justificativas;
y) Relatório Consolidado de Auditoria - documento que contém o parecer sobre os achados
de auditoria, consideradas as justificativas apresentadas pelos auditados, e a proposta de
encaminhamento à Administração da Empresa, o qual deverá ser enviado aos envolvidos
no processo para as providências subsequentes;
z) Relatório de Monitoramento - documento que contém a análise e o parecer da equipe de
auditoria sobre as ações adotadas pelo auditado em relação aos pontos pendentes no
Relatório Consolidado de Auditoria;
aa) Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República
(CISET/SG-PR) - órgão setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal ao qual a Infraero é jurisdicionada;
bb) segregação de função - separação entre funções de autorização ou aprovação, de operações,
execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha
competências e atribuições em desacordo com este princípio;
cc) solicitação de auditoria - documento pelo qual a equipe de auditoria solicita à Dependência
ou à área auditada a apresentação de documentos ou informações necessários ao
desempenho da atividade de auditoria;
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dd) Superintendência de Auditoria Interna - unidade de auditoria interna vinculada ao
Conselho de Administração da Infraero, cujo objetivo específico é executar o Plano Anual
de Atividades de Auditoria Interna (PAINT);
ee) Tribunal de Contas da União (TCU) - órgão de auxílio ao controle externo exercido pelo
Congresso Nacional em conformidade com o artigo 71 da Constituição Federal.
IV - DAS ATRIBUIÇÕES
4-

São atribuições da Superintendência de Auditoria Interna:
a) elaborar, anualmente, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), que
deve conter todas as ações a serem desenvolvidas durante o exercício seguinte e, após
análise prévia da CISET/SG-PR, submetê-lo ao Conselho de Administração para
aprovação;
b) executar o PAINT com o objetivo de comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos da
Administração, com a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência;
c) assessorar os membros da alta administração no desempenho efetivo de suas funções e
responsabilidades em relação ao gerenciamento de riscos em decisões importantes, quando
for o caso, por meio de análises, apreciações, recomendações e comentários pertinentes às
atividades examinadas para assegurar a fidedignidade dos dados utilizados na tomada de
decisões;
d) elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) e encaminhar à
CISET/SG-PR;
e) emitir parecer sobre o Processo de Contas Anual da Infraero;
f) coordenar a elaboração do Processo de Contas Anual da Infraero e encaminhar aos órgãos
de controle interno e externo;
g) apoiar os órgãos de controle interno e externo;
h) dar ciência ao Tribunal de Contas da União (TCU) de qualquer irregularidade ou
ilegalidade de que tomar conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária, respeitadas
as medidas internas de saneamento.

5-

São atribuições da autoridade máxima da Dependência ou da área auditada:
a) prover as informações necessárias ao atendimento das solicitações da equipe de auditoria;
b) designar empregado para representar a Administração no acompanhamento da auditoria;
c) garantir o apoio de empregados da área na qual a auditoria está sendo realizada;
d) garantir a assistência de empregados da Empresa em assuntos específicos, quando a equipe
de auditoria considerar necessário;
e) preparar resposta às demandas da Superintendência de Auditoria Interna;
f) desenvolver e implementar ações corretivas e preventivas às recomendações de auditoria.

6-

Os empregados das áreas auditadas são responsáveis pelas informações prestadas e respondem
para todos os efeitos e consequências sobre a imprecisão, omissão ou desvirtuamento dos
dados, esclarecimentos e documentos apresentados.

7-

Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação
da Superintendência de Auditoria Interna, ficará sujeito à punição na forma legal, apurada em
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procedimento regular, sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou penal que do
ato decorra.
V - DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA INTERNA
8-

Os profissionais de auditoria interna possuem acesso irrestrito a registros, pessoal,
informações e propriedades físicas relevantes para execução das atividades de auditoria
interna.

8.1 - Nenhum processo, documento ou informação, solicitado a qualquer tempo, poderá ser
sonegado aos profissionais da Superintendência de Auditoria Interna, no exercício das
atividades de auditoria interna, sob pena de falta funcional.
8.2 - Quando ocorrer limitação às atividades de auditoria interna, o fato deverá ser comunicado,
de imediato e por escrito, à autoridade máxima da Dependência ou área examinada e
solicitadas as providências necessárias.
9-

No desempenho de suas funções, o profissional de auditoria não terá responsabilidade direta,
salvo no caso previsto no §1º do Art. 74 da Constituição Federal, nem autoridade sobre a
gestão dos processos examinados. Sua responsabilidade se limitará à emissão dos relatórios
sobre o trabalho executado. Portanto, os exames e avaliações realizados pelo profissional de
auditoria não eximem os gestores da Empresa das responsabilidades que lhes cabem.

10 - Os profissionais de auditoria designados para a realização das atividades devem, durante os
trabalhos de campo, dar conhecimento das ocorrências identificadas aos responsáveis pelas
áreas auditadas e solicitar destes os devidos esclarecimentos e manifestações formais sobre as
constatações preliminares, considerada a necessidade dos gestores de ter assegurada, em
tempo hábil, a oportunidade de apresentar esclarecimentos adicionais ou justificativas a
respeito dos atos e fatos administrativos sob sua responsabilidade.
VI - DA CONDUTA DO PROFISSIONAL DE AUDITORIA
11 - Os profissionais de auditoria, no desempenho de suas funções, deverão observar os seguintes
aspectos:
11.1 - Comportamento ético:
a) proteger os interesses da sociedade e respeitar as normas de conduta;
b) não valer da função em benefício próprio ou de terceiros;
c) guardar confidencialidade das informações obtidas, não revelá-las a terceiros, sem
autorização específica, salvo se houver obrigação legal ou profissional de assim proceder.
Esta obrigação deve ser formalizada em documento denominado Termo de
Confidencialidade (ANEXO V) devidamente assinado pelo profissional de auditoria:
1. ao assinar o Termo de Confidencialidade, o profissional de auditoria se compromete a
não divulgar informações relativas a documentos e dados que possam comprometer os
trabalhos de auditoria, os planos da Empresa e as ações dos gestores;
2. o descumprimento da subalínea anterior ensejará em punição, na forma da legislação
trabalhista, após procedimento administrativo regular, sem prejuízo da responsabilidade
administrativa, civil ou penal que do ato decorra.
11.2 - Cautela e zelo profissional:
a) agir com prudência, habilidade e atenção;
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b) ter o máximo de cuidado, imparcialidade e zelo na realização dos trabalhos e na
exposição das conclusões;
c) usar o bom senso em seus atos e recomendações;
d) cumprir as normas gerais de auditoria interna e o emprego dos procedimentos de
aplicação geral ou específica.
11.3 - Independência e imparcialidade:
a) manter atitude de independência em relação ao auditado, de modo a assegurar
imparcialidade no seu trabalho e nos demais aspectos relacionados com sua atividade
profissional;
b) preservar a autonomia profissional e evitar desenvolver e implementar procedimentos,
preparar registros ou envolver-se em qualquer outra atividade que venha a examinar ou
analisar, e que possa constituir empecilho à manutenção de sua independência;
c) não participar de comissões destinadas à apuração de responsabilidades no âmbito da
Empresa, de comissões de licitações, de comissões de fiscalização de contratos, e de
quaisquer grupos de trabalho que envolvam assuntos de gestão que possam vir a sofrer
exame por parte da Superintendência de Auditoria Interna, com exceção daquelas
inerentes às atividades de auditoria interna:
1. caso possua impedimento para a realização de determinados trabalhos de auditoria
deverá comunicar formalmente ao seu superior hierárquico e expor os motivos para
análise e adoção das medidas necessárias.
11.4 - Soberania - possuir o domínio do julgamento profissional, pautado no planejamento dos exames de
acordo com o estabelecido nas normas internas, na seleção e aplicação de procedimentos técnicos e
testes necessários e na elaboração de relatórios e pronunciamentos.
11.5 - Objetividade - procurar apoio em documentos e evidências que permitam a convicção da realidade
ou a veracidade dos fatos das situações examinadas.
11.6 - Conhecimento técnico e capacidade profissional - possuir, em função de sua atuação multidisciplinar,
conhecimentos técnicos, experiência e capacidade para o adequado cumprimento do objetivo do
trabalho.
11.7 - Atualização dos conhecimentos técnicos - manter constante atualização e acompanhamento das
normas, procedimentos e técnicas aplicáveis.
11.8 - Cortesia - possuir habilidade no trato, verbal e escrito, com pessoas e instituições, respeito aos
superiores, subordinados e pares, e àqueles com os quais mantenha relacionamento profissional.
11.9 - Fundamentação - expressar-se por meio de razões ou argumentos que produzam manifestações,
recomendações e análises alicerçadas na legislação corrente, normativos internos, externos, doutrinas
e jurisprudências, de modo a preservar a Administração.
12 - O empregado de outra unidade organizacional da Empresa, transferido para a
Superintendência de Auditoria Interna, não poderá, no prazo mínimo de 2 (dois) anos,
participar de qualquer atividade de auditoria na unidade a que pertencia.
VII - DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
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13 - As atividades de auditoria interna poderão ser executadas em qualquer segmento da Empresa,
de forma a adquirir visão completa das operações submetidas a exame, com vistas a assegurar
a:
a) fidedignidade e integridade das informações;
b) observância e cumprimento das políticas, estratégias, planos, regulamentos, normas e
procedimentos;
c) proteção dos ativos;
d) utilização eficiente e eficaz dos recursos.
14 - No desempenho das atividades de auditoria interna deve-se:
a) elaborar o planejamento da missão de auditoria, observados os requisitos de risco de cada
atividade a ser auditada;
1. no planejamento devem ser apresentados, além dos procedimentos de auditoria e
técnicas a serem utilizados na preparação da missão, em conformidade com o Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), os conceitos e as normas que serão
adotados na execução dos trabalhos de auditoria.
b) elaborar o programa de auditoria a ser executado nas Dependências ou áreas da Empresa,
elencado, por amostragem, os itens de verificação, com foco na materialidade, na
relevância, na oportunidade, na criticidade pretérita, entre outros fatores;
c) enviar correspondência à autoridade máxima da Dependência ou da área a ser auditada,
para apresentação da equipe de auditoria e do programa de trabalho;
1. quando a missão for realizada em Dependência subordinada, enviar correspondência,
também, à Superintendência Regional;
d) realizar reunião com a autoridade máxima da Dependência ou da área auditada antes de
iniciar os trabalhos com o objetivo de externar os motivos da missão, tirar possíveis
dúvidas e obter informações sobre o ambiente a ser auditado;
e) realizar os exames de auditoria em documentos, papéis, planilhas, meios eletrônicos e
quaisquer outros recursos utilizados pela Empresa;
f) emitir solicitações de auditoria com vistas a esclarecer fatos ou obter informações, sempre
que necessário;
g) realizar reunião, ao final dos trabalhos, com a autoridade máxima da Dependência ou área
com o objetivo de relatar sobre as constatações mais relevantes observadas durante a
missão de auditoria e, quando o assunto requerer, recomendar ações imediatas;
h) elaborar o relatório preliminar de auditoria e enviar ao gestor para conhecimento e
manifestação, se for o caso, dentro do prazo definido;
1. caso não haja necessidade de manifestação do gestor poderá ser emitido o relatório
consolidado, que deverá ser encaminhado para conhecimento;
i) elaborar o relatório consolidado de auditoria e estabelecer prazo para conhecimento ou
atendimento das recomendações apresentadas;
j) analisar os apontamentos consignados nos relatórios consolidados de auditoria até a
aceitação das justificativas apresentadas pelo gestor;
k) organizar e manter a guarda dos papéis de trabalho;
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l) manter, sobre os trabalhos já concluídos, programa contínuo de revisões internas, com o
objetivo de melhorar a qualidade dos trabalhos de auditoria.
15 - São atividades de auditoria interna, ainda:
a) atender às solicitações de auditoria, diligências ou outras demandas dos órgãos de controle
interno e externo, encaminhá-las às áreas envolvidas, analisar e encaminhar as respostas
aos órgãos solicitantes;
b) acompanhar e coordenar o atendimento às auditorias dos órgãos de controle interno e
externo na Empresa;
c) avaliar e aperfeiçoar os controles internos, disseminar as boas práticas administrativas e
divulgar as recomendações e decisões dos órgãos de controle interno e externo;
d) verificar a qualidade e confiabilidade dos indicadores utilizados pela Infraero para avaliar o
desempenho da gestão;
e) realizar pronunciamento sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;
f) prover integração com a auditoria independente na realização dos exames sobre as
demonstrações financeiras da empresa;
g) emitir Nota Técnica de Auditoria para esclarecimento sobre determinado assunto ou
processo ou em complemento a trabalhos de auditoria realizados;
h) avaliar e propor recomendações apropriadas para melhoria do processo de Governança;
i) monitorar as recomendações da unidade de auditoria interna e dos órgãos de controle;
1. o monitoramento será efetuado após 90 (noventa) dias da data de encaminhamento do
relatório consolidado à área ou Dependência auditada,
2. excepcionalmente, dependendo da relevância da implementação e a critério da
Superintendência de Auditoria Interna, o prazo para o início do monitoramento poderá
ser reduzido ou ampliado,
3. o disposto nas subalíneas precedentes não se aplica às decisões prolatadas pelos órgãos
de controle interno e externo. Deve ser observado, neste caso, as suas respectivas
determinações,
4. as informações fornecidas pelo auditado, no que concerne aos relatórios de auditoria
interna, devem ser analisadas pelas equipes de auditoria, que avaliarão o cumprimento
das recomendações,
5. caso necessária a visita in loco para aferir o grau de implementação das recomendações,
cujos resultados deverão ser reportados ao auditado, a Superintendência de Auditoria
Interna deve incluí-la no planejamento do exercício seguinte ou, dependendo da
urgência, utilizar a reserva técnica prevista no PAINT do exercício corrente,
6. a Superintendência de Auditoria Interna, após apreciar o cumprimento das
recomendações, deve comunicar ao auditado e à autoridade superior, por meio de
relatório, o grau de implementação do monitoramento ou o seu encerramento,
7. na hipótese de não atendimento das recomendações, a Superintendência de Auditoria
Interna deve enviar correspondência formal à Diretoria da área envolvida para
conhecimento e pronunciamento sobre a matéria,
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8. na ausência de manifestação da Diretoria da área envolvida, a Superintendência de
Auditoria Interna deve apontar na Prestação de Contas Final o não atendimento da
recomendação e informar os potenciais responsáveis à CISET/SG-PR, em observância
ao disposto no §1º do art. 74 da Constituição Federal e demais legislações citadas nesta
Norma,
9. no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), elaborado ao final de
cada exercício financeiro, deve constar o posicionamento de todo o monitoramento dos
relatórios emitidos pela Superintendência de Auditoria Interna e pelos órgãos de
controle interno e externo,
10. a Superintendência de Auditoria Interna deve solicitar informações da área ou
Dependência auditada acerca das providências adotadas em relação às determinações
oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU) ou às recomendações da Secretaria de
Controle Interno da Presidência da República (CISET/SG-PR), e proceder a sua
avaliação,
11. no caso do órgão de controle externo, a Superintendência de Auditoria Interna deve
acompanhar pontualmente a fase de fiscalização e posteriormente o cumprimento das
recomendações na elaboração do Relatório de Gestão da Empresa.
j) manter o controle de todos os processos de interesse da Infraero junto ao Tribunal de
Contas da União (TCU), observadas as seguintes diretrizes:
1. a verificação diária, no sítio do TCU na Internet, do andamento dos processos com
vistas à adoção de providências cabíveis,
2. a elaboração de relatório mensal a ser encaminhado à Diretoria Executiva, com a
especificação do andamento dos processos, de forma resumida, porém, contidas todas as
informações necessárias ao entendimento do assunto,
3. a divulgação, por meio do PRAI Informa, das determinações do TCU específicas para a
Infraero, no âmbito das Dependências, e o acompanhamento de seu cumprimento para
elaboração de quadro demonstrativo a ser incluído na Prestação de Contas da Infraero,
4. a divulgação no âmbito da Empresa, por meio de memorando, das diligências e
audiências do TCU, mantido o controle dos prazos para atendimento das informações e
dados a serem fornecidos àquele órgão de controle externo.
16 - As atividades de auditoria interna, quanto ao momento em que serão desenvolvidas, podem ser
preventivas, concomitantes ou posteriores.
17 - As atividades de auditoria interna são desenvolvidas por meio de auditorias de conformidade e
operacional nas Dependências ou áreas da Empresa, conforme estabelecido no PAINT, e por
auditorias especiais que forem determinadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pelos
órgãos de controle interno e externo, ou por membro da Diretoria Executiva.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18 - Para a realização de auditorias especiais deve ser observada a priorização dos trabalhos
aprovados no PAINT e a disponibilidade de recursos.
19 - A Superintendência de Auditoria Interna será submetida à avaliação anual dos profissionais do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal por ocasião das auditorias de
avaliação da gestão, a fim de que seja evidenciado o cumprimento das atividades previstas no
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT).
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20 - A Superintendência de Auditoria Interna deve encaminhar à unidade auditada, antes do início
dos trabalhos de campo, o formulário de avaliação da equipe de auditoria, o qual deve ser
preenchido e restituído, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da reunião de
encerramento da missão de auditoria, com o objetivo de aferir a qualidade dos trabalhos da
equipe de auditoria e a necessidade de aprimoramento dos conhecimentos dos auditores.
21 - Toda documentação relativa ao Tribunal de Contas da União (TCU), durante a fase de
fiscalização, deve ser encaminhada àquele órgão por meio da Superintendência de Auditoria
Interna.
22 - Todas as visitas de inspeção, comunicados referentes a citação, audiência, notificação,
diligência, oitiva, dentre outros, e ofícios de requisição, informação e solicitação recebidos do
TCU relacionados a processos, e as respostas àquela Egrégia Corte de Contas devem ser
comunicadas imediatamente à Superintendência de Auditoria Interna, para que seja possível
viabilizar o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, com vistas ao atendimento
tempestivo e efetivo das requisições daquele órgão fiscalizador.
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23 - Os casos omissos nesta Norma da Infraero serão resolvidos pelo Presidente da Infraero.
24 - Os formulários constantes desta Norma da Infraero serão disponibilizados pela
Superintendência de Auditoria Interna.
25 - Esta Norma da Infraero revoga a NI - 4.02 (ADT), de 9 de setembro de 2009, e deverá ser
revisada no prazo máximo de 2 (dois) anos.
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10.3 Anexo III – Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes

REGULAMENTO DO PROGRAMA
DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
ANUAL DE DIRIGENTES
RVA 2016

Aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais –
DEST, por meio do Ofício nº 38123/2016-MP de 04/06/2016.

Brasília, julho/2016
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A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, propõe o estabelecimento
do sistema de participação nos lucros ou resultados, denominado internamente Programa de
Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA 2016, que reger-se-á pelas normas constantes
neste regulamento.
Este Regulamento se divide em duas partes:
§ Parte A: Regras gerais juntamente com três anexos:
- Anexo I: múltiplo de honorários proposto (referência para o cumprimento de 100%

das metas) e tabela com os indicadores em quatro colunas (nível, indicador, sinal e
peso) sem as metas;
- Anexo II: demonstração de vinculação explícita dos indicadores com o planejamento
estratégico da empresa; e
- Anexo III: relatório sobre o pagamento da parcela à vista da RVA 2014 e das parcelas
diferidas de anos anteriores, com manifestação do Conselho de Administração sobre o
cumprimento das metas e parecer conclusivo da auditoria interna sobre a
proporcionalidade dos pagamentos e a observância da regra de reversão dos valores
diferidos.
§ Parte B: Metas para cada um dos indicadores anteriormente
com dois anexos:

apresentados, juntamente

- Anexo IV: Tabela com os indicadores em cinco colunas nível, indicador, sinal, peso

e meta).
- Anexo V: Tabela com os valores realizados e respectivas metas dos últimos três anos;
e
- Anexo VI: Aprovação expressa do Conselho de Administração para as justificavas
técnicas de cada meta proposta abaixo dos valores realizados históricos.
PARTE A – REGRAS GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E LEGAIS
Art. 1º – As presentes regras contemplam as recomendações constantes do Ofício Circular SEI nº
206/2015-MP, de 07 de outubro de 2015.
Art. 2º – O programa é regido pelo Art. 152 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 pelo Art.
38 do Estatuto Social da Infraero.
Parágrafo único - O programa de RVA, não afeta direitos e obrigações anteriores à data de
adesão ao presente instrumento.
Art. 3º – O programa não está sujeito à Resolução CCE nº 10, de 30 de maio de 1995, e portanto,
não concorre com o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos
Empregados - PPLR-E no limite de 25% dos dividendos.
Parágrafo único - O presente instrumento não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer dirigente.
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DOS OBJETIVOS
Art. 4º – O objetivo do programa de RVA é vincular parcela da remuneração ao desempenho dos
dirigentes, de modo a garantir a implementação da estratégia corporativa, o alcance de
resultados na Infraero e a execução das políticas públicas.
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
Art. 5º – São chamados participantes, neste instrumento, os membros da Diretoria Executiva da
Infraero.
Parágrafo único - O programa não se aplica aos membros do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal ou Comitês.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Art. 6º – Podem participar do programa de RVA os dirigentes ativos e os desligados que tenham
trabalhado na Empresa, efetivamente, por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias,
no exercício ao qual o programa se refere.
Art. 7º – Os membros da Diretoria Executiva farão jus à remuneração variável, desde que sejam
cumpridas todas as regras estabelecidas pelo programa.
Art. 8º – Os membros da Diretoria Executiva, eleitos no período de apuração do resultado, terão a
sua cota de participação calculada de modo proporcional aos dias de efetivo exercício do
seu mandato.
DO LIMITE DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Art. 9º A RVA de cada Diretor limita-se ao valor de dois honorários mensais.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese de substituição do diretor, o pagamento proporcional de RVA
a ambos os diretores não poderá ultrapassar o limite máximo autorizado para o
respectivo cargo.
Parágrafo Segundo – O pagamento de RVA está condicionado à existência de Lucro Líquido na
última linha da Demonstração de Resultados, após os Investimentos em bens da União,
sendo que o montante da RVA para toda a Diretoria está limitado a 10% (dez por cento)
desse Lucro Líquido.
Parágrafo Terceiro – O pagamento da RVA somente poderá ocorrer após o pagamento dos
dividendos e da PLR dos empregados.
DO PAGAMENTO
Art. 10 – A efetivação do pagamento da remuneração varável anual aos membros da Diretoria
Executiva ocorrerá após a aprovação das contas pela Assembleia Geral e o efetivo
pagamento dos dividendos ao Tesouro Nacional.
Parágrafo único – O efetivo pagamento da RVA fica condicionado à disponibilidade financeira
da empresa, mantendo inalterado o direito do recebimento e sendo vedada a contratação
de empréstimo para seu pagamento.
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Art. 11 – O montante de RVA apurado, para cada diretor, será pago da seguinte maneira:
I - 60% no primeiro exercício seguinte ao alcance das metas, após a distribuição dos

dividendos;
II - 20% no segundo exercício seguinte ao alcance das metas, após a distribuição dos
dividendos;
III - 10% no terceiro exercício seguinte ao alcance das metas, após a distribuição dos
dividendos; e
IV - 10% no quarto exercício seguinte ao alcance das metas, após a distribuição dos
dividendos.
Parágrafo único – O múltiplo de honorários será vinculado ao valor do honorário vigente na data
de pagamento.
Art. 12 – Caso haja redução do resultado líquido do exercício superior a 20%, as parcelas de
RVA remanescentes não pagas até o encerramento de cada um dos exercícios seguintes
ao alcance das metas, serão revertidas na mesma proporção da redução do resultado.
Parágrafo Primeiro - A reversão proporcional, a que se refere o "caput”, não se aplica à
primeira parcela de 60%.
Parágrafo Segundo - O resultado líquido a que se refere o "caput” será deduzido dos
investimentos em ativos da União quando estes forem contabilizados como despesa da
empresa.
Parágrafo Terceiro - As parcelas remanescentes a que se refere o segundo parágrafo serão
revertidas apenas pela metade, no caso de diretor que deixar o cargo antes de 1º de julho
do ano em que ocorrer a redução significativa do resultado.
Parágrafo Quarto - A reversão da RVA pode ser dispensada em caso excepcional aprovado pelo
Conselho de Administração, pela Secretária de Aviação Civil - SAC e pelo Ministério
Planejamento, Orçamento e Gestão, quando o resultado da empresa for afetado
negativamente por evento alheio à governabilidade da empresa e, expurgado seus efeitos,
não permaneça a situação de queda superior a 20%.
Parágrafo Quinto – O pagamento da remuneração variável fica condicionado à capacidade de
geração de caixa da Empresa para pagamento dos gastos operacionais recorrentes, incluindo
os valores da própria participação, previstos no exercício.
Parágrafo Sexto – O pagamento da RVA está condicionado à obtenção de lucro pela Empresa
após dedução do prejuízo acumulado em exercícios anteriores, conforme previsto nos
artigos 189 e 190 da Lei 6.404.
DOS INDICADORES QUE CONDICIONAM O PAGAMENTO
Art. 13 – O pagamento da remuneração variável está condicionado ao alcance das metas dos
indicadores globais e específicas propostas, que correspondem, respectivamente, a 80% e
10% da cota de participação de cada membro da Diretoria Executiva, além de 10%
referentes à avaliação de desempenho colegiada efetuada pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – A escolha dos indicadores globais e específicos se baseou nos objetivos
estratégicos constantes do Mapa Estratégico, que a Infraero deverá cumprir para alcançar a
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sua Visão de Futuro 2016 - "Ser a referência brasileira em soluções aeroportuárias"
traduzidos em 3 grandes desafios, que são:
- Desafio de suporte à estratégia;
- Desafio da eficiência operacional e competividade;
- Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária.

Parágrafo Segundo – Os indicadores globais equivalentes a 80% da cota de participação são:
•
•
•
•
•

Margem operacional
Receita de concessão de áreas (R$ milhões)
Realização de investimento da LOA
Despesa operacional por WLU – em R$
Satisfação dos clientes

Parágrafo Terceiro – Os indicadores específicos, equivalentes a 10% da participação da cota de
cada membro da Diretoria Executiva, estão relacionados aos Objetivos Estratégicos
estabelecidos no Plano Empresarial da Infraero.
Parágrafo Quarto – Os indicadores específicos de cada Diretor estão relacionados a seguir:
• Diretoria de Aeroportos:
- Receita operacional por WLU (R$)
• Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
- Receita de logística de carga (R$ milhões)
• Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
- Índice de desempenho de agenda de contratos de engenharia
• Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
- Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo custo total
• Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
- Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo)
• Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
- Redução do estoque de créditos em cobrança judicial
• Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
- Eficiência operacional passageiro
• Presidência:
- Média das Demais Diretorias

Art. 14 – O pagamento da RVA está condicionado ao alcance mínimo, na última demonstração
contábil auditada disponível da Empresa, de 50% do Indicador Fluxo de Caixa Operacional
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– FCO pelo EBITDA.

Parágrafo Único – O RVA constituí um direito subjetivo dos Diretores que, em casos de
dificuldade de caixa, deverá ser postergado à disponibilidade futura da Empresa,
permanecendo inalterado o direito do Diretor ao recebimento do RVA.
DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Art. 15 – O valor a ser pago de RVA a cada diretor é estabelecido conforme dispõe abaixo:
Parágrafo Primeiro – Para cálculo das cotas de participação deverá ser aplicada a seguinte
graduação aos resultados (R) de cada uma das metas globais, específicas e de avaliação
colegiada estabelecidas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

R >= 100%, será pago 100% da cota de participação;
100% > R>= 99%, será pago 99% da cota de participação;
99% > R>=98 %, será pago 98% da cota de participação;
98% > R>=97 %, será pago 97% da cota de participação;
97% > R>=96 %, será pago 96% da cota de participação;
96% > R>=95 %, será pago 95% da cota de participação;
95% > R >= 90 %, será pago 75% da cota de participação;
90% > R >= 80 %, será pago 50% da cota de participação;
Abaixo de 80%, será considerado 0% da cota de participação.

Parágrafo Segundo – Após o cálculo da graduação de cada uma das metas aplica-se a fórmula a
seguir, que considera pesos iguais entre as metas, para calcular o percentual de participação
relativo as metas globais:
∑ (% Graduação i * Peso i) * Limite Máximo Onde:
I – i = Indicador em avaliação
II – % Graduação = Valor utilizado após aplicação da tabela do Parágrafo Primeiro

III – Peso = Representatividade do indicador em relação ao conjunto (Anexo II)
IV – Limite Máximo = Padrão a ser utilizado de acordo com o Art. 9º (honorário mensal
ou LLAIU, o que for menor)
Parágrafo Terceiro – Para o cálculo total a ser pago aos membros da Diretoria Executiva, será
considerado ainda o fator de sucesso da gestão estratégica da Empresa, correspondente ao
percentual médio de cumprimento das metas do Plano Empresarial, com exceção das metas
que já contas do rol de metas globais e metas específicas, sobre o somatório dos resultados
das Metas Globais (MG), Metas Específicas (ME) e Meta da Avaliação Colegiada (AC):
Valor a ser pago a título de RVA = (Resultado MG + Resultado ME + Resultado AC) x Fator de
sucesso das metas do Plano Empresarial
DA NÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
Art. 16 – O pagamento da participação nos lucros não constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário.
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DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Art. 17 – A cota de remuneração variável será calculada mediante a divisão do valor total
apurado pelo número de membros da Diretoria Executiva, observado o previsto no Art.
8º e a graduação das metas.
DA VALIDADE DO PRESENTE REGULAMENTO
Art. 18 – O presente regulamento somente terá validade se expressamente aprovado pela
Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração, pela Secretária da Aviação Civil –
SAC e pelo Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão.
DOS DEVERES
Art. 19 – O descumprimento pela empresa de decisão ministerial implica em reversão de 10% da
RVA e de eventual bônus por extrapolação de metas.
DA VIGÊNCIA E REVISÃO
Art. 20 – O presente regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação, com validade até o
pagamento integral da RVA-2016.
PARTE B – METAS DOS INDICADORES
DAS METAS GLOBLAIS
Art. 21 – As metas dos indicadores globais:
a)
b)
c)
d)
e)

Margem operacional = -6,9%
Receita de concessão de áreas (R$ milhões) = 1.003,7
Realização de investimento da LOA = 90%
Despesa operacional por WLU – em R$ = 13,9
Satisfação dos clientes = 82%

Parágrafo Primeiro – As fórmulas de cálculo e o sinal de cada indicador são apresentados na tabela
a seguir:
INDICADOR
A) Margem operacional – em %
B) Receita de concessão de áreas – em R$ milhões
C) Realização de investimento da LOA – em %
D) Despesa operacional por WLU (1) – em R$
E) Satisfação dos clientes

FÓRMULA
(Receita Operacional – Despesa
Operacional/ Rec. Operacional) x 100

META
2016

SINAL

-6,90%

+

Receita bruta de concessão de áreas
1.003,70
(Investimentos Realizados / Investimentos
90%
Aprovados na LOA) X 100

+
+

Despesa Operacional / WLU (1)

13,9

-

Resultado da Pesquisa SAC

82%

+
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Nota: (1) Work Load Unit – WLU/UCT (Unidade de Carga Trabalho) = Demanda total de passageiros (unidade) + (Tonelagem
total recebida da rede Teca (importação + exportação) /100) (ou = 1 passageiro ou 100 kgde carga)

DAS METAS ESPECÍFICAS
Art. 22 – As metas dos indicadores específicos de cada Diretor:
• Diretoria de Aeroportos:
- Receita operacional por WLU (R$) = 20,7
• Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
- Receita de logística de carga (R$ milhões) = 226,3
• Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
- Índice de desempenho de agenda de contratos de engenharia = 0,9
• Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
- Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo custo total = 0,37
• Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
- Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo) = 3,4
• Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
- Redução do estoque de créditos em cobrança judicial = 65%
• Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
- Eficiência operacional passageiro = 98%
• Presidência:
- Média das Demais Diretorias = 100%

Parágrafo Primeiro – As fórmulas de cálculo e o sinal de cada indicador são apresentados na
tabela a seguir:
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DIRETORIA
DA
DC
DE
DF

DG

INDICADOR
Receita operacional por WLU*
(R$)
Receita de logística de carga (R$
milhões)
Índice de desempenho de
agenda de contratos de
engenharia
Custo do Centros Corporativo e
de Suportes pelo custo total
Nível de maturidade em
gerenciamento de projetos (PMO
Corporativo)

DJ

Redução de estoque de crédito
em cobrança judicial

DO

Eficiência operacional
passageiro
Média das Demais Diretorias

FÓRMULA
Receita operacional - navegação
aérea (Centros de Negócios) /
WLU
Recita bruta de logística de
carga
Protocolo específico
Despesa operacional (Centro
Corporativo) + Despesa
operacional (Centros de Suporte)
/ Despesa operacional
Protocolo específico
(Total de crédito recebido + total de
crédito inexequível/ valor das
cobranças encaminhadas à Diretoria
Jurídica + total das cobranças
judiciais)
x 100
Protocolo
específico

META
2016

SINAL

20,7

+

226,3

+

0,9

+

0,37

-

3,4

+

65%

+

98%
+
Média dos resultados dos
PR
100%
+
indicadores dos
diretores
* Work Load Unit – WLU/UCT (Unidade de Carga Trabalho) = Demanda
total de passageiros (unidade) + (Tonelagem total
recebida da rede Teca (importação + exportação) /100) (ou = 1 passageiro ou 100 kg de carga)

DA META DE AVALIAÇÃO COLEGIADA
Art. 23 – A meta de avaliação colegiada consistirá na avaliação de desempenho colegiada
efetuada pelo Conselho de Administração, sendo considerado o percentual mínimo de
desempenho equivalente ao aproveitamento de 80% dos itens de avaliação.
DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA
Art. 24 – Os indicadores do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes também
integram o Plano Estratégico da Empresa. Dessa forma o desempenho e os resultados dos
indicadores do Programa, estabelecidas na “Parte B” deste Regulamento, são apurados e
monitorados mensalmente, pela Superintendência de Gestão Estratégica, por meio do
Painel de Bordo do Plano Estratégico da Infraero. Esses resultados são consolidados e
apresentados quadrimestralmente para acompanhamento da Diretoria Executiva e
submetidos ao Conselho de Administração da Empresa, para validação, com parecer da
Auditoria Interna.
Parágrafo Primeiro – Em caso de aferição de lucro, todo o processo de distribuição de lucro
deverá ser validado pelas Auditorias Interna e Externa.
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Anexo I: Múltiplo de honorários e tabela com os indicadores em quatro colunas
NÍVEL

Indicadores
Globais
(corporativos)

Indicadores
Específicos
(por diretor)

INDICADOR

SINAL

PESO

Margem operacional

+

16

Realização de investimentos da LOA

+

16

Receita de concessão de áreas (R$ milhões)

+

16

Despesa operacional por WLU – em R$

-

16

Satisfação dos clientes

+

16

Receita operacional por WLU
(R$) Diretoria de Aeroportos DA
Receita de logística de carga (R$ milhões)
Diretoria Comercial e de Logística de Cargas - DC

+

10

+

10

+

10

-

10

+

10

Redução do estoque de créditos em cobrança judicial
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios - DJ

+

10

Eficiência operacional passageiro
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea - DO

+

10

Média das Demais
Diretorias Presidência - PR

+

10

Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de
Administração

+

10

Índice de desempenho de agenda de contratos de
engenharia
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DE
Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo custo total
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados - DF
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO
Corporativo)
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG

Colegiado

PESO
ACUMULADO

80

10

10

Para a RVA 2016, a empresa propõe montante de 02 (dois) honorários mensais.
Anexo II: Vinculação dos indicadores com o planejamento estratégico
Todos os Indicadores Globais e Específicos do Programa de Remuneração Variável –
RVA 2016 integram o Plano Estratégico (2013-2016) da Infraero. A vinculação desses
indicadores ao Plano Estratégico da empresa fica clara à medida que relacionamos cada
indicador ao respectivo objetivo estratégico e desafio, conforme ilustrado no quadro
detalhado abaixo e no próprio Mapa Estratégico corporativo da empresa:
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Nível

Indicador
Margem operacional

Indicadores
Globais
(corporativos)

Satisfação dos clientes
Realização de investimentos da LOA
Receita de concessão de áreas (R$ milhões)
Despesa operacional por WLU – em R$
Média das Demais Diretorias
Presidência - PR

Indicadores
Específicos
(por diretor)

Índice de desempenho de agenda de contratos de
engenharia
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DE
Receita de logística de carga (R$ milhões)
Diretoria Comercial e de Logística de Cargas - DC
Receita operacional por WLU (R$)
Diretoria de Aeroportos - DA
Eficiência operacional passageiro
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea DO
Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo custo
total
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados - DF
Redução do estoque de créditos em cobrança judicial
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios - DJ
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos
(PMO Corporativo)
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG

Relação com o Planejamento estratégico
Objetivo estratégico
Desafio
R1 -Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista
R1 -Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista

R - Desafio
dos
Resultados

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura
D3 - Expandir os negócios com geração de
valor
D4- Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental

D - Desafio
do
Desenvolvim
ento

R1 -Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista

R - Desafio
dos
Resultados

D1 - Aperfeiçoar a infraestrutura
D3 - Expandir os negócios com geração de
valor
D4- Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
D2- Elevar os padrões de excelência dos
serviços

D - Desafio
do
Desenvolvim
ento

D4- Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
D4- Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
S3 - Modernizar a gestão

S - Desafio
do Suporte
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Anexo III: Relatório sobre RVA 2014 e parcelas diferidas de anos anteriores
Nível

Indicador

Realizado

11,60%

2,30%

Taxa de crescimento da receita comercial (concessão de áreas) – em %

18%

14,00%

0%

Percentual de realização dos investimentos previstos na LOA – em %

90%

74,9%

50%

14,3

13,2

100%

11.462

10.592

75%

23

3

0%

95%

94,58%

100%

11%

4,00%

0%

90%

68,0%

0%

2,75%

2,77%

99%

2,54

3

100%

60%

50%

50%

98%

99,60%

100%

85%

80%

75%

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

76%
82%
80%
65%
89%
87%
86%
98%

95%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

Margem EBITDA – em %
Indicadores
Globais
(corporativos)

Despesa operacional por WLU

(1)

– em R$

Produtividade (WLU por empregado)
Número de obras entregues

Indicadores
Específicos
(por diretor)

Percentual de Percentual de
Cumprimento
Pagamento

Meta

Eficiência operacional passageiro
Diretoria de Aeroportos - DA
Percentual de crescimento da receita da atividade de logística de carga
(armazenagem e capatazia)
Diretoria Comercial e de Logística de Cargas - DC
Percentual de realização dos investimentos previstos na LOA,
referentes ao PAC
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DE
Índice de inadimplência
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados - DF
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo)
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG
Índice de sucesso nas ações trabalhistas de empregados terceirizados
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios - DJ
Índice de disponibilidade dos subsistemas críticos
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea - DO

Satisfação dos clientes
Presidência - PR
Presidência - PR
Diretoria de Aeroportos - DA
Avaliação da
Diretoria Comercial e de Logística de Cargas - DC
Diretoria
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DE
Colegiada pelo
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados - DF
Conselho de
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG
Administração
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios - DJ
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea - DO

0%

Não houve
pagamento em
função da
empresa ter
apresentado
prejuizo no ano
de 2014

Notas:
* Para o “Percentual de Cumprimento” considerou-se o resultado do indicador em função da graduação
estabelecida no artigo 14º, parágrafo primeiro do Regulamento da RVA de 2014.

Depois de deduzidos os investimentos nos aeroportos, referentes a obras e serviços de
engenharia, o prejuízo apurado pela Empresa, em 2014, foi de R$ 2.083,6 milhões,
conforme demonstrado no quadro abaixo. Em decorrência disso, não houve a distribuição
de lucros e resultados relativos ao exercício de 2014.
Quadro Evolutivo do Lucro Líquido, Valor Pago de PLR e de Dividendos
Indicadore
s
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (R$ milhões)
Valor Provisionado aos empregados a título de PLR (R$ milhões)
Valor Efetivamente Pago aos empregados a título de PLR (R$ milhões)
Dividendos pagos aos acionistas, inclusive juros s/ capital próprio (R$ milhões)
Quantidade de empregados contempldos com o pagamento de PLR
Média anual paga de PLR por empregado (R$)

Exercício Financeiro 2014
Realizado
(2.083,6)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Anexo IV: Tabela com indicadores em cinco colunas
Nível

Indicador
Margem operacional

Indicadores Realização de investimentos da LOA
Globais
(corporativos) Receita de concessão de áreas (R$ milhões)

Indicadores
Específicos
(por diretor)

Colegiado

Sinal

Peso

Meta

+

-6,90%

+

90%

+

80

1.003,70

Despesa operacional por WLU – em R$

-

13,9

Satisfação dos clientes

+

82%

Receita operacional por WLU (R$)
Diretoria de Aeroportos - DA

+

20,7

Receita de logística de carga (R$ milhões) Diretoria
Comercial e de Logística de Cargas - DC

+

226,3

Índice de desempenho de agenda de contratos de
engenharia
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DE

+

0,9

Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo custo total
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados - DF

-

Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO
Corporativo)
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG

+

3,4

Redução do estoque de créditos em cobrança judicial Diretoria
Jurídica e de Assuntos Regulatórios - DJ

+

65%

Eficiência operacional passageiro
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea -DO

+

98%

Média das Demais Diretorias
Presidência - PR

+

100%

Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de
Administração

+

10

10

0,37

80%
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Anexo V: Valores realizados dos indicadores e respectivas metas dos últimos três anos
Tabela de comparação das metas e valores realizados:
Esse quadro apresenta as metas e os resultados dos indicadores considerando os aeroportos
concedidos que pertenciam à Rede Infraero nos respectivos anos.
Nível

Indicador
Margem operacional

Indicadores
Globais
(corporativos)

Indicadores
Específicos
(por diretor)

Colegiado

Meta
-

2013
Realizado
2,6%

Meta
3,5%

2014
Realizado
2,0%

2015
Meta Realizado*
-9,6%
-10,7%

1.022,8

993,1

1.018,3

995,3

933,4

85%

80,8%

90%

74,9%

90%

75%

Despesa operacional por WLU – em R$

-

14,5

14,7

13,4

13,3

14,7

Satisfação dos clientes
Receita operacional por WLU (R$)
Diretoria de Aeroportos - DA
Receita de logística de carga (R$ milhões)
Diretoria Comercial e de Logística de Cargas - DC
Índice de desempenho de agenda de contratos de
engenharia
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DE
Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo custo
total
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados - DF
Nível de maturidade em gerenciamento de projetos
(PMO Corporativo)
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica - DG
Redução do estoque de créditos em cobrança judicial
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios - DJ
Eficiência operacional passageiro
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea DO
Média das Demais Diretorias
Presidência - PR

-

77%

85%

80%

80%

81%

-

19,9

20,0

19,7

19,0

19,7

-

391,8

349,0

349,7

285,2

217,4

0,90

0,79

0,90

0,82

0,90

0,90

-

0,30

-

0,29

0,34

0,29

2,0

2,2

2,5

3,0

3,2

3,2

20,0%

4,1%

25,0%

41,9%

45,0%

53,0%

90%

94%

95%

94%

98%

97%

-

-

-

-

100%

-

80%

72% -PR
69% -DC
65% -DO
71% -DF
81% -DP
58% -DE
97% -DA
84% -DJ

80%

76% -PR
80% -DC
98% -DO
89% -DF
87% -DP
65% -DE
82% -DA
86% -DJ

80%

Em
avaliação

Receita de concessão de áreas (R$ milhões)
Realização de investimentos da LOA

Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de
Administração**

894,5

*Projeção até dezembro de 2015

Nota: Work Load Unit – WLU/UCT (Unidade de Carga Trabalho) = Demanda total de passageiros (unidade) +
(Tonelagem total recebida da rede Teca (importação + exportação) /100) (ou = 1 passageiro ou 100 kg de carga)

Quadro Evolutivo dos indicadores globais e específicos de 2012 a 2014 sem os valores dos
aeroportos concedidos
Tendo em vista que as metas dos indicadores globais e específicos, propostas para o ano de
2015 desconsideram os aeroportos concedidos (Brasília, Guarulhos, Campinas, Natal,
Confins e Galeão) apresentamos o histórico desses indicadores seguindo esse mesmo
critério, ou seja, nos valores realizados de 2012 a 2014 (projeção até dezembro de 2014)
foram excluídos os resultados dos aeroportos concedidos, conforme as tabelas a seguir.
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INDICADORES GLOBAIS
Realizado
INDICADOR

Meta

2013

2014

-12,1%

-10,8%

-10,7%

-6,9%

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

724,4

824,7

894,5

1.003,7

C - Realização de investimento da LOA

80,8%

74,9%

75%

90%

D - Despesa operacional por WLU – em R$

13,8

13,2

14,7

13,9

E - Satisfação dos clientes

77%

80%

81%

82%

A - Margem operacional

2015*

2016

NOTAS:
*Projeção até dezembro de 2015

As metas de 2016 não consideram os aeroportos Guarulhos, Campinas, Brasília, Confins, Galeão e Nata l.
O histórico de 2013, 2014 e 2015 não considera os valores dos aeroportos de Guarulhos, Campinas, Bra sília, Confins, Galeão e Natal.

INDICADORES ESPECÍFICOS
DIRETORI
A
DA
DC
DE
DF
DG
DJ
DO
PR

INDICADO
R
Receita operacional por WLU (R$)
Receita de logística de carga (R$ milhões)
Índice de desempenho de agenda de
contratos de engenharia
Custo do Centros Corporativo e de Suportes pelo
custo total
Nível de maturidade em gerenciamento de
projetos (PMO Corporativo)
Redução de estoque de crédito em cobrança
judicial
Eficiência operacional passageiro
Média das Demais Diretorias

2013

2014

2015*

18,2
215,7
0,79

18,5
223,4
0,82

19,7
215,4
0,9

Meta
2016
20,7
226,3
0,9

0,36

0,32

0,29

0,37

2,2

3

3,2

3,4

4,1%

42%

53%

65%

94%
-

94%
-

97%
-

98%
100%

*Projeção até dezembro de 2015

NOTAS:
As metas de 2016 não consideram os aeroportos Guarulhos, Campinas, Brasília, Confins, Galeão e Natal.
O histórico de 2013, 2014 e 2015 não considera os valores dos aeroportos de Guarulhos, Campinas, Brasília, Confins, Galeão e Natal.

Work Load
Unit – WLU/UCT (Unidade de Carga Trabalho) = Demanda total de passageiros (unidade) + (Tonelagem total recebida da rede Teca (importação +
exportação) /100) (ou = 1 passageiro ou 100 kg de carga
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10.4 Anexo IV – Principais sistemas de informação
Principais Sistemas de Informação
Sigla

TECAPLUS

Tecaplus Logística

Nome

Carga Aérea Online

Logística

EVOP CORP

O sistema Carga Aérea Online é um sistema web desenvolvido pela INFRAERO, utilizado pelos clientes externos da
Infraero e das Concessionárias Viracopos, GRU Airport, Inframérica e BH Airport com o objetivo de permitir que os
clientes dos terminais de cargas pesquisem através da internet as informações das cargas importadas ou
exportadas. O site foi desenvolvido para que, através de um usuário e senha de acesso, o cliente possa pesquisar as
informações de sua carga 24 horas por dia, bastando apenas que o mesmo esteja conectado à internet. Para que o
cliente acesse os dados de sua carga, é necessário efetuar um cadastramento no site. Após esta etapa, o cliente terá
acesso às informações de cobrança referente à carga, tais como: serviços, valores, períodos e informações
detalhadas da carga. O site possui três áreas específicas, sendo duas delas de acesso restrito, são elas:
-Site institucional: Informações gerais sobre a INFRAERO e o negócio de Carga Aérea, tais como: legislação,
terminais, normas e dicas.
-Controle de Cargas: Acesso do usuário cadastrado às informações da carga, mediante consulta com os dados
desta, além de solicitação de serviços, entre outras funcionalidades.
-Administração: Acesso restrito aos gestores da SEDE e dos terminais de carga, onde os mesmos poderão cadastrar
textos, cadastrar usuários, dar permissões, gerar relatórios, etc.
A remodelagem do sistema Carga Aérea Online visa melhorar o desempenho de acesso, incluir novas
funcionalidades, melhorar a navegação em termos de usabilidade, além de oferecer um novo layout e design aos
usuários.

O TECAPlus é um sistema cliente /servidor, customizado para a INFRAERO, executado em tempo real e idealizado
para informatizar os terminais de cargas, com o objetivo de agilizar os procedimentos operacionais do TECA,
controlando a movimentação das cargas e a cobrança das tarifas de armazenagem, com ênfase no acompanhamento
dos processos pelo qual passam as cargas de importação, exportação ou em situação de perda. Para isso o sistema
mantém um registro de todos os procedimentos executados para uma carga, do momento da sua chegada (atracação)
até a entrega para o cliente

Objetivos

Principais Funcionalidades

Permitir através da internet que os clientes
dos terminais de cargas solicitem serviços
(por exemplo: fotos digitais, solicitar troca
de embalagem da carga, etc.) e pesquisem
as informações das cargas importadas ou
exportadas.

Consultar Cargas;
Verificar o Status de uma Carga;
Solicitar Serviços;
Emitir 2a. Via de Documento de Arrecadação.

Agilizar os procedimentos operacionais
do TECA, controlando a movimentação
das cargas e a cobrança das tarifas de
armazenagem, com ênfase no
acompanhamento dos processos pelo
qual passam as cargas de importação,
exportação ou em situação de perda

Gerenciamento de Cargas nos Terminais da Infraero
Cadastrar Cargas;
Registrar a Movimentação das Cargas;
Emitir Documentos de Arrecadação;
Emitir Recibo de Entrega aos Clientes;
Controlar a ocupação do Armazém;
Emitir Relatórios.

Responsável Técnico

Responsável da área de
negócio

Criticidade para a
unidade

Mônica Tshushima

Jonas Batista

Altíssimo (24x7)

Mônica Tshushima

Jonas Batista

Altíssimo (24x7)

Sistema para gerenciar os usuários e
ordens de serviços do SCOM.

Manter permissão de usuários por localidade; manter permissão
de acesso dos usuários; manter status Ordem de Serviço

Fabrício Ribeiro

Liliana Vasconcellos

Alta

Sistema de Controle e Manutenção Sistema de Controle e Manutenção

Sistema para controle dos serviços de
manutenção

Manter OS; Gerar OS preventivas; Controlar custos

Fabrício Ribeiro

Liliana Vasconcellos

Alta

Relatórios do SCOM desenvolvidos
Relatórios desenvolvimento interno
Internamente

Gerar relatórios diversos referente ao
sistema Maximo - IBM

Relatórios diversos

Fabrício Ribeiro

Liliana Vasconcellos

Alta

Gestor Maximo

MÁXIMO

Descrição dos principais sistemas de informação da UPC

Portal EVOP Corporativo

Sistema para gerenciar os usuários e ordens de serviços do SCOM.

Portal de acesso aos esquemáticos de visualização da ocupação das posições de estacionamento das aeronaves.

Disponibilizar os esquemáticos de
visualização da ocupação de pátio dos
aeroportos.

Através de um Portal Corporativo, exibir de modo gráfico a
ocupação das posições de estacionamento das aeronaves por
aeroportos, tendo o monitoramento do Núcleo de
Acompanhamento da Gestão Operacional (NAGO).

TISN-2
Eduardo Gonçalves
Ângela Quintana
Antônio Newton

DOGP
Cidikley Barbosa

Alta

Manutenção

Custo Manut.

Contrato com a empresa
STEFANINI
CONSULTORIA E
R$ 1.061.666,69
ASSESSORIA EM
INFORMÁTICA S/A
.

Disponibilidade

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
Contrato com a empresa
MAGNA

Recurso próprio

R$

1.475.698,20

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
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HSTVOOS

Sistema de Historio de Voos

RELPREV

Relatório de Prevenção

RPEWeb

Resumo de Passageiros Embarcados

SAIE

SAVSEC

SCO

SGTAI

Sistema de Acompanhamento de
Inoperâncias de Equipamentos

Sistema de histórico de voos.

Pesquisar informações de da execução de
Pesquisar voos; Resumo por situação, aeroporto e CIA aérea
voos.

Sistema para gerenciamento dos relatos que podem colocar em risco a segurança operacional.

Cadastro e gerenciamento dos relatos
podem colocar em risco a segurança
operacional

Sistema para cadastramento e gestão dos Resumos de Passageiros Embarcados (RPE) informados pelas Cias.
Aéreas.

Sistema para cadastramento e gestão dos
Resumos de Passageiros Embarcados
Manter RPE; Importar RPE; Gerar Relatórios Operacionais
(RPE) informados pelas Cias. Aéreas.

Possibilitar o cadastramento dos
equipamentos de navegação aérea, das
inoperâncias e restrições destes
equipamentos, do acompanhamento do
Controle dos equipamentos de Navegação Aérea, assim como as suas inoperâncias/restrições e o acompanhamento processo de manutenção,
do processo de manutenção e restabelecimentos técnicos e operacionais.
restabelecimentos técnicos e
restabelecimentos operacionais,
fornecendo subsídios para um controle
gerencial destas informações através de
consultas, relatórios e gráficos.

Sistema de Segurança da Aviação Civil Sistema para registro e controle das RAM, RAP e não conformidades referentes às atividades AVSEC de TESTE,
Contra Atos de Interferência
AUDITORIA, INSPEÇÃO e EXERCÍCIOS AVSEC, e acompanhamento do plano ação.

Sistema de Controle de Ocorrências Sistema de Controle de Ocorrências

Sistema de Gerenciamento de
Mensagens Aeronáuticas

Sistema de transmissão e recebimento de mensagens aeronáuticas integrado ao DECEA.

Cadastrar ocorrências por usuários externos; Acompanhar
relatos e desmembramentos (usuários infraero)

Cidikley

Alta

Recurso próprio

Eduardo Guimaraes

Eliane Arnaldo

Alta

Recurso próprio

Eduardo Teodoro

Cidikley

Alta

Recurso próprio

Efetuar e controlar os seguintes cadastramentos:
- Tipos de Equipamentos e seus respectivos modelos e
fabricantes.
- Motivos de inoperâncias e restrições.
- Órgãos responsáveis pela manutenção dos equipamentos e
seus respectivos técnicos.
- Tipos de Abrigos e atividades de navegação aérea.
Cadastramentos e controle dos equipamentos de navegação
aérea, contendo o histórico de homologação e localização física
dos equipamentos.
Cadastramento das inoperâncias e restrições existentes para o
equipamento.
Acompanhamento do processo de manutenção,
restabelecimento técnico e operacional.
Fornecer consultas, relatórios e gráficos gerenciais sobre
acompanhamentos das providências de manutenção existentes
para os equipamentos inoperantes ou com restrições.

Sistema para registro e controle das RAM,
RAP e não conformidades referentes às
atividades AVSEC de TESTE,
Manter inspeções/auditorias internas e externas; Manter Ações
AUDITORIA, INSPEÇÃO e EXERCÍCIOS corretivas
AVSEC, e acompanhamento do plano
ação.

Controlar as ocorrências operacionais
ocorridas nos aeroportos

Monika Aoki

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)

Manter ocorrências; Gerar relatórios operacionais e gerenciais

Sistema de transmissão e recebimento de
mensagens aeronáuticas integrado ao
Manter mensagens aeronáuticas; integrar com DECEA
DECEA.

TISN-2
Sérgio Clemente
Rosangela Santiago

MNEM
Clarkson Luz

Média

Recurso próprio

Vitor Moura

Walteuner Bezerra

Alta

Recurso próprio

Eduardo Guimaraes

Dunia Aleixo

Alta

Recurso próprio

Alta

Contrato de manutenção
com a empresa NIBLE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA

Empresa Nibble

Clovis Keizo

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)

R$

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
370.956,96
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN de alta disponibilidade
(Embratel)

SGTC

SICAV

SISO

Sistema de Gerenciamento de Torre de
Sistema de Gerenciamento de Torre de Controle
Controle

Sistema de Gerenciamento de Torre de
Controle

Sistema que auxilia na gestão das solicitações de inclusão, alteração e exclusão de voos pelas companhias aéreas,
Sistema de Controle de Aprovação de
bem como disponibiliza um workflow para que a solicitação seja avaliada pelo gestor aeroportuário, revisada pelo
Voos
responsável da GPRI ¿ SEDE e posteriormente encaminhada para a ANAC.

Sistema que auxilia na gestão das
solicitações de inclusão, alteração e
exclusão de voos pelas companhias
aéreas, bem como disponibiliza um
workflow para que a solicitação seja
Auxiliar a Infraero e CIAs aéreas na programação de voos.
avaliada pelo gestor aeroportuário,
revisada pelo responsável da GPRI ¿ SEDE
e posteriormente encaminhada para a
ANAC.

Projeto modular e integrado para apoiar a gestão operacional do aeroporto, consistindo no cadastramento do
Sistema de Integração de Soluções planejamento das informações de voo, exibição para o público das informações de voo, geração de estatísticas
Operacionais
associadas aos voos, anunciador automático de mensagens audíveis, controle da movimentação de aeronaves no
pátio, geração de informações para efeito de cobrança e controle da alocação dos recursos aeroportuários.

SMSP

Sistema de Monitoramento da
Superfície de Pavimentos

TATIC

Tatic

SGPA

Programação de docagem de aeronaves; Comunicação de
programação de voos entre TWR.

Planejamento e operação de voos.
Exibição das informações de voo.
Anunciador de mensagens audíveis.
Projeto modular e integrado para apoiar a
Controle de movimentação de aeronaves no pátio.
execução do ciclo de operação dos voos
Geração de informações estatísticas.
do aeroporto.
Geração de tarifas aeroportuárias.
Controle de Alocação de Recursos.
Automação de processos.

Controle da medição de atrito e macrotextura das pistas de pouso e decolagem, gerando relatórios para auxiliar
tomadas de decisões e envio de informações para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Registrar por aeroporto os valores coletados para atrito e
Controle da medição de atrito e
macrotextura, controlar o agendamento dos próximos
macrotextura das pistas de pouso e
procedimentos de medição conforme as características das
decolagem, gerando relatórios para auxiliar
pistas dos aeroportos, bem como as ações previstas para as
tomadas de decisões, bem como o envio
situações encontradas nos pavimentos, gerar relatórios
de informações para a Agência Nacional
gerenciais, tendo como destaque o modelo encaminhado à
de Aviação Civil (ANAC).
ANAC.

Sistema para Torre de Controle Aéreo

AQUISIÇÃO - Sistema para torre de
controle

O SGPA é um sistema WEB da Infraero acessado externamente pelos pilotos das companhias aéreas, com a
Sistema de Gerenciamento de Pátios e
finalidade de consultar a disponibilidade de vagas nos pátios dos aeroportos da Infraero e efetuar solicitações de
Aeronaves
reservas. O Sistema também provê o controle de estadia para área Operacional.

Gerenciamento de torre de controle

Controle de Estadia para Área Operacional;
Consultar a disponibilidade de vagas nos Cadastro de Pilotos;
pátios dos aeroportos da Infraero e
Cadastro de Aeronaves;
efetuar solicitações de reservas
Solicitação de Reservas;
Emissão de Relatórios.

Eduardo Teodoro

Monika Aoki

TISN-2
Eduardo Gonçalves
Ângela Quintana
Antônio Newton

Clovis Keizo

Vladimir Dias Alves

DOGP
Cidikley Barbosa

Alta

Alta

Alta

Recurso próprio

Operar OFFLINE

Recurso próprio

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Opera em OFFLINE
4. Rede WAN redundante
(Embratel / OI)

Empresa contratada
AMCOMSISTEMA DE
INFORMAÇÃO LTDA

TISN-2
Rosangela Santiago
Sérgio Clemente

MNCI
Fernando Utsch Teixeira

Alta

Recurso próprio

Empresa Saipher

Clovis Keizo

Alta

Contrato com a empresa
SAIPHER

Mônica Tshushima

Cleidson Moraes Neres

Altíssimo (24x7)

Recurso próprio

R$

R$

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
401.659,44
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)

1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
1. Suporte 24x7
3. Sistema hospedado em
512.000,00
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE)
1. Suporte 24x7
2. Monitoramento NOC da rede
LAN/WAN
3. Sistema hospedado em
equipamento de alta
disponibilidade (STORAGE) 4.
Rede WAN redundante (Embratel /
OI)
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PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
Este Relatório tem por objetivo fazer uma síntese das atividades desenvolvidas pela INFRAERO para
elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), com base no Decreto 7.746/2012 e na
Instrução Normativa nº 10/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.
Para fins de planejamento da elaboração do PLS, foram divididas as seguintes etapas:









Criação do Grupo de Trabalho
Diagnóstico
Análise e priorização
Verificação de práticas de sustentabilidade já existentes
Proposição de novas práticas de sustentabilidade
Planejamento da implantação e divulgação
Validação
Implantação de gestão
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CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
A primeira etapa do processo foi a criação do Grupo de Trabalho responsável pela coordenação e pelo
fornecimento de informações para a etapa de diagnóstico. Para tanto, levou-se em consideração os temas
mínimos do PLS, detalhados na IN nº 10/2012:
 Materiais de consumo
 Energia elétrica
 Água e esgoto
 Coleta seletiva
 Qualidade de vida no ambiente de trabalho
 Compras e contratações sustentáveis: Obras; Equipamentos; Serviços de vigilância; Serviços de
limpeza; Serviços de telefonia; Serviços de processamento de dados; Serviços de apoio
administrativo e Serviços de manutenção predial.
 Deslocamento de pessoal
Com base nos temas citados, foram convocados para reunião os Superintendentes de diversos setores da
empresa, que tem responsabilidades ou interface com esses assuntos. Após apresentação e entendimento do
objetivo do PLS, foram indicados os empregados responsáveis para composição do Grupo de Trabalho,
conforme listagem abaixo:
TEMAS DE
ACORDO COM IN
10/2012

TEMAS (DETALHADO)

I - MATERIAIS DE
CONSUMO

Materiais de consumo

II - ENERGIA
ELÉTRICA

Energia elétrica

III - ÁGUA E ESGOTO

Água e esgoto

IV - COLETA
SELETIVA

Coleta seletiva

V - QUALIDADE DE
VIDA NO AMBIENTE
DE TRABALHO

Qualidade de vida no
ambiente de trabalho

VI - COMPRAS E
CONTRATAÇÕES
SUSTENTÁVEIS

VII DESCOLAMENTO DE
PESSOAL

ÁREA
RESPONSÁVEL

PONTO FOCAL

(DFSA) LASU

Rodrigo Krützmann – Gerente de Suprimentos LASU
Ronan Fernandes Moreira Neto – Gerente de
Meio Ambiente - ENMA

DEMA

Katia Rebouças de Souza – MAMC
Rosangela Finocketi – AS IV MAMC
Marcia Carvalho da Cunha Mendes – Assistente
II da MAPL

RHBR (RHST)

José Manoel Rodrigues de Matos - Gerente de
Segurança e Saúde no Trabalho - RHST

Obras

DESE (SEPS /
SPPE)

JEFERSON BANDEIRA GUEDES. Assistente
II da Gerencia de Controle da Execução de
Projetos de Suporte – SEPS.
LAURA CRISTINA DE MORAES ANDRADE
Gerente de Padrões de Proj. de Eng. – SPPE.

Equipamentos

MNMD

Serviços de vigilância

(DFSA) LACC

Serviços de limpeza

(DFSA) LACC

Serviços de telefonia

(DFSA / TIGP)
LACC

Serviços de
processamento de dados

TIGP

Serviços de apoio
administrativo

(DFSA) LAAA

Serviços de manutenção
predial

MNMD

Paulo Andre de Carvalho Ferreira Braga –
Gerente de Modernização da Manutenção MNMD
Etienne Pereira Marques – Gerente de Contratos
e Convênio - LACC – indicou: Icaro Moises
Ferreira de Matos - Assistente
Etienne Pereira Marques – Gerente de Contratos
e Convênio - LACC – indicou: Icaro Moises
Ferreira de Matos - Assistente
Geisa Soares de Moura Martins – PST TIGP
Geisa Soares de Moura Martins – PST TIGP
José Mário Xavier da Silveira. Gerente de Apoio
Administrativo - LAAA
Paulo Andre de Carvalho Ferreira Braga –
Gerente de Modernização da Manutenção MNMD
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Deslocamento de pessoal

(DFSA) LAAA

José Mário Xavier da Silveira -Gerente de
Apoio Administrativo - LAAA

A coordenação da elaboração do PLS está a cargo da Superintendência de Meio Ambiente – DEMA, a qual
indicou os seguintes empregados para a função:
•

Coordenador: Thiago Olante Casagrande
–

•

Damiana Loures Vieira Botelho
–

•

Engenheira Ambiental – ENMA-2

Jose Antonio Carpes Tarrago
–

•

Engenheiro Ambiental – FLME. Possui MBA em Gestão Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável e MBA em Construções Sustentáveis.

Engenheiro Civil – ENMA-2

Rosangela Finocketi Pinna
–

Arquiteta – MAMC

DIAGNÓSTICO
Foi dada especial atenção à fase de Diagnóstico, visto que entendeu-se que para um bom resultado do PLS,
seriam necessárias uma grande quantidade de informações, de diversos setores da empresa. Ficou a cargo da
Coordenação do Grupo de Trabalho fazer esse papel de levantamento de informações.
A metodologia utilizada foi iniciar o levantamento de dados através de uma reunião por cada tema do PLS,
conforme responsáveis indicados, já apresentados anteriormente. O objetivo da reunião foi o de apresentar o
assunto para cada área responsável e verificar em conjunto quais seriam as informações e relatórios
necessários.
As reuniões iniciais foram realizadas conforme apresentado abaixo:
ÁREA RESPONSÁVEL

TEMA

DATA REUNIÃO

LASU
NMA
MAMC
MAMC
MAPL
RHST
SEPS
SPPE

Materiais de consumo
Energia elétrica
Água e esgoto

08/11
21/10
19/10

Coleta seletiva
Qualidade de vida no ambiente de trabalho

20/10
07/11

Obras
Equipamentos
Serviços de manutenção predial
Serviços de vigilância
Serviços de limpeza
Serviços de telefonia
Serviços de processamento de dados
Serviços de apoio administrativo
Deslocamento de pessoal

23/11

MNMD

LACC
TIGP
LAAA

11/11

09/11
22/11

O prazo para levantamento das informações acordadas em reunião variou conforme o assunto, visto que
algumas informações foram necessárias através de preenchimento de formulários pelas dependências da
empresa.
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ANÁLISE DE PRIORIZAÇÃO
Após o levantamento de dados na fase de Diagnóstico, devido ao grande volume de assuntos e informações,
houve uma análise visando priorização das informações que seriam utilizadas nas próximas etapas de
elaboração do PLS, com o objetivo de estabelecer um maior foco nas medidas com maior possibilidade de
resultados em termos de sustentabilidade.

VERIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
Um dos objetivos do Diagnóstico foi de levantar informações acerca das boas práticas já existentes na
empresa. Visto que a INFRAERO nos últimos anos está envidando esforços no sentido de redução de custos
e racionalização do uso de materiais, houve a preocupação no Diagnóstico de levantamento de histórico de
dados, visando evidenciar esses esforços da empresa, que estão intimamente relacionados com as diretrizes
do PLS.

RESULTADOS
A seguir são apresentados, resumidamente, os resultados obtidos com as etapas de: Diagnóstico; Análise e
Priorização e Verificação de Práticas de Sustentabilidade, por tema tratado no PLS.

MATERIAIS DE CONSUMO:
Os principais materiais de consumo que devem ser abordados no PLS são: papel; cartuchos para impressão e
copos descartáveis.
Para verificar a evolução do consumo desses materiais, foram solicitados os seguintes dados:







Inventário de Bens e Materiais conforme IN 10/2012
Papel:
o Relatório de consumo desde 2011
o Termo de Referência padrão para compra de papel – para verificação da redação da
exigência da certificação FSC ou CERFLOR
Papel reciclado: pesquisa de mercado para verificar a diferença de custo do papel branco.
Copos plásticos: Relatório de consumo desde 2011
Cartuchos/toners: Relatório de consumo desde 2011

Visto que o consumo de papel e cartuchos está ligado à impressão de documentos, foi também solicitado
relatório de controle de impressões, nas dependências da empresa onde existe esse controle. Segue abaixo
gráficos que resumem os dados:

212

213

CONSIDERAÇÕES:


Os dados apresentados devem ser avaliados em conjunto, visto que os contratos de fornecimento de
serviços de impressão (outsourcing) variam nas dependências. Alguns contratos possuem o
fornecimento completo de peças para, cartuchos, unidades de imagem e papel. Já outros contratos
não incluem o fornecimento de papel, por exemplo. O gráfico de histórico de consumo de papel
apresentado, é de aquisições feitas diretamente pela INFRAERO, não inclui o papel consumido
através desses contratos.



A tendência demonstrada pelos dados é de redução no consumo, comparando-se os dados de 2011 e
2016, mesmo ocorrendo variações ao longo desse período.



As medidas a serem propostas no PLS serão no sentido de reduzir ainda mais o consumo desses
materiais.

ENERGIA ELÉTRICA:
A INFRAERO possui como um dos Programas Ambientais da empresa o Programa de Gerenciamento de
Recursos Energéticos. As principais atividades do Programa Gerenciamento de Recursos Energéticos são:


Prover apoio técnico para o gerenciamento dos recursos energéticos dos aeroportos;



Atualizar e/ou desenvolver os Diagnósticos Energéticos dos aeroportos;



Prospectar e avaliar novas tecnologias para redução do consumo de energia;



Prospectar e avaliar fontes alternativas de energia;



Gerir o Sistema de Gestão de Contratos de Energia – GCE;



Avaliar o desempenho do consumo de energia da rede INFRAERO e definir ações de redução e
eficientização do consumo.

Para verificar a evolução no consumo e custo de energia, foram solicitados os seguintes dados:


Histórico de dados de energia:
o Período: 2002 à 2016
o Consumo
o Custo
o Indicadores utilizados

O Diagnóstico do PLS identificou que este Programa já é bastante consolidado na empresa, trazendo
resultados positivos para racionalização do uso e redução de custos. O controle de informações é
centralizado no sistema GCE. Segue abaixo gráfico que resumo histórico desse controle, e demonstra
claramente a redução histórica no indicador de consumo utilizado: kwh/UCT.
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Além do controle sistematizado das informações, o que dita um melhor gerenciamento do consumo, a
Infraero conta com as seguintes medidas:

 Instalação de lâmpadas mais eficientes: LED
No ano de 2015-2016 foram implantadas lâmpadas LED em aeroportos da rede. Ao todo, foram
instaladas 26.550 lâmpadas em 13 (treze) aeroportos conforme Tabela abaixo:

LOCALIDADE
SBCT - Aeroporto Internacional de Curitiba
SBFL - Aeroporto Internacional de Florianópolis
SBMT - Aeroporto Campo de Marte
SBSP - Aeroporto de Congonhas
SBBH - Aeroporto da Pampulha
SBRJ - Aeroporto de Santos Dumont
SBGO - Aeroporto de Goiânia
SBIL - Aeroporto de Ilhéus
SBMO - Aeroporto Internacional de Maceió
SBFZ - Aeroporto Internacional de Fortaleza
SBRF - Aeroporto Internacional de Recife
SBBE - Aeroporto Internacional de Belém
SBSL - Aeroporto Internacional de São Luís




QTD.
5500
950
550
1000
600
2800
1650
550
1550
3500
5250
2200
450

Diagnóstico Energético: realizado em 11 aeroportos
Migração do ambiente de Contratação:

Visto que um dos maiores custos fixos da empresa é a energia elétrica, em 2016, a INFRAERO assinou
contrato com empresa de serviço de consultoria e gestão, visando migrar parte de suas Unidades
Consumidoras de Energia, atualmente inseridas no Ambiente de Contratação Regulado (ACR), para o
Ambiente de Contratação Livre (ACL). Com a medida, a economia nas despesas com energia elétrica dos 30
(trinta) aeroportos iniciais, e na própria Sede, poderá alcançar a cifra de R$20 milhões ao ano.

ÁGUA E ESGOTO:
Para verificar a evolução no consumo de água, foram solicitados os dados históricos de consumo,
controlados pela Superintendência de Meio Ambiente. Pode-se verificar no Gráfico abaixo que o indicador
de consumo, Litros por passageiro, vem reduzindo consideravelmente, atingindo seu menor valor no ano de
2016.
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Uma das medidas que merecem destaque no Diagnóstico para o tema, é a implantação de estruturas para
reuso de água utilizada nos testes dos Caminhões de Combate à Incêndio. Diariamente é necessário que os
caminhões testem os equipamentos, para garantir seu bom funcionamento. Isso acarreta em um uso
acentuado de água. A estrutura foi idealizada por empregado no Aeroporto de Campina Grande (SBKG) e
foi replicada para outros aeroportos, com resultados consideráveis na redução do consumo de água. Segue
abaixo imagem retratando o projeto instalado.

COLETA SELETIVA:
O Diagnóstico demonstrou que existe um grande esforço da INFRAERO em implantar a coleta seletiva em
seus aeroportos, inclusive com o atendimento integral ao preconizado no Decreto 5.940/2006, que trata da
coleta seletiva solidária.
Porém, existem empecilhos principalmente por parte das Associações de Catadores, para atendimento das
questões documentais e burocráticas. Segue abaixo o histórico de aderência dos aeroportos à coleta seletiva.

217

QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO:
Foram identificadas as seguintes medidas com relação ao tema:




Campanhas Nacionais Educativas - Campanhas periódicas em meio digital, com os seguintes temas:
o Prevenção de Acidentes e Conservação Auditiva
o Prevenção aos Riscos do Consumo de Álcool e outras Drogas
o Prevenção de Doenças Cardíacas
Qualidade do Ar nos Ambientes de Trabalho: os aeroportos possuem controle da qualidade do ar
interior, através do atendimento aos requisitos da RDC 09/2003 da ANVISA que trata de Padrões
Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público
e coletivo.

COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS:
Este item do PLS aborda diversos assuntos, sendo os resultados apresentados em separado.
TELEFONIA
Verificou-se que a grande maioria das dependências da empresa conta com sistema VOIP – Voice Over
Internet Protocol, que é um sistema que utiliza a internet para realizar ligações entre os ramais da empresa.
Essa medida por si só gera uma economia significativa de recursos.
Os esforços na redução de custos com telefonia ficam evidentes quando se analisa o histórico, demonstrado
no gráfico abaixo.
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OBRAS
Buscando inserir critérios sustentáveis em seus projetos desenvolvidos organicamente, ou de forma
terceirizada, a empresa desenvolveu em 2004 o documento referencial: Requisitos para Sistemas
Ambientais em Empreendimentos Novos e Existentes, que evoluiu; resultando no Memorial de
Critérios Sustentáveis para Empreendimentos da INFRAERO. Este Memorial reúne critérios e
condicionantes de sustentabilidade que deverão ser considerados no desenvolvimento de seus projetos de
engenharia para novos empreendimentos, instalações, reformas e ou ampliações dos aeroportos da sua rede.
SERVIÇOS DE LIMPEZA
A partir de julho de 2013, as contratações dos serviços de conservação, de limpeza e higiene, de limpeza e
movimentação de carrinhos de bagagem, de copeiragem, de controle de pragas e vetores e de coleta, de
transporte e armazenamento de resíduos, executados nas dependências de seus aeroportos, são contratados
pela empresa mediante Termo de Referência (TR), que contemplam o Acordo de Nível de Serviço (ANS),
evidenciando a medição dos serviços executados a avaliação da sua qualidade prestada de maneira
periódica, para fins de adequação de seus pagamentos.
Foi identificado que TR padrão para essa contratação já conta com um Anexo específico de “Práticas de
Sustentabilidade”.

DESLOCAMENTO DE PESSOAL:
Para identificar o histórico de custos associados ao deslocamento de pessoal, foram levantadas informações
sobre:


Passagens domésticas e Internacionais



Hospedagens e estadas



Diárias de viagens domésticas e internacionais



Serviço de transporte administrativo



Histórico de videoconferências realizadas

Uma das medidas adotadas nos últimos anos na empresa, para reduzir o custo com deslocamento, foi o uso
de videoconferências. O Diagnóstico realizado confirmou o bom resultado dessa medida, conforme
demonstram os gráficos a seguir.
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PRÓXIMAS ETAPAS
As próximas etapas que já estão em andamento para finalização do PLS são as seguintes:


Proposição de novas práticas de sustentabilidade: serão avaliadas as boas práticas já existentes na
empresa para proposição de melhorias, além de proposição de novas práticas ainda não existentes.



Planejamento da implantação e divulgação: planejamento em conjunto com as áreas responsáveis
pelos temas do PLS e com a área de Comunicação Social para divulgação interna.



Validação: validação pela alta administração da empresa.



Implantação de gestão: início da implantação do PLS e monitoramento periódico.
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10.6 Anexo VI – Revisão dos Contratos com empresas beneficiadas pela desoneração da fl. de pagtº.
DES ONERAÇÃO
CONTRATOS COM EMPRES AS BENEFICIADAS PELA DES ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO TA FOI FORMALIZADO APÓS 20/05/2015 - CS BR
VIGÊNCIA DO CONTRATO

Nº DO CONTRATO

AEROPORTO

CONTRATADA

CNPJ

OBJETO

TC0007-PA/2011/0042
TC0035-PA/2014/0046
TC0095-PA/2013/0113
TC0002-PA/2014/0011
TC0003-PA/2014/0152
TC0002-PA/2014/0039
0003-PA/2014/0037
TC0007-PA/2014/0004
TC0016-PA/2014/0031
TC0011-PA/2014/0038
TC0028-PA/2014/0010
TC0038-PA/2014/0022
TC0020-PA/2014/0047
TC0025-PA/2014/0032
TC0025-PA/2014/0054
TC0024-PA/2014/0016
TC0029-PA/2014/0020
TC0029-PA/2014/0040
TC0032-PA/2014/0015

SBCZ
SBIZ
SBJU
SBGO
SBPJ
SBM K
SBUR
SBBE
SBM Q
SBUL
SBFZ
SBTE
SBM A
SBJP
SBIL
SBAR
SBM O
SBSN
SBSV

ARES BRASIL
TOP LYNE
ARES BRASIL
ARES BRASIL
ARES BRASIL
TOP LYNE
ARES BRASIL
TOP LYNE
TOP LYNE
TOP LYNE
ARES BRASIL
TOP LYNE
TOP LYNE
ARES BRASIL
ARES BRASIL
ARES BRASIL
TOP LYNE
TOP LYNE
TOP LYNE

12.561.284/0001-74
09.195.665/0001-72
12.561.284/0001-74
12.561.284/0001-74
12.561.284/0001-74
09.195.665/0001-72
12.561.284/0001-74
09.195.665/0001-72
09.195.665/0001-72
09.195.665/0001-72
12.561.284/0001-74
09.195.665/0001-72
09.195.665/0001-72
12.561.284/0001-74
12.561.284/0001-74
12.561.284/0001-74
09.195.665/0001-72
09.195.665/0001-72
09.195.665/0001-72

APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC

TC0074-SM /2015/0001
TC0008-PA/2015/0049
TC0085-PA/2015/0034
TC0034-PA/2014/0021

CSBR
SBKG
SBNF
SBSL

O.S. ENGENHARIA
PNZ
TOP LYNE
TOP LYNE

07.242.256/0001-64
18.571.681/0001-03
09.195.665/0001-72
09.195.665/0001-72

M ANUTENÇÃO PREDIAL
APAC
APAC
APAC

TC0003-PA/2016/0006
TC0034-PA/2014/0050
TC0032-PA/2014/0012
TC0088-PA/2012/0044
TC0002-PA/2014/0041
TC0115-PA/2015/0042
TC0004-PA/2016/0030

SBBV
SBUF
SBJV
SBTF
SBHT
SBCZ
SBPV

ARES BRASIL

12.561.284/0001-74

TOP LYNE
BRAVSEC
SM ART AVIATION
ARES BRASIL
KARUANA
KARUANA

09.195.665/0001-72
04.080.421/0001-20
11.544.627/0001-20
12.561.284/0001-74
13.389.550/0001-96
13.389.550/0001-96
DETALHAMENTO DOS

DES ONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
APÓS O ENCERRAMENTO
EFEITOS
DO CONTRATO?
FINANCEIROS DA
(RES PONDER S IM OU
DES ONERAÇÃO
NÃO)
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

DATA DE TÉRMINO
(CONS IDERANDO
ADITIVOS DE
PRORROGAÇÃO)

DATA DE
AS S INATURA DO
ADITAMENTO

15/01/2016

01/12/2015
01/01/2016
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/12/2015
01/01/2016
01/12/2015
01/01/2016
01/12/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

30/01/2011
28/10/2014
17/12/2013
05/02/2014
25/03/2014
08/04/2014
14/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
24/05/2014
31/05/2014
25/06/2014
08/07/2014
10/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
22/08/2014
01/09/2014
10/09/2014

29/01/2016
27/10/2016
16/12/2016
04/02/2017
24/03/2017
07/04/2017
13/04/2017
30/04/2017
30/04/2017
23/05/2017
30/05/2017
24/06/2017
07/07/2017
09/07/2017
22/07/2017
22/07/2017
21/08/2017
31/08/2017
09/09/2017

01/12/2015
01/01/2016
01/01/2016

23/09/2015
12/10/2013
24/10/2015
28/10/2014

22/09/2017
11/10/2017
23/10/2017
27/10/2017

não
não
não
não

DATA DE
INÍCIO

não
APAC
30/01/2016
29/07/2018
APAC
não
15/12/2015
10/12/2015
09/12/2016
APAC
não
01/12/2016
16/12/2012
15/12/2017
APAC
não
01/12/2015
16/01/2013
15/01/2017
APAC
não
01/12/2015
16/01/2014
15/01/2017
APAC
não
30/01/2016
30/01/2016
29/07/2018
APAC
não
30/01/2016
30/01/2016
29/07/2018
CONTRATOS DE ENGENHARIA (VIGENTES E ENCERRADOS ) REVIS ADOS - 2016 - CS BR - ENGENHARIA

VALOR GLOBAL ANTES DA
DES ONERAÇÃO

VALOR GLOBAL
APÓS A
DES ONERAÇÃO

2.190.991,29
2.590.733,66
4.549.723,00
7.206.815,41
2.490.406,26
3.501.280,75
3.539.376,72
6.247.695,83
3.676.495,17
2.617.544,21
10.825.202,75
3.285.804,30
2.836.021,34
3.849.275,91
2.541.029,00
3.723.864,58
5.984.000,29
1.805.010,48
14.090.592,21

2.220.424,90
2.508.060,12
4.421.627,35
7.562.037,63
3.765.894,41
3.502.463,40
3.723.724,52
9.086.988,16
5.420.626,60
3.780.383,29
16.229.611,19
5.051.705,38
4.169.704,78
6.088.199,10
3.905.753,46
5.907.827,69
9.070.156,43
1.925.150,82
13.626.632,62

15/08/2016
05/08/2016
19/08/2016

1.409.534,01
1.645.832,25
4.812.761,47

2.444.753,33
3.303.252,57
4.806.415,14

01/12/2016
28/11/2016

213.345,65
2.580.354,77
1.880.464,91
3.274.638,99
1.400.668,30
4.935.985,14

207.887,08
3.542.518,91
2.433.634,16
4.235.810,52
1.399.016,92
4.466.381,10

01/09/2016
15/01/2016
23/03/2016

16/08/2016

19/12/2016
09/01/2017
06/01/2017

DIFERENÇA APURADA
(R$)

8.109,35
107.887,73
289.313,83
270.176,33
639.266,89
139.699,42
114.828,41
380.138,24
237.370,32
180.570,85
764.895,60
237.252,11
220.023,09
231.947,22
133.334,59
226.268,28
460.742,25
136.951,60
446.838,72
Planilha de custo inicial
desonerada
117.144,79
266.703,54
424.395,69
Planilha de custo inicial
desonerada
14.466,02
93.654,36
39.401,06
73.996,71
111.072,46
430.774,25
R$
6.797.223,71

VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº DO CONTRATO

TC0096-EG/2013/0001

AEROPORTO

SBPA

CONTRATADA

CONSÓRCIO EPC-PO

CNPJ

OBJETO

04.858.174/0001-40

CONTRATAÇÃO PARA
EXECUÇÃO DO
REM ANESCENTE DAS
OBRAS DE AM PLIAÇÃO
DO SISTEM A DE PÁTIOS
E PISTAS DE TÁXI DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL
SALGADO FILHO, EM

DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
APÓS O ENCERRAM ENTO
EFEITOS FINANCEIROS
DO CONTRATO?
DA DESONERAÇÃO
(RESPONDER SIM OU NÃO)

NÃO

04/08/2016

DATA DE
INÍCIO

16/09/2013

DATA DE TÉRM INO
(CONSIDERANDO
ADITIVOS DE
PRORROGAÇÃO)

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA
APURADA

30/10/2016

R$ 83.622.197,47

R$ 84.121.154,00

R$ 498.956,53

498956,5269

221

Nº DO CONTRATO

AEROPORTO

0068-TP/2013/0021

SBSL

0002-PA/2014/0039

SBM K

0085-PA/2015/0034

SBNF

0029-PA/2014/0020

SBM O

0008-CI/2014/0060

SBCJ

0029-PA/2014/0040

SBSN

0034-PA/2014/0021

SBSL

CONTRATADA

FIT - SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO
TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO
TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO
TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO
TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO
TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO
TOP LYNE SERVIÇOS
AUXILIARES DE
TRANSPORTE
AÉREO

CNPJ

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS CONTÍNUOS (VIGENTES E ENCERRADOS ) REVIS ADOS - 2016 - CS BE
VIGÊNCIA DO CONTRATO
DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
DATA DE TÉRM INO
APÓS O ENCERRAM ENTO
OBJETO
EFEITOS FINANCEIROS
(CONSIDERANDO
DO CONTRATO?
DATA DE
DA DESONERAÇÃO
ADITIVOS DE
(RESPONDER SIM OU NÃO)
INÍCIO
PRORROGAÇÃO)

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA
APURADA

17.748.508/0001-75

TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS NO PÁTIO
DE AERONAVES

NÃO

01/01/2016

21/11/2013

20/11/2017

R$

965.214,29

R$

936.881,15

R$

28.333,14

09.195.665/0001-72

APAC

NÃO

01/01/2016

08/04/2014

07/04/2017

R$

3.501.280,75

R$

3.361.763,40

R$

139.517,35

09.195.665/0001-72

APAC

NÃO

01/01/2016

24/10/2015

23/10/2016

R$

1.651.920,41

R$

1.532.649,03

R$

119.271,38

09.195.665/0001-72

APAC

NÃO

01/01/2016

22/08/2014

21/08/2017

R$

3.033.305,07

R$

2.752.327,83

R$

280.977,24

09.195.665/0001-72

BOBM EIRO CIVIL

NÃO

01/01/2016

01/04/2014

31/03/2018

R$

2.051.453,40

R$

1.860.982,92

R$

190.470,48

09.195.665/0001-72

APAC

NÃO

01/01/2016

01/09/2014

31/08/2017

R$

1.882.569,54

R$

1.827.788,90

R$

54.780,64

09.195.665/0001-72

APAC

NÃO

01/01/2016

28/10/2014

27/10/2017

R$

4.817.343,28

R$

4.628.356,99

R$

188.986,29

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS CONTÍNUOS (VIGENTES E ENCERRADOS ) REVIS ADOS - 2016 - CS RJ
VIGÊNCIA DO CONTRATO
DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
APÓS O ENCERRAM ENTO
EFEITOS FINANCEIROS
DO CONTRATO? (SIM OU
DA DESONERAÇÃO
NÃO)

DATA DE TÉRM INO
(CONSIDERANDO
ADITIVOS DE
PRORROGAÇÃO)

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA
APURADA

Nº DO CONTRATO

AEROPORTO

CONTRATADA

CNPJ

OBJETO

0014-TI/2016/0158

SRRJ (CSRJ)

G&P PROJETOS E
SISTEM AS

59.057.992/0002-17

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORM AÇÃO

NÃO

01/12/2015

10/08/2010

09/08/2016

R$

18.485.005,93

R$

18.551.656,37

R$

0014-TI/2016/0159

CSRJ

ZIVA TECNOLOGIA
E SOLUÇÕES LTDA.

05.816.526/0001-69

SUPORTE TÉCNICO
PRESENCIAL E REM OTO
DE SERVIÇOS DE TI PARA
O CSRJ E DEPENDÊNCIAS

NÃO

02/07/2016

02/07/2016

01/01/2019

R$

5.099.993,98

R$

5.099.993,98

R$

0034-SC/2012/0062

SBRJ

TEKNO SISTEM AS
DE ENGENHARIA
LTDA.

01.017.610/0001-60

M ANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DOS SISTEM AS
HIDROSANITÁRIOS,
HIDRÁULICOS

NÃO

01/12/2015

26/05/2012

25/05/2017

R$

9.776.289,15

R$

9.768.719,27 -R$

0032-M L/2016/0062

SBRJ

EXCEL ELEVADORES
LTDA.

02.590.254/0001-32

NÃO

10/12/2016

10/12/2016

09/052019

R$

2.045.231,66

R$

2.045.231,66

R$

-

0002-M L/2016/0062

SBRJ

IC SUPPLY
ENGENHARIA LTDA

32.596.173/0001-00

NÃO

03/06/2016

03/06/2016

02/06/2021

R$

8.018.338,64

R$

8.018.338,64

R$

-

M ANUTENÇÃO DE
ELEVADORES e ESCADAS
ROLANTES POR ANS
OPERAÇÃO E M ANUT.
DO SIST.
CLIM ATIZAÇÃO,
VENTILAÇÃO,
EXAUSTÃO POR ANS

DATA DE
INÍCIO

66.650,44

-

7.569,88

1002336,52

0031-SM /2016/0062

SBRJ

M PE ENGENHARIA E
SERVIÇOS S.A

04.743.858/0001-05

M ANUTENÇÃO
SISTEM AS ELÉTRICOS DE
M ÉDIA E BAIXA TENSÃO
DO SBRJ POR ANS

NÃO

28/11/2016

28/11/2016

27/05/2019

R$

8.896.834,46

R$

8.896.834,46

R$

-

0018-SC/2016/0065

SBJR

TEKNO SISTEM AS
DE ENGENHARIA
LTDA.

01.017.610/0001-60

CONTRATAÇÃO
REM ANESCENTE SEV.
M ANT. PREV. CORR.
PRED. SIST. SBJR

NÃO

01/08/2016

01/08/2016

15/08/2017

R$

1.878.049,19

R$

1.878.049,19

R$

-

Nº DO CONTRATO

TC Nº 0005-SM /2014/0048

TC Nº 0027-SM /2015/0152

TC Nº 0006-SM /2012/0011

AEROPORTO

SBPP

SBPJ

SBGO

CONTRATADA

O.S. Engenharia Ltda.

RCS Tecnologia Ltda.

SAGA Serviços
Terceirizados EIRELLI

CNPJ

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS CONTÍNUOS (VIGENTES E ENCERRADOS ) REVIS ADOS - 2016 - CS S P
VIGÊNCIA DO CONTRATO
DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
DATA DE TÉRM INO
APÓS O ENCERRAM ENTO
OBJETO
EFEITOS FINANCEIROS
(CONSIDERANDO
DO CONTRATO?
DATA DE
DA DESONERAÇÃO
ADITIVOS DE
(RESPONDER SIM OU NÃO)
INÍCIO
PRORROGAÇÃO)

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA
APURADA

07.242.256/0001-54

Contratação de empresa para
prestação dos serviços de
manutenção do Aeroporto
Internacional de Ponta Porã,
com fornecimento de peças
sob demanda

NÃO

07/10/2014

07/10/2014

30/04/2016

R$ 1.074.777,20

R$ 818.437,66

-R$ 27.400,48

08.220.952/0001-22

Contratação de empresa para
prestação dos serviços de
manutenção dos sistemas
elétrico, eletromecânico,
eletrônico e mecânico do
Aeroporto Brigadeiro Lysias
Rodrigues, em Palmas – TO,
com fornecimento de peças
sob demanda

NÃO

01/12/2015

01/09/2015

13/08/2019

R$ 1.238.487,98

R$ 2.802.247,30

R$ 122.555,78

07.533.840/0001-69

Contratação de empresa para
prestação dos serviços de
manutenção preventiva,
corretiva e extra manutenção
dos subsistemas de
edificações, áreas verdes e
drenagem do Aeroporto de
Santa Genoveva em Goiânia –
SBGO

NÃO

23/02/2015

22/11/2012

21/11/2016

R$

2.464.943,86

R$

2.528.004,24

R$

59.363,52

59080,56

154518,82

Nº DO CONTRATO

0054-MM/2011/0020

0031-ML/2014/0054

AEROPORTO

SBMO

SBIL

CONTRATADA

O.S. ENGENHARIA
LTDA**

O.S. ENGENHARIA
LTDA

VIGÊNCIA DO CONTRATO
DATA DE
TÉRMINO
(CONSIDERA
NDO
DATA DE INÍCIO
ADITIVOS DE
PRORROGAÇ
ÃO)

CNPJ

OBJETO

DESONERAÇÃO OCORREU
APÓS O ENCERRAMENTO
DO CONTRATO?
SIM OU NÃO

07.242.256/0001-54

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
PREDITIVA E
EXTRAMANUTENÇÃO
DO SISTEMA
CIVIL E OPERAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DO
SISTEMA MECÂNICO
DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE
MACEIÓ - ZUMBI DOS
PALMARES

NÃO

23/11/2011

NÃO

15/10/2014

07.242.256/0001-54

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE MANUTENÇÃO DE
EDIFICAÇÕES,
INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS
INTEGRANTES DOS
SISTEMAS CIVIL E
ELÉTRICO DO
AEROPORTO DE ILHÉUS –
JORGE AMADO

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL
APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA APURADA

22/11/2016

4.855.540,35

5.675.163,29

819.622,94

14/10/2017

1.268.358,89

1.282.281,08

13.922,19

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

833545,13

* Contrato passando de 2% para 4,5%
** Aditamento de repactuação e desoneração

Nº DO CONTRATO

030-SM/2016/0042

AEROPORTO

SBCZ

CONTRATADA

JURUA SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS CONTÍNUOS (VIGENTES E ENCERRADOS) REVISADOS - 2016 - CSMN
VIGÊNCIA DO CONTRATO
DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
DATA DE TÉRMINO
APÓS O ENCERRAMENTO
EFEITOS
OBJETO
CNPJ
(CONSIDERANDO
DO CONTRATO?
FINANCEIROS DA
DATA DE
ADITIVOS DE
(RESPONDER SIM OU
DESONERAÇÃO
INÍCIO
PRORROGAÇÃO)
NÃO)
SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CIVIL,
01/12/2021
02/12/2016
02/12/2016
NÃO
01.153.381/0001-01
ELÉTRICA E
ELETROMECÂNICO

R$

1.933.822,87 R$

1.866.961,19 R$

DIFERENÇA
APURADA

66.861,68

66861,68

Nº DO CONTRATO

TC0096-EG/2013/0001

Nº DO CONTRATO

AEROPORTO

SBPA

AEROPORTO

TC0051-SC/2012/0016

ARACAJÚ

TC0071-TP/2011/0010

FORTALEZA

TC0017-TI/2014/0160

CSRF

CONTRATADA

CONSÓRCIO EPC-PO

CNPJ

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS DE ENGENHARIA (VIGENTES E ENCERRADOS ) REVIS ADOS - 2016 - CS PA
VIGÊNCIA DO CONTRATO
DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
DATA DE TÉRM INO
APÓS O ENCERRAM ENTO
OBJETO
EFEITOS FINANCEIROS
(CONSIDERANDO
DO CONTRATO?
DATA DE
DA DESONERAÇÃO
ADITIVOS DE
(RESPONDER SIM OU NÃO)
INÍCIO
PRORROGAÇÃO)

04.858.174/0001-40

CONTRATADA

CNPJ

POTENCIAL

01.724.109/0001-34

TOP LYNE

09.195.665/0001-72

Tivit Terceirização dos
Processos, Serviços e
Tecnologia S/A

07.073.027/0001-53

CONTRATAÇÃO PARA
EXECUÇÃO DO
REM ANESCENTE DAS
OBRAS DE AM PLIAÇÃO
DO SISTEM A DE PÁTIOS
E PISTAS DE TÁXI DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL
SALGADO FILHO, EM

NÃO

04/08/2016

16/09/2013

30/10/2016

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS CONTÍNUOS (VIGENTES E ENCERRADOS ) REVIS ADOS - 2016
VIGÊNCIA DO CONTRATO
DESONERAÇÃO OCORREU
DATA DE INÍCIO DOS
DATA DE TÉRM INO
APÓS O ENCERRAM ENTO
OBJETO
EFEITOS FINANCEIROS
(CONSIDERANDO
DO CONTRATO?
DATA DE
DA DESONERAÇÃO
ADITIVOS DE
(RESPONDER SIM OU NÃO)
INÍCIO
PRORROGAÇÃO)
M ANUTENÇÃO
NÃO
27/12/2015
01/12/2012
30/11/2017
TRANSPORTE DE
SIM
01/12/2015
12/09/2011
11/09/2016
PASSAGEIRO

TI

NÃO

TOTAL GERAL

01/07/2016

02/06/2014

01/06/2019

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA
APURADA

R$ 83.622.197,47

R$ 84.121.154,00

R$ 498.956,53

VALOR GLOBAL
ANTES DA
DESONERAÇÃO

VALOR GLOBAL APÓS A
DESONERAÇÃO

DIFERENÇA
APURADA

R$ 3.131.491,31

R$

3.056.170,30

R$ 75.321,01

R$ 2.822.467,38

R$

2.722.142,35

R$ 100.325,03

R$ 27.812.134,73

R$ 25.804.541,41

R$ 2.007.593,32

R$

498956,5269

2183239,36

12.094.718,83

10.7 Anexo VII – Quantitativos de relatos de Ouvidoria Respondidos no Prazo
Dependênci a
AC - CRUZEIRO DO SUL - AEROPORTO INTERNACIONAL CRUZEIRO DO SUL
AC - RIO BRANCO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO
AL - MACEIÓ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACEIÓ - ZUMBI DOS PALMARES
AM - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE MANAUS
AM - MANAUS - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES
AM - TABATINGA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE TABATINGA
AM - TEFÉ - AEROPORTO DE TEFÉ
AP - MACAPÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ
BA - ILHÉUS - AEROPORTO DE ILHÉUS - JORGE AMADO
BA - PAULO AFONSO - AEROPORTO DE PAULO AFONSO
BA - SALVADOR - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES
CE - FORTALEZA - AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS
CE - JUAZEIRO DO NORTE - AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE
DF - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BRASÍLIA
ES - VITÓRIA - AEROPORTO DE VITÓRIA
GO - GOIÂNIA - AEROPORTO DE GOIÂNIA
MA - IMPERATRIZ - AEROPORTO DE IMPERATRIZ - PREFEITO RENATO MOREIRA
MA - SÃO LUÍS - AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO
MG - AEROPORTO DE ZONA DA MATA
MG - BELO HORIZONTE - AEROPORTO CARLOS PRATES
MG - BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE BELO HORIZONTE - PAMPULHA
MG - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE BELO HORIZONTE
MG - MONTES CLAROS - AEROPORTO DE MONTES CLAROS - MARIO RIBEIRO
MG - UBERABA - AEROPORTO DE UBERABA
MG - UBERLÂNDIA - AEROPORTO DE UBERLANDIA - TEN. CEL. AV. CESAR BOMBONATO
MS - CAMPO GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE
MS - CORUMBÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CORUMBÁ
MS - PONTA PORÃ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA PORÃ
MT - VÁRZEA GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON
PA - ALTAMIRA - AEROPORTO DE ALTAMIRA
PA - BELÉM - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM - VAL DE CANS
PA - BELÉM - AEROPORTO JULIO CESAR
PA - MARABÁ - AEROPORTO DE MARABÁ
PA - PARAUAPEBAS - AEROPORTO DE CARAJÁS
PA - SANTARÉM - AEROPORTO DE SANTARÉM
PB - BAYEUX - AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO
PB - CAMPINA GRANDE - AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA
PE - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE RECIFE
PE - PETROLINA - AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR NILO COELHO
PE - RECIFE - AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE - GUARARAPES - GILBERTO FREYRE
PI - PARNAÍBA - AEROPORTO DE PARNAIBA - PREFEITO DR JOAO SILVA FILHO
PI - TERESINA - AEROPORTO DE TERESINA - SENADOR PETRÔNIO PORTELLA
PR - CURITIBA - AEROPORTO DE BACACHERI
PR - FOZ DO IGUAÇU - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU
PR - LONDRINA - AEROPORTO DE LONDRINA
PR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA
RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES - AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO
RJ - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO
RJ - MACAÉ - AEROPORTO DE MACAÉ

Fora
1
0
82
1
41
14
3
4
120
0
486
1
7
2
36
58
3
26
0
2
1
2
7
13
24
11
1
0
40
1
340
0
1
11
3
8
6
3
2
113
1
3
6
17
5
2
5
4
14

ACUMULADO ANTERIOR
Dentro
Tota l
20
21
8
8
56
138
4
5
233
274
1
15
0
3
2
6
68
188
0
0
272
758
521
522
29
36
0
2
245
281
212
270
8
11
29
55
1
1
4
6
40
41
7
9
15
22
6
19
24
48
190
201
0
1
5
5
44
84
14
15
268
608
2
2
14
15
28
39
87
90
164
172
10
16
2
5
36
38
291
404
0
1
85
88
0
6
71
88
100
105
499
501
0
5
28
32
28
42

%
95,2
100,0
40,6
80,0
85,0
6,7
0,0
33,3
36,2
35,9
99,8
80,6
0,0
87,2
78,5
72,7
52,7
100,0
66,7
97,6
77,8
68,2
31,6
50,0
94,5
0,0
100,0
52,4
93,3
44,1
100,0
93,3
71,8
96,7
95,3
62,5
40,0
94,7
72,0
0,0
96,6
0,0
80,7
95,2
99,6
0,0
87,5
66,7

Fora
0
0
1
1
0
0
0
0
8
1
75
0
0
0
0
6
1
0
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
11
0
28
1
0
1
0
0
1
0
2
14
0
0
0
5
1
0
3
0
0

DEZEMBRO
Dentro
Tota l
0
0
0
0
2
3
1
2
17
17
0
0
0
0
0
0
17
25
0
1
24
99
39
39
6
6
0
0
30
30
7
13
1
2
0
0
0
0
1
1
2
3
0
0
3
3
0
0
0
6
57
57
0
0
0
0
4
15
0
0
8
36
0
1
1
1
0
1
3
3
14
14
0
1
0
0
4
6
11
25
0
0
4
4
0
0
17
22
22
23
57
57
0
3
1
1
1
1

%
66,7
50,0
100,0
68,0
0,0
24,2
100,0
100,0
100,0
53,8
50,0
100,0
66,7
100,0
0,0
100,0
26,7
22,2
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
66,7
44,0
100,0
77,3
95,7
100,0
0,0
100,0
100,0

Fora
1
0
83
2
41
14
3
4
128
1
561
1
7
2
36
64
4
26
0
2
2
2
7
13
30
11
1
0
51
1
368
1
1
12
3
8
7
3
4
127
1
3
6
22
6
2
8
4
14

Tota l Gera l
Dentro
Tota l
20
21
8
8
58
141
5
7
250
291
1
15
0
3
2
6
85
213
0
1
296
857
560
561
35
42
0
2
275
311
219
283
9
13
29
55
1
1
5
7
42
44
7
9
18
25
6
19
24
54
247
258
0
1
5
5
48
99
14
15
276
644
2
3
15
16
28
40
90
93
178
186
10
17
2
5
40
44
302
429
0
1
89
92
0
6
88
110
122
128
556
558
0
8
29
33
29
43

%
95,2
100,0
41,1
71,4
85,9
6,7
0,0
33,3
39,9
0,0
34,5
99,8
83,3
0,0
88,4
77,4
69,2
52,7
100,0
71,4
95,5
77,8
72,0
31,6
44,4
95,7
0,0
100,0
48,5
93,3
42,9
66,7
93,8
70,0
96,8
95,7
58,8
40,0
90,9
70,4
0,0
96,7
0,0
80,0
95,3
99,6
0,0
87,9
67,4

RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ
RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO SANTOS DUMONT
RO - PORTO VELHO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO - GOV. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RR - BOA VISTA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA
RS - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGRE
RS - PELOTAS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS
Continua çã o - Dependênci a

21
2
4
64
6
15

RS - PORTO ALEGRE - AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
RS - URUGUAIANA - AEROPORTO INTERNACIONAL RUBEM BERTA
SC - FLORIANÓPOLIS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
SC - FORQUILHINHA - AEROPORTO - DIOMÍCIO FREITAS
SC - JOINVILLE - AEROPORTO DE JOINVILLE - LAURO CARNEIRO DE LOYOLA
SC - NAVEGANTES - AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES - MINISTRO VICTOR KONDER
SE - ARACAJU - AEROPORTO DE ARACAJU
SP - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE SÃO PAULO
SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AEROPORTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROF. URBANO ERNESTO STUNPF
SP - SÃO PAULO - AEROPORTO CAMPO DE MARTE
SP - SÃO PAULO - AEROPORTO DE CONGONHAS
TO - PALMAS - AEROPORTO DE PALMAS

Fora
36
4
25
10
3
7
3
14
5
3
8
2

Total Geral

1.763

19
40
534
536
54
58
11
75
7
13
3
18
ACUMULADO ANTERIOR
Dentro
Total
291
327
2
6
297
322
0
10
41
44
67
74
35
38
19
33
2
7
15
18
634
642
79
81
5.881

7.644

47,5
99,6
93,1
14,7
53,8
16,7

1
0
0
0
1
2

%
89,0
33,3
92,2
0,0
93,2
90,5
92,1
57,6
28,6
83,3
98,8
97,5

Fora
4
4
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0

76,9

183

3
4
71
71
3
3
0
0
0
1
0
2
DEZEMBRO
Dentro
Total
37
41
0
4
22
23
0
0
8
8
15
15
1
1
0
1
0
0
3
3
74
76
2
2
593

776

75,0
100,0
100,0
0,0
0,0

22
2
4
64
7
17

%
90,2
0,0
95,7
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
97,4
100,0

Fora
40
8
26
10
3
7
3
15
5
3
10
2

76,4

1.946

22
44
605
607
57
61
11
75
7
14
3
20
Total Gera l
Dentro
Total
328
368
2
10
319
345
0
10
49
52
82
89
36
39
19
34
2
7
18
21
708
718
81
83
6.474

8.420

50,0
99,7
93,4
14,7
50,0
15,0
%
89,1
20,0
92,5
0,0
94,2
92,1
92,3
55,9
28,6
85,7
98,6
97,6
76,9

10.8 Anexo VIII – Assuntos mais Reclamados por Dependência
Dependência
BA - SALVADOR - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO M AGALHÃES
AR CONDICIONADO
BANHEIROS
M ANUTENÇÃO
PA - BELÉM - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM - VAL DE CANS
AR CONDICIONADO
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS
RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO SANTOS DUM ONT
AR CONDICIONADO
SEGURANÇA
CONCESSÃO / NEGÓCIO
CE - FORTALEZA - AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO M ARTINS
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS
SEGURANÇA
SP - SÃO PAULO - AEROPORTO DE CONGONHAS
SEGURANÇA
AR CONDICIONADO
M ANUTENÇÃO
PE - RECIFE - AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE - GUARARAPES - GILBERTO FREYRE
BANHEIROS
BEBEDOUROS
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
ES - VITÓRIA - AEROPORTO DE VITÓRIA
AR CONDICIONADO
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
PR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA
M ANUTENÇÃO
AR CONDICIONADO
SINALIZAÇÃO
M S - CAM PO GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAM PO GRANDE
AR CONDICIONADO
INTERNET
BANHEIROS
SC - FLORIANÓPOLIS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
SEGURANÇA
BANHEIROS
OBRAS
BA - ILHÉUS - AEROPORTO DE ILHÉUS - JORGE AM ADO
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS

jan/16
152
93
44
15
21
13
6
2
14
8
5
1
81
73
7
1
5
3
1
1
15
6
7
1
1
7
6
1
0
9
7
1
1
2
1
1
0
1
0
0
1
9
3
2

fev/16
81
57
14
10
2
0
2
0
98
94
2
2
8
4
4
0
14
8
3
3
9
4
3
2
0
7
6
0
1
6
2
1
3
1
0
1
0
2
2
0
0
2
2
0

mar/16
11
3
5
3
9
7
2
0
21
15
5
1
2
1
0
1
8
3
2
3
16
5
10
1
0
10
6
2
2
1
0
0
1
5
0
2
3
5
2
3
0
5
3
1

abr/16
10
3
4
3
57
48
8
1
10
4
5
1
5
3
0
2
9
1
4
4
15
6
3
3
3
8
7
1
0
4
1
2
1
0
0
0
0
8
1
4
3
10
10
0

mai/16
0
0
0
0
72
55
12
5
5
1
3
1
3
1
2
0
6
3
0
3
9
0
5
3
1
6
3
2
1
8
1
4
3
2
0
2
0
9
7
1
1
3
1
2

jun/16
9
1
6
2
23
14
6
3
5
1
4
0
3
1
0
2
10
10
0
0
5
0
3
1
1
8
5
2
1
24
8
14
2
1
0
1
0
11
6
2
3
0
0
0

jul/16
14
1
10
3
37
26
6
5
3
0
1
2
4
3
1
0
9
7
0
2
6
0
0
3
3
14
8
4
2
7
3
4
0
1
0
0
1
11
7
1
3
5
2
3

ago/16
15
0
9
6
64
60
1
3
2
1
1
0
7
1
2
4
12
2
8
2
6
4
0
2
0
9
5
1
3
10
4
4
2
3
0
0
3
17
7
5
5
2
2
0

set/16
4
0
0
4
26
22
2
2
1
0
1
0
3
1
1
1
7
7
0
0
12
4
2
6
0
7
0
1
6
2
0
1
1
4
1
3
0
4
1
3
0
2
2
0

out/16
20
3
8
9
14
8
5
1
3
2
1
0
5
3
2
0
11
7
3
1
2
0
0
2
0
7
1
3
3
3
1
1
1
2
0
1
1
8
6
2
0
10
3
4

nov/16
24
15
4
5
19
7
4
8
3
1
2
0
16
14
1
1
12
9
2
1
8
5
0
2
1
11
0
4
7
5
2
0
3
42
40
0
2
3
0
1
2
10
1
3

dez/16
62
47
11
4
13
7
1
5
30
9
3
18
12
2
5
5
12
8
2
2
11
5
0
3
3
9
0
7
2
19
15
2
2
34
32
1
1
6
6
0
0
12
0
7

Total Geral
402
223
115
64
357
267
55
35
195
136
33
26
149
107
25
17
115
68
25
22
114
39
33
29
13
103
47
28
28
98
44
34
20
97
74
12
11
85
45
22
18
70
29
22

AR CONDICIONADO
RS - PORTO ALEGRE - AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS
RR - BOA VISTA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA
AR CONDICIONADO
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS
AL - M ACEIÓ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE M ACEIÓ - ZUM BI DOS PALM ARES
AR CONDICIONADO
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS
PB - BAYEUX - AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO
SEGURANÇA
AR CONDICIONADO
M ANUTENÇÃO
AM - M ANAUS - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOM ES
SEGURANÇA
CONCESSÃO / NEGÓCIO
SINALIZAÇÃO
GO - GOIÂNIA - AEROPORTO DE GOIÂNIA
BANHEIROS
M ANUTENÇÃO
OBRAS
PR - LONDRINA - AEROPORTO DE LONDRINA
AR CONDICIONADO
BANHEIROS
SEGURANÇA

4
9
2
6
1
0
0
0
0
6
4
1
1
5
2
1
2
4
2
0
2
6
4
0
2
8
5
1
2

0
4
1
1
2
2
0
1
1
14
4
5
5
4
3
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
6
2
13
0
11
2
7
4
0
3
3
2
1
0
3
0
0
3

0
7
5
1
1
0
0
0
0
8
2
2
4
2
1
0
1
2
1
0
1
4
4
0
0
2
0
2
0

0
4
3
1
0
0
0
0
0
4
2
1
1
4
1
1
2
1
0
1
0
12
4
5
3
3
1
2
0

0
4
1
3
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
2
2
0
1
1

0
4
2
0
2
22
17
5
0
0
0
0
0
5
2
1
2
3
1
2
0
3
0
2
1
0
0
0
0

0
8
6
0
2
22
18
3
1
4
2
0
2
1
1
0
0
4
3
1
0
2
0
0
2
1
0
1
0

0
1
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
8
3
2
3
3
0
3
0
2
0
2
0

3
3
2
1
0
7
2
4
1
0
0
0
0
5
5
0
0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
8
4
0
4
0
0
0
0
3
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0

5
10
6
2
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
14
14
0
0

19
62
33
15
14
58
41
14
3
49
19
15
15
41
17
15
9
39
17
13
9
38
14
14
10
36
20
10
6

M G - UBERLÂNDIA - AEROPORTO DE UBERLANDIA - TEN. CEL. AV. CESAR BOM BONATO
AR CONDICIONADO
SEGURANÇA
LIM PEZA
BANHEIROS
RO - PORTO VELHO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO - GOV. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AR CONDICIONADO
BANHEIROS
SEGURANÇA
M A - SÃO LUÍS - AEROPORTO INTERNACIONAL M ARECHAL CUNHA M ACHADO
M ANUTENÇÃO
SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA
LIM PEZA
AR CONDICIONADO
SEDE
SEGURANÇA
ESTACIONAM ENTO
M ANUTENÇÃO
CE - JUAZEIRO DO NORTE - AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE
M ANUTENÇÃO
BANHEIROS
SEGURANÇA
SE - ARACAJU - AEROPORTO DE ARACAJU
AR CONDICIONADO
INTERNET
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
AC - CRUZEIRO DO SUL - AEROPORTO INTERNACIONAL CRUZEIRO DO SUL
AR CONDICIONADO
BANHEIROS
INTERNET
LIM PEZA
CONCESSÃO / NEGÓCIO
TO - PALM AS - AEROPORTO DE PALM AS
SEGURANÇA
AR CONDICIONADO
INTERNET
PA - PARAUAPEBAS - AEROPORTO DE CARAJÁS
OBRAS
INTERNET
AR CONDICIONADO
PE - PETROLINA - AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR NILO COELHO
INTERNET
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
SC - JOINVILLE - AEROPORTO DE JOINVILLE - LAURO CARNEIRO DE LOYOLA
AR CONDICIONADO
SEGURANÇA
ASSENTOS

1
1
0
0
0
4
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
5
1
3
1
1
0
1
0
0
4
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
1
0
2
0
2
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
2
1
0
1
1
0
0

3
1
0
1
1
3
0
1
2
1
0
0
0
1
0
3
1
0
2
3
2
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
0
2
2

5
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
6
2
0
0
1
1
1
0
0
2
2
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
2
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
1
3
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
1
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4
2
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
6
4
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
3
2
0
0
0
1
3
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

3
2
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
3
0
0

20
10
4
3
3
18
7
7
4
18
9
3
2
2
2
17
7
5
5
17
8
5
4
14
4
4
3
3
14
9
2
1
1
1
14
8
3
3
13
5
5
3
12
4
4
4
10
6
2
2

Continuação - Dependência
M G - M ONTES CLAROS - AEROPORTO DE M ONTES CLAROS - M ARIO RIBEIRO
AR CONDICIONADO
OBRAS
SEGURANÇA
RS - URUGUAIANA - AEROPORTO INTERNACIONAL RUBEM BERTA
INTERNET
TOM ADAS
SEGURANÇA
AR CONDICIONADO
OBRAS
RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ
SEGURANÇA
BANHEIROS
OBRAS
LIM PEZA
PB - CAM PINA GRANDE - AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA
SEGURANÇA
ASSENTOS
LIM PEZA
BANHEIROS
CONCESSÃO / NEGÓCIO
M G - BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE BELO HORIZONTE - PAM PULHA
AR CONDICIONADO
SEGURANÇA
BANHEIROS
RJ - M ACAÉ - AEROPORTO DE M ACAÉ
M ANUTENÇÃO
SEGURANÇA
OBRAS
AM - TABATINGA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE TABATINGA
SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
OBRAS
RJ - CAM POS DOS GOYTACAZES - AEROPORTO BARTOLOM EU LISANDRO
M ANUTENÇÃO
SEGURANÇA
AR CONDICIONADO
AP - M ACAPÁ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE M ACAPÁ
BANHEIROS
AR CONDICIONADO
PA - ALTAM IRA - AEROPORTO DE ALTAM IRA
AR CONDICIONADO
SEGURANÇA
CONCESSÃO / NEGÓCIO
SP - SÃO JOSÉ DOS CAM POS - AEROPORTO SÃO JOSÉ DOS CAM POS - PROF. URBANO ERNESTO STUNPF
LIM PEZA
CONCESSÃO / NEGÓCIO
RS - PELOTAS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS
AR CONDICIONADO
SINALIZAÇÃO
M ANUTENÇÃO

jan/16
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

fev/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

mar/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

abr/16
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

mai/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

jun/16
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

jul/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

ago/16
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

set/16
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

out/16
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nov/16
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

dez/16
1
1
0
0
4
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Geral
10
5
3
2
8
4
1
1
1
1
7
3
2
1
1
6
2
1
1
1
1
6
2
2
2
5
2
2
1
4
1
1
1
1
4
2
1
1
3
2
1
3
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1

SC - FORQUILHINHA - AEROPORTO - DIOM ÍCIO FREITAS
ASSENTOS
INTERNET
CONCESSÃO / NEGÓCIO
AC - RIO BRANCO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO
SEGURANÇA
RJ - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADM INISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO
VÔOS
ATENDIM ENTO
M A - IM PERATRIZ - AEROPORTO DE IM PERATRIZ - PREFEITO RENATO M OREIRA
SEGURANÇA
INTERNET
PA - M ARABÁ - AEROPORTO DE M ARABÁ
SEGURANÇA
M ANUTENÇÃO
PE - CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADM INISTRATIVO DE RECIFE
SEGURANÇA
PA - BELÉM - AEROPORTO JULIO CESAR
SEGURANÇA
BA - PAULO AFONSO - AEROPORTO DE PAULO AFONSO
AR CONDICIONADO
M S - PONTA PORÃ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA PORÃ
VÔOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

3
1
1
1
3
3
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Série Histórica das Principais Reclamações por Dependência
BA - SALVADOR - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES

PA - BELÉM - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM - VAL DE CANS

RJ - RIO DE JANEIRO - AEROPORTO SANTOS DUMONT

233

CE - FORTALEZA - AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS

SP - SÃO PAULO - AEROPORTO DE CONGONHAS

PE - RECIFE - AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE - GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

234

ES - VITÓRIA - AEROPORTO DE VITÓRIA

PR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA

MS - CAMPO GRANDE - AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE

235

SC - FLORIANÓPOLIS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS

BA - ILHÉUS - AEROPORTO DE ILHÉUS - JORGE AMADO

RS - PORTO ALEGRE - AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO

236

RR - BOA VISTA - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA

AL - MACEIÓ - AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACEIÓ - ZUMBI DOS PALMARES

PB - BAYEUX - AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO

237

AM - MANAUS - AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Fonte: Ouvidoria da Infraero
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10.9 Anexo IX – Relatório de Contratos de Pessoal de Apoio
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Informações sobre os Contratos
Ano do
DEP.
Objeto
Empresa
Contrato
Contratada

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2012
2014
2015
2014
2014
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

SBCT
SBFI
SBLO
CSPA
SBBI
SBPK
SBPA
SBUG
SBFZ
SBPL
CSRF
CSBR
SEDE
SBSN
SBBE
CSMN
SBSL
SBMA
SBJC
SBIZ
SBHT
SBCJ
TAIH
SBSP
CSSP

2012
2014
2015
2014
2014
2015
2013
2012
2016
2012
2015

SBGO
SBCY
SBPJ
SBUR
SBUK
SBVT
SBMO
SBIL
SBFL
SBAR
SBRJ,
SBCP,
SBME
SBPV
SBMK
SBBG
SBCM
SBUG
SBVT
SBVT

2014
2014
2013
2013
2015
2012
2014

SBCT - APRENDIZ
SBFI - APRENDIZ
SBLO - APRENDIZ
CSPA - APRENDIZ
SBBI - APRENDIZ
SBPK - APRENDIZ
SBPA - APRENDIZ
SBUG - APRENDIZ
SBFZ - APRENDIZ
SBPL - APRENDIZ
CSRF - APRENDIZ
CSBR - APRENDIZ
SEDE - APRENDIZ
SBSN - APRENDIZ
SBBE - APRENDIZ
CSMN - APRENDIZ
SBSL - APRENDIZ
SBMA - APRENDIZ
SBJC - APRENDIZ
SBIZ - APRENDIZ
SBHT - APRENDIZ
SBCJ - APRENDIZ
TAIH - APRENDIZ
SBSP - APRENDIZ
CSSP, EPTA BAURU, EPTA
PRESIDENTE PRUDENTE E EPTA
RIBEIRÃO PRETO - APRENDIZ
SBGO - APRENDIZ
SBCY - APRENDIZ
SBPJ - APRENDIZ
SBUR - APRENDIZ
SBUK - APRENDIZ
SBVT - APRENDIZ
SBMO - APRENDIZ
SBIL - APRENDIZ
SBFL - APRENDIZ
SBAR - APRENDIZ
SBRJ, SBCP E SMBE - APRENDIZ
SBPV - LIMPEZA
SBMK - LIMPEZA
SBBG - LIMPEZA
SBCM - LIMPEZA
SBUG - LIMPEZA
SBVT - LIMPEZA
SBVT - LIMPEZA

Período
Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas

Nível de
Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadore
s Contratados

Sit.

76.586.585/0001-35
76.586.585/0001-35
76.586.585/0001-35
92.954.957/0001-95
76.586.585/0001-35
92.954.957/0001-95
92.954.957/0001-95
92.954.957/0001-95
09.557.713/0001-25
10.998.292/0001-57
10.816.775/0002-74
61.600.839/0001-55
37.381.902/0001-25
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
07.611.485/0001-07
57.745.291/0001-64
51.549.301/0001-00

01/08/14
09/06/14
01/08/14
11/08/14
09/06/14
11/08/14
11/08/14
11/08/14
28/10/13
06/08/12
12/08/14
17/11/15
16/06/14
10/11/14
19/10/15
09/09/18
01/12/14
03/11/14
17/11/14
15/12/14
03/11/14
01/12/14
03/11/14
03/11/14
01/04/14

31/07/18
08/06/18
31/07/18
10/08/18
08/06/18
10/08/18
10/08/18
10/08/18
27/10/17
05/02/17
11/04/17
16/11/20
15/06/18
09/11/16
18/10/17
07/09/20
30/11/16
02/11/16
16/11/16
14/12/16
02/11/16
30/11/16
02/11/16
02/11/16
30/09/16

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
F
F
F
F
F
F
F
F
M

A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
E
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

01.283.274/0001-06
03.757.572/0002-99
37.381.902/0001-25
20.058.111/0001-66
25.642.455/0001-31
02.671.704/0001-11
61.600.839/0001-55
61.600.839/0001-55
02.573.208/0001-25
61.600.839/0001-55
33.661.745/0001-50

01/08/12
02/03/14
16/05/15
31/01/14
19/03/14
11/09/15
14/01/13
31/12/12
01/08/16
03/12/12
01/12/15

31/07/16
01/03/18
15/05/17
08/02/17
20/03/17
12/01/18
15/01/16
01/01/17
31/07/20
04/12/16
30/11/20

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M

E
P
P
A
A
P
E
A
A
E
P

07047898/0001-00
11312296/0001-00
02749674/0001-19
02749674/0001-19
02749674/0001-19
02201230/0001-44
02201230/0001-44

09/09/14
07/02/15
01/11/13
01/04/13
16/09/15
11/08/12
01/03/15

08/09/17
06/02/17
31/10/17
31/03/17
15/09/17
10/08/17
29/02/201
7

F
F
F
F
F
F
F

P
P
P
P
A
E
P
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2012

SRSE

SRSE - LIMPEZA

02201230/0001-44

11/08/12

28/02/17

F

E

2015

SBCR

SBCR - LIMPEZA

02818890/0001-79

27/10/15

26/04/18

F

A

2013

SBBH

SBBH - LIMPEZA

59231555/0001-97

13/03/14

12/03/17

F

P

2012

SBBU

SBBU - LIMPEZA

59231555/0001-97

16/02/2012

15/02/17

F

P

2012

SBDN

SBDN - LIMPEZA

59231555/0001-97

02/04/12

01/04/17

F

P

2012

SBFI

SBFI - LIMPEZA

59231555/0001-97

06/08/12

05/08/17

F

P

2014

SBPA

SBPA - LIMPEZA

59231555/0001-97

01/04/14

31/03/17

F

P

2014

SBAT

SBAT - LIMPEZA

04829840/0001-12

28/04/14

27/04/17

F

P

2012

SBBW

SBBW - LIMPEZA

04829840/0001-12

25/06/12

24/06/17

F

P

2013

SBFZ

SBFZ - LIMPEZA

07783832/0001-70

27/02/13

26/02/17

F

P

2011

SBBE

SBBE - LIMPEZA

34849836/0001-87

15/11/16

14/05/19

F

P

2015

CSRJ

CSRJ - LIMPEZA

02630719/0001-31

16/04/15

15/04/17

F

A

2012

SBLO

SBLO - LIMPEZA

02630719/0001-31

13/03/12

12/03/17

F

P

2015

CSRJ

CSRJ - LIMPEZA

02630719/0001-31

04/05/15

03/05/17

F

A

2013

SBME

SBME - LIMPEZA

02630719/0001-31

20/12/13

19/12/17

F

P

2014

SBCJ

SBCJ - LIMPEZA

01248111/0001-84

05/02/14

04/02/17

F

P

2013

SBMA

SBMA - LIMPEZA

01248111/0001-84

16/01/14

15/01/17

F

P

2014

SBHT

SBHT - LIMPEZA

01248111/0001-84

23/01/14

22/01/17

F

P

2013

SBSN

SBSN - LIMPEZA

01248111/0001-84

02/02/14

01/02/17

F

P

2013

SBIZ

SBIZ - LIMPEZA

03211977/0001-46

29/01/14

28/01/18

F

P

2012

SBMQ

SBMQ - LIMPEZA

10448193/0001-00

08/02/12

07/02/17

F

P

2013

SBCZ

SBCZ - LIMPEZA

01600190/0001-40

11/11/13

10/11/17

F

P

2014

SBRB

SBRB - LIMPEZA

01600190/0001-40

01/01/15

31/12/17

F

P

2014

SBUF

SBUF - LIMPEZA

00400247/0001-03

14/03/14

13/03/17

F

P

2013

SBCT

SBCT - LIMPEZA

78570397/0001-44

29/06/13

28/06/17

F

P

2016

SBT T

SBT T - LIMPEZA

09.540.692/0001-35

01/11/16

30/04/19

F

A

2014

SBCP

SBCP - LIMPEZA

10194352/0001-89

09/05/14

30/09/16

F

E

2016

SBCP

SBCP - LIMPEZA

59.231.555/0001-97

01/10/16

01/04/19

F

A

2016

SBPP

SBPP - LIMPEZA

06.538.799/0001-50

10/07/16

09/01/19

F

A

2015

SBAR

SBAR - LIMPEZA

72043920/0001-46

04/01/15

03/01/17

F

A

2015

SBCG

SBCG - LIMPEZA

72043920/0001-46

02/03/15

01/03/17

F

P

2015

SBIL

SBIL - LIMPEZA

72043920/0001-46

03/02/15

02/02/17

F

A

2015

SBJR

SBJR - LIMPEZA

72043920/0001-46

20/04/15

19/04/17

F

A

2015

SBPJ

SBPJ - LIMPEZA

72043920/0001-46

29/04/15

28/04/17

F

A

2013

SBRJ

SBRJ - LIMPEZA

72.043.920/0001-46

01/06/13

30/06/17

F

P

2014

SBBV

SBBV - LIMPEZA

03325110/0001-11

09/12/15

08/12/17

F

P

2012

SBT F

SBT F - LIMPEZA

03325110/0001-11

01/12/12

30/11/17

F

P

2014

SBSL

SBSL - LIMPEZA

41671168/0001-28

04/06/14

03/06/17

F

P

2015

SBMT

SBMT - LIMPEZA

04999840/0001-60

15/06/15

14/06/17

F

A

2014

SBUL

SBUL - LIMPEZA

04999840/0001-60

01/04/15

31/03/17

F

P

2014

SBUR

SBUR - LIMPEZA

04712320/0001-25

20/04/15

19/04/17

F

P

2011

SBCR

SBCR - LIMPEZA

02818890/0001-79

27/10/15

26/04/18

F

E

2013

SBEG

SBEG - LIMPEZA

08091559/0001-86

21/12/13

20/12/17

F

P

2015

SBMO

SBMO - LIMPEZA

08091559/0001-86

01/07/15

17/07/17

F

P

2012

SBRP

SBRP - LIMPEZA

50400407/0001-84

21/07/12

20/07/17

F

P

2015

SBSV

SBSV - LIMPEZA

05416273/0001-35

16/11/15

15/11/17

F

A

2015

SBNF

SBNF - LIMPEZA

11188770/0001-26

10/05/15

09/05/17

F

A

2013

SBKP

SBPK - LIMPEZA

01582046/0001-29

01/11/2013

31/10/17

F

P

2011

SBRF

SBRF - LIMPEZA

08247960/0001-62

24/11/16

23/05/19

F

A

2012

SBT E

SBT E - LIMPEZA

09863853/0001-21

01/04/12

31/03/17

F

P
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2013

SBBI

SBBI - LIMPEZA

01582046/0001-29

01/10/13

30/09/17

F

P

2013

T AGR

T AGR - LIMPEZA

01582046/0001-29

01/11/2013

31/10/17

F

P

2013

T AKP

T AKP - LIMPEZA

01582046/0001-29

01/11/2013

31/10/17

F

P

2014

SBSJ

SBSJ - LIMPEZA

01582046/0001-29

06/09/2014

05/09/17

F

P

2013

SBSP

SBSP - LIMPEZA

01582046/0001-29

01/11/2013

31/10/17

F

P

2013

SRSP

SRSP - LIMPEZA

01582046/0001-29

01/11/13

31/10/17

F

P

2014

SBFL

SBFL - LIMPEZA

06205427/0001-02

09/04/14

08/04/17

F

P

2015

SBGO

SBGO - LIMPEZA

12084049/0001-59

02/04/15

01/04/17

F

A

2013

SBJP

SBJP - LIMPEZA

12084049/0001-59

09/05/13

08/05/17

F

P

2013

SBKG

SBKG - LIMPEZA

12084049/0001-59

01/07/13

30/06/17

F

P

2015

SEDE

SEDE - LIMPEZA

12084049/0001-59

15/08/15

14/08/17

F

P

2016

SBCY

SBCY - LIMPEZA

08091559/0001-97

31/10/16

30/04/19

F

A

2014

SBAR

SBAR - LIMPEZA

11683755/0001-54

04/01/15

03/01/17

F

P

2016

SBPL
SBRF

SBPL/SBRF - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

04080421/0001-20

01/11/16

31/05/19

M

~E

2014

SBBH

SBBH - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

07/01/14

31/07/16

M

E

2015

SBCT

SBCT - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

31/05/12

31/03/16

M

E

2011

SBFI

SBFI - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

01/03/12

28/02/16

M

E

2012

SBPA

SBPA - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

13/07/12

12/07/16

M

E

2014

SBPL

SBPL - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

30/10/14

29/10/16

M

E

2014

SBRF

SBRF - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

05/02/15

04/08/17

M

E

2015

SBSP

SBSP - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

18/01/15

17/01/17

M

E

2015

SBVT

SBVT - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

01/11/15

31/10/16

M

E

2013

SBFL

SBFL - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

01/06/13

31/05/16

M

E

2013

SBRJ

SBRJ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

05317804/0001-02

01/04/13

31/03/16

M

E

2016

SBCG

SBCG - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

13389550/0001-96

17/05/16

16/11/18

M

P

2016

SBBV

SBBV - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

30/01/16

29/07/18

M

P

2014

SBFZ

SBFZ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

31/05/14

30/05/17

M

P

2014

SBHT

SBHT - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

16/01/14

15/01/17

M

P

2014

SBJP

SBPJ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

25/03/14

24/03/17

M

P

2014

SBUR

SBUR - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

14/04/14

13/04/17

M

P

2014

SBAR

SBAR - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

23/07/14

22/07/17

M

P

2014

SBCY

SBCY - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

17/06/14

16/06/17

M

P

2014

SBGO

SBGO - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

05/02/14

04/02/17

M

P

2014

SBIL

SBIL - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

23/07/14

22/07/17

M

P

2014

SBJP

SBJP - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

10/07/14

09/07/17

M

P

2013

SBJU

SBJU - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

12561284/0001-74

17/12/13

16/12/17

M

P

2014

SBJV

SBJV - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

04080421/0001-20

16/12/12

15/12/17

M

P

2013

SBEG

SBEG - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

04080421/0001-20

23/07/13

22/07/17

M

P

2013

SBPK

SBPK - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

04080421/0001-20

24/07/13

23/07/17

M

P

2014

SBCJ

SBCJ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

13389550/0001-96

01/11/14

31/10/17

M

P

2016

SBCZ

SBCZ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

13389550/0001-96

30/01/16

29/07/18

M

A

2016

SBPV

SBPV - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

13389550/0001-96

30/01/16

29/07/18

M

P

2014

SBRB

SBRB - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

19086878/0001-10

28/03/15

27/03/17

M

P

2015

SBKG

SBKG - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

18571681/0001-03

12/10/13

11/10/17

M

A

2012

SBT F

SBT F - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

11544627/0001-20

16/01/13

15/01/18

M

P

2015

SBT T

SBT T - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

11544627/0001-20

28/10/15

27/10/17

M

A

2014

SBBE

SBBE - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

01/05/14

30/04/17

M

P

2014

SBIZ

SBIZ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

28/10/14

27/10/17

M

P

2014

SBMA

SBMA - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

08/07/14

07/07/17

M

P

2014

SBMK

SBMK - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

08/04/14

07/04/17

M

P
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2014

SBMQ

SBMQ - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

01/05/14

30/04/17

M

P

2015

SBNF

SBNF - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

24/10/15

23/10/17

M

P

2014

SBSL

SBSL - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

28/10/14

27/10/17

M

P

2014

SBUF

SBUF - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

10/12/15

09/12/17

M

P

2016

SBUL

SBUL - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

13389550/0001-96

01/08/16

31/01/19

M

A

2014

SBMO

SBMO - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

22/08/14

21/08/17

M

P

2014

SBSN

SBSN - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

28/08/14

27/08/17

M

P

2014

SBSV

SBSV - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

10/09/14

31/03/16

M

P

2016

SBRJ/SBSP

SBRJ/SBSP - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

01/11/16

31/05/19

M

A

2014

SBT E

SBT E - PROT EÇÃO À AVIAÇÃO CIVIL

09195665/0001-72

25/06/14

31/03/16

M

P

2014

SBFL

SBFL - VIGILÂNCIA

92.653.666/0002-48

01/03/14

28/02/17

F

E

2015

SBFL

SBFL - VIGILÂNCIA

92.653.666/0002-48

01/03/15

27/08/17

F

E

2014

SBPA

SBPA - VIGILÂNCIA

10.853.830/0001-15

16/08/2014

11/02/2017

F

E

2015

SBPA

SBPA - VIGILÂNCIA

10.853.830/0001-15

12/02/15

31/07/18

F

E

2015

SBUG

SBUG - VIGILÂNCIA

03.229.363/0003-53

05/08/15

04/08/17

F

P

2013

SBKG

SBKG - VIGILÂNCIA

05.554.220/0001-80

02/09/13

01/09/17

M

P

2013

SBJU

SBJU - VIGILÂNCIA

14292203/0001-03

16/10/13

15/10/17

M

P

2014

SBSJ

SBSJ - VIGILÂNCIA

66700295/0001-17

23/06/14

22/06/17

M

P

2014

SBSP

SBSP - VIGILÂNCIA

66700295/0001-17

21/06/14

20/06/17

M

P

2014

SBEG

SBEG - VIGILÂNCIA

04718633/0001-90

09/11/14

08/11/17

M

P

2015

SBT T

SBT T - VIGILANCIA

02.103.266/0001-95

12/08/15

11/08/17

M

P

2015

SBUG

SBUG - VIGILÂNCIA

03229363/0003-53

05/08/15

04/08/17

M

A

2016

SBPL

SBPL - VIGILÂNCIA

42.035.097/0002-07

01/12/12

30/11/17

M

A

2012

SBGO

SBGO - VIGILÂNCIA

04701639/0001-55

17/06/12

16/06/17

M

P

2014

SBT E SBPB

SBT E SBPB - VIGILÂNCIA

08644690/0001-23

16/05/14

15/05/17

M

P

2015

SBJP

SBPJ - VIGILÂNCIA

31546484/0001-00

16/12/15

15/06/18

M

A

2013

SBJP

SBPJ - VIGILÂNCIA

31546484/0001-00

16/12/13

15/12/17

M

E

2016

SBCG

SBCG - VIGILÂNCIA

12283174/0001-98

03/01/16

02/07/18

M

A

2014

SBMQ

SBMQ - VIGILÂNCIA

00865761/0001-96

08/12/15

07/12/17

M

P

2012

SBBE

SBBE - VIGILÂNCIA

00865761/0001-96

23/07/12

22/07/17

M

P

2012

SBHT

SBHT - VIGILÂNCIA

00865761/0001-96

23/07/12

22/07/17

M

P

2013

SBCM

SBCM - VIGILÂNCIA

03130750/0001-76

24/12/13

23/12/16

M

P

2016

SBJV

SBJV - VIGILÂNCIA

03130750/0001-76

09/05/16

08/11/18

M

A

2014

SBBH

SBBH - VIGILÂNCIA

37162435/0001-42

01/04/12

30/04/17

M

P

2016

SBUL

SBUL - VIGILÂNCIA

15.615.069/0001-05

01/06/16

30/11/18

M

P

2012

SBCZ

SBCZ - VIGILÂNCIA

09228233/0001-10

04/07/12

03/07/17

M

P

2011

SBRB

SBRB - VIGILÂNCIA

09228233/0001-10

31/12/11

30/12/17

M

P

2013

SBKG

SBKG - VIGILÂNCIA

05554220/0001-80

02/09/13

01/09/17

M

P

2014

SBPV

SBPV - VIGILÂNCIA

12159225/0001-74

24/04/14

23/04/17

M

P

2015

SBLO

SBLO - VIGILÂNCIA

11.933.418/0001-78

25/09/15

24/09/17

M

P

2012

SRNR

SRNR - VIGILANCIA

02576238/0003-57

16/08/12

15/08/17

M

E

2015

SBJP

SBJP - VIGILÂNCIA

05025350/0001-26

06/02/15

05/08/17

M

A

2016

SBUF

SBUF - VIGILÂNCIA

03613941/0001-99

28/01/16

27/07/18

M

P

2015

SBRF

SBRF - VIGILÂNCIA

42035097/0002-07

01/03/15

31/08/17

M

A

2016

SEDE

SEDE - VIGILÂNCIA

02674687/0001-76

02/07/16

01/01/19

M

A

2015

SBMT

SBMT - VIGILÂNCIA

05408502/0001-70

07/04/15

06/04/17

M

A

2016

SBME

SBME - VIGILÂNCIA

03007660/0001-92

01/06/16

30/11/18

M

P

2014

SBBG

SBBG - VIGILÂNCIA

94308798/0001-87

10/12/12

09/12/17

M

P

2012

SBNF

SBNF - VIGILÂNCIA

87134086/0001-23

02/05/12

07/01/17

M

P

2014

SBPK

SBPK - VIGILÂNCIA

87134086/0001-23

28/09/14

27/09/17

M

P
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2015

SBPA

SBPA - VIGILANCIA

10853830/0001-15

12/02/15

11/08/17

M

E

2015

SBPA

SBPA - VIGILÂNCIA

10853830/0001-15

01/08/15

31/07/17

M

A

2012

SBSL, SBIZ, SBCI

SBSL, SBIZ e SBCI - VIGILÂNCIA

05920248/0001-94

30/11/12

29/11/17

M

P

2015

SBAR

SBAR - VIGILÂNCIA

04944975/0001-29

01/12/15

01/06/18

M

A

2016

SBAR

SBAR - VIGILÂNCIA

04.944.975/0001-29

01/12/15

01/06/18

M

E

2012

SBSN

SBSN - VIGILÂNCIA

02650833/0001-23

23/07/12

22/07/17

M

P

2012

SBT U

SBT U - VIGILÂNCIA

02650833/0001-23

23/07/12

22/07/17

M

P

2014

SBCJ

SBCJ - VIGILÂNCIA

02650833/0001-23

06/02/14

05/02/17

M

P

2012

SBFZ

SBFZ - VIGILÂNCIA

04808914/0001-34

25/09/12

24/09/17

M

P

2012

SBCR

SBCR - VIGILÂNCIA

10398803/0001-08

01/11/12

31/10/17

M

P

2014

SBBI

SBBI - VIGILÂNCIA

03260209/0001-82

07/05/14

06/05/17

M

P

2015

SBCY

SBCY - VIGILÂNCIA

00332087/0005-28

16/08/12

15/08/17

M

A

2014

SBFI

SBFI - VIGILÂNCIA

00332087/0005-28

21/07/14

20/07/17

M

P

2013

SBPP

SBPP - VIGILÂNCIA

00332087/0005-28

06/11/13

05/11/17

M

E

2015

SBPP

SBPP - VIGILÂNCIA

00332087/0005-28

06/11/15

05/05/18

M

A

2014

SBCP

SBCP - VIGILÂNCIA

40170029/0001-36

15/04/14

30/09/17

M

P

2012

SBJR

SBJR - VIGILÂNCIA

40170029/0001-36

25/01/13

24/01/17

M

P

2015

SBRJ

SBRJ - VIGILÂNCIA

40170029/0001-36

10/12/15

09/06/18

M

E

2015

SBRJ

SBRJ - VIGILÂNCIA

40170029/0001-36

10/12/15

09/12/17

M

A

2015

SBLO

SBLO - VIGILÂNCIA

11933418/0001-78

25/09/15

24/09/17

M

A

2013

SBVT

SBVT - VIGILÂNCIA

10392232/0001-96

19/07/11

18/07/17

M

P

2015

SBFL

SBFL - VIGILANCIA

92653666/0002-48

01/03/15

28/08/17

M

E

2015

SBFL

SBFL - VIGILÂNCIA

92653666/0002-48

28/08/15

27/08/17

M

A

2013

SBMK

SBMK - VIGILÂNCIA

07534224/0001-22

01/08/13

06/01/17

M

P

2016

SBUR

SBUR - VIGILÂNCIA

07534224/0001-22

30/12/16

30/12/16

M

A

2011

SBMO

SBMO - VIGILÂNCIA

01771692/0001-34

20/06/11

19/06/17

M

P

2016

SBIL

SBIL - VIGILÂNCIA

13.416.744/0001-33

31/03/16

30/03/21

M

A

2011

SBBV

SBBV - VIGILÂNCIA

17428731/0171-00

30/01/11

29/07/16

M

E

2012

SBCT

SBCT - VIGILÂNCIA

01848003/0001-42

26/03/12

25/03/17

M

P

2017

SBSV

SBSV - VIGILÂNCIA

02534128/0001-60

01/01/17

31/12/17

M

E

2013

SBVT

SBVT - EMERGÊNCIA MÉDICA

02.726.717/0001-40

20/12/13

19/12/17

MeS

P

2014

SBBE

SBBE - EMERGÊNCIA MÉDICA

10.194.352/0001-89

22/07/16

21/01/19

MeS

A

2013

SBFZ

SBFZ - EMERGÊNCIA MÉDICA

02.726.717/0001/40

01/07/13

30/06/17

MeS

P

2016

SBRJ

SBRJ - EMERGÊNCIA MÉDICA

09.557.452/0001-43

01/08/16

31/01/19

MeS

P

2013

SBSV

SBSV - EMERGÊNCIA MÉDICA

02.726.717/0001-40

07/07/13

06/07/17

MeS

P

2012

SBCY

SBCY - EMERGÊNCIA MÉDICA

14.004.624/0001-91

15/08/12

14/08/17

MeS

P

2015

SBFI

SBFI - EMERGÊNCIA MÉDICA

07.767.071/0001-63

01/04/15

31/09/2017

MeS

A

2014

SBPA

SBPA - EMERGÊNCIA MÉDICA

02726717/0001-40

01/09/14

31/08/17

M

E

2015

SBSP

SBSP - EMERGÊNCIA MÉDICA

10.445.700/0001-43

27/07/15

26/07/17

M

A

2015

SBFL

SBFL - EMERGÊNCIA MÉDICA

07767071/0001-63

01/09/15

31/08/17

M

E

2016

SBRF

SBRF - EMERGÊNCIA MÉDICA

02.726.717/0001-40

13/02/16

12/08/18

M

A

2012

SBEG

SBEG - EMERGÊNCIA MÉDICA

03788737/0001-09

24/06/12

23/06/17

M

P

2012

SBCT

SBCT - EMERGÊNCIA MÉDICA

10869276/0001-64

22/08/12

21/08/16

MeS

E

2013

SBJV

SBJV - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

22/01/13

19/05/16

F

E

2014

SBCT

SBCT - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

03/12/14

19/05/16

F

E

2015

SBFL

SBFL - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

11/08/15

19/05/16

F

E

2015

SBJV

SBJV - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

08/03/15

19/05/16

F

E

2012

SBNF

SBNF - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

01.016.459/0001-46

15/08/12

14/08/17

F

P

2015

SBPA

SBPA - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

01/03/15

19/05/16

F

E

2013

SBFL

SBFL - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

11/08/13

19/05/16

F

E

2009

SBPA

SBPA - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

01/03/10

19/05/16

F

E

2014

SBRF

SBRF - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

15/08/14

19/05/16

M

E

2014

SBPL

SBPL - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

13/10/14

19/05/16

M

E

2014

CSRF

CSRF - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

14.990.379/0001-39

23/01/15

22/01/18

M

P

2015

SBFZ

SBFZ - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

04.080.421/0001-20

01/11/16

31/05/19

M

E
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2016

SBRF

SBRF - MOVIMENT O DE CARGA T ECA

04.080.421/0001-20

11/08/16

10/02/19

M

A

2013

SBSL

SBSL - MOVIMENT O DE CARGA T ECA

04.080.421/0001-20

15/05/13

14/05/17

M

P

2013

SBGO

SBGO - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

04.080.421/0001-20

01/11/16

31/05/19

M/S

E

2015

SBVT

SBVT - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

31/01/15

19/05/16

M

E

2014

SBSV

SBSV - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.416.273/0001-35

29/09/14

30/09/17

M

A

2014

SBVT

SBVT - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

12.561.284/0001-74

05/08/14

31/01/17

M

E

2013

SBBV

SBBV - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

17.748.508/0001-75

10/10/13

09/10/17

F OU M

P

2012

SBEG

SBEG - MOVIMENT AÇÃO DE CARGA

05.317.804/0001-32

14/12/12

19/05/16

F/M/S

E

2011

SBCT

SBCT - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

11.188.770/0001-26

01/05/11

30/04/16

M

E

2013

SBFL

SBFL - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

07.261.678/0001-77

01/01/14

31/12/16

M

E

2012

SBFI

SBFI - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

59.231.555/0001-97

01/12/12

30/11/16

M

E

2013

SBLO

SBLO - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

04.854.296/0001-58

01/02/14

31/01/17

M

P

2014

SBPA

SBPA - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

02.749.674/0001-19

09/11/14

08/11/16

M

E

2012

SBFZ

SBFZ - BALCÃO DE INFORMAÇÃO

06.234.467/0001-82

01/12/12

30/11/17

M

P

2013

SBJP

SBJP - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

41.305.228/0001-77

28/06/13

27/06/16

M

E

2013

SBPL

SBPL - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

41.305.228/0001-77

23/10/13

22/10/16

M

E

2014

SBRF

SBRF - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

00.323.090/0001-51

11/01/15

10/07/17

M

A

2013

SBMQ

SBMQ - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

02.295.753/0001-05

01/05/13

30/04/16

M

E

2013

SBSN

SBSN - BALCÃO DE INFORMAÇÃO

04.854.298/0001-58

01/01/14

31/12/16

M

E

2014

SBBE

SBBE - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

07.147.003/0001-00

21/07/14

20/07/17

M

P

2013

SBMK

SBMK - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

08.491.163/0001-26

30/05/13

31/05/16

M

E

2015

SBUR

SBUR - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

07.271.878/0001-00

11/07/15

12/07/16

M

E

2015

SBSV

SBSV - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

01.768.141/0001-11

30/05/15

01/06/16

M

E

2015

SBEG

SBEG - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

04.854.298/0001-58

03/11/15

02/11/17

M

P

2014

SBGO

SBGO - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

26.413.146/0001-52

03/07/14

02/07/16

M

E

2014

SBCG

SBCG - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

21/07/14

20/07/16

M

E

2014

SBCY

SBCY - BALCÃO DE INFORMAÇÕES

02/06/14

01/06/16

M

E

2012

SBCT

SBCT - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

08.920.309/0001-01

01/02/13

31/01/17

F

P

2011

SBPA

SBPA - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

04.194.969/0001-00

14/04/11

13/04/17

F

P

2011

CSPA

CSPA - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

93.305.704/0001-53

16/01/12

15/01/17

F

P

2012

SEDE

SEDE - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

04201394/0001-42

01/10/14

31/03/17

F

P

2015

CSSP

CSSP - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

26/04/17

M

P

2014

SBGO

SBGO - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

54.038.583/0001-79
07.548.828/0001-28

27/04/15
26/01/15

25/01/17

M

P

2013

SBBH

SBBH - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

27.326.594/0001-81

04/01/13

05/01/17

M

P

2015

SBVT

SBVT - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

27.326.594/0001-81

29/06/15

30/06/17

M

P

2014

CSRF

CSRF - T RASNPORT E ADMINIST RAT IVO

12.805.448/0001-61

18/06/14

17/06/17

M

P

2014

SRCE, SBSV

SRCE, SBSV - T RANSPORT E ADMINIST RAT IVO

63.234.405/0001-04

03/08/14

04/08/17

M

P

2013

SBCT

SBCT - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

02.134.162/0001-48

01/10/13

30/06/17

F

P

2014

SBFL

SBFL - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

03.360.551/0001-54

21/09/14

20/09/17

F

P

2016

SBPA

SBPA - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

07.906.321/0001-07

14/04/16

13/04/17

F

A

2016

SBFZ

SBFZ - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

04.080.421/0001-20

12/09/16

11/09/17

M

A

2014

SBRF

SBRF - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

04.080.421/0001-20

11/08/16

10/02/19

M

A

2013

SBSL

SBSL - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

17.748.508/0001-75

21/11/13

20/11/17

M

P

2016

SBSP

SBSP -T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

09.195.665.0001-72

01/11/16

30/04/19

M

A

2014

SBSV

SBSV - T RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

05.317.804/0001-32

26/03/14

27/03/16

M

E

2015

SBRJ

SBRJ - ST RANSPORT E DE PASSAGEIROS NO PÁT IO

11.433.268/0001-33

28/05/15

27/05/17

M

P

2014

SBBE

SBBE - T RANSPORT E DE PASSAGEIRO NO PÁT IO

13.815.968/0001-18

01/04/14

31/03/17

M

P

2014

SBPL

SBPL - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

02.309.866/0001-04

14/08/14

13/08/17

M

P

2014

SBSJ

SBSJ -T RANSPORT E DE EMPREGADOS

61.563.557/0001-25

01/10/14

30/09/17

M

P

2015

SBSP

SBSP - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

59.126.045/0001-50

01/05/15

30/04/17

M

P

2016

CSSP

CSSP - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

10.670.854/0001-39

26/09/16

25/09/17

M

P

2013

SBAT

SBAT - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

17/09/13

16/09/16

M

E

2014

SBBW

SBBW -T RANSPORT E DE EMPREGADOS

25/08/14

24/08/17

M

P

2012

SBPJ

SBPJ - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

05/01/13

04/01/17

M

P

2012

SBSV

SBSV - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

06/11/12

07/11/17

M

P

09.016.469/0001-93
04.558.234/0001-00

05.081.243/0001-15
15.195.115/0001-56
37.379.864/0001-76
03.360.489/0001-09
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2015

SBRB

SBRB - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

15.195.115/0001-56

08/07/15

07/07/17

NÃO HÁ

A

2011

SBCZ

SBCZ - T RANSPORT E DE EMPREGADOS

01.600.190/0001-40

27/05/11

26/05/16

F

E

2015

SBFI

SBFI - MANUT ENÇÃO AR CONDICIONADO

95.389.417/0001-02

05/10/15

04/04/18

M

A

2016

SBPA

SBPA - MANUT ENÇÃO AR CONDICIONADO

00.192.707/0001-47

21/01/16

20/07/18

M

E

2015

SBNF

SBNF - MANUT ENÇÃO AR CONDICIONADO

01.918.118/0001-66

26/01/15

25/01/17

M

p

2014

SBCT

SBCT - MANUT ENÇÃO ÁREAS VERDES

02.749.674/0001-19

20/08/14

19/08/17

F

P

2014

SBFL

SBFL - MANUT ENÇÃO ÁREAS VERDES

02.749.674/0001-19

30/10/14

29/10/17

F

P

2011

SBJV

SBJV - MANUT ENÇÃO ÁREAS VERDES

02.812.740/0001-58

24/10/11

23/10/17

F

P

2014

SBLO

SBLO - MANUT ENÇÃO ÁREAS VERDES

02.749.674/0001-19

30/06/14

29/06/17

F

P

2015

SBFI

SBFI - MANUT ENÇÃO CIVIL , ÁREAS VERDES

01.918.118/0001-66

04/03/15

03/03/17

F

P

2015

SBNF

SBNF - MANUT ENÇÃO CIVIL , ÁREAS VERDES

02.749.674/0001-19

21/01/15

20/01/17

F

P

2014

SBCT

SBCT - MANUT ENÇÃO CIVIL

08.065.993/0001-91

10/03/14

09/03/17

F

P

2014

SBPA

SBPA - MANUT ENÇÃO CIVIL

02.749.674/0001-19

18/12/14

17/12/17

F

P

2012

SBCT

SBCT - MANUT ENÇÃO DE EQUIP. T ECA

08.065.993/0001-91

13/09/12

12/09/17

M

P

2011

SBFL

SBFL - MANUT ENÇÃO ELÉT RICA

02.393.162/0001-62

08/08/11

07/08/17

M

P

2014

SBPA

SBPA - MANUT ENÇÃO ELÉT RICA

01.918.118/0001-66

01/05/14

30/04/17

M

P

2014

SBNF

SBNF - MANUT ENÇÃO ELÉT RICA E AR CONDICIONADO

01.918.118/0001-66

26/01/15

25/01/17

M

P

2014

SBJV

SBJA - MANUT ENÇÃO ELET ROMECÂNICA

01.918.118/0001-66

05/05/15

04/05/17

M

P

2016

SBCT

SBCT - MANUT ENÇÃO ELET RÔNICA

08.065.993/0001-91

21/07/16

20/01/19

M

A

2013

SBPA

SBPA - MANUT ENÇÃO MECÂNICA

01.918.118/0001-66

10/06/13

09/06/17

F

P

2015

SBPA

SBPA - MANUT ENÇÃO PREVENT IVA ÁREAS VERDES

08.065.993/0001-91

15/07/15

14/07/17

F

A

2011

SBT E

SBT E - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELÉT RICO

12.067.103/0001-58

16/11/11

15/11/17

MeS

P

2014

SBT E

03.443.690/0001-41

24/06/14

23/06/17

MeS

P

2014

SBT E

07.039.948/0001-08

20/10/14

19/07/17

MeS

P

2011

SBFZ

08.065.993/0001-91

17/02/11

16/08/17

MeS

P

2011

SBJP

12.067.103/0001-58

08/11/11

07/11/17

MeS

P

2013

SBJP

07.485.559/0001-06

23/09/13

22/09/17

MeS

P

2012

SBKG

SBKG – MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES

00.028.986/0148-34

01/08/12

31/07/17

MeS

P

2010

SBRF

SBRF – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO

04.762.861/0001-68

29/03/10

25/03/17

MeS

E

2013

SBRF

SBRF – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ALARME INCÊNDIO.

16.669.312/0001-22

01/11/13

31/10/17

MeS

P

2011

CSRF

CSRF – MANUT ENÇÃO DE ARCONDICIONADO

11.205.119/0001-17

01/10/11

31/09/2017

MeS

P

2014

CSRF

CSRF – MANUT ENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONT AL

04.523.923/0001-89

30/03/14

28/03/17

MeS

E

2014

SBPL

03.927.065/0001-75

29/09/14

28/03/18

MeS

P

2014

CSRF

01.918.118/0001-66

05/01/15

04/07/17

MeS

A

2014

SBRF

SBRF – MANUT ENÇÃO DE ÁREAS VERDES

07.039.948/0001-08

15/12/14

14/06/17

MeS

P

2014

CSRF

CSRF - MANUT ENÇÃO DE T I (SERVIDORES)

32.578.387/0001-54

14/10/14

29/01/18

MeS

P

2015

SBKG

SBKG – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL/ÁREAS VERDES

08.065.993/0001-91

09/03/15

08/09/17

MeS

A

2015

SBFZ

SBFZ – MANUT ENÇÃO DE BALANÇAS ELET RÔNICAS

08.784.769/0001-50

09/03/15

08/03/16

MeS

E

2015

SBRF

SBRF – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA. CIVIL/EST .
T RAT AM,ENT O E EFLUENT ES

00.899.223/0001-32

15/05/15

14/10/17

MeS

A

2015

SBRF

SBRF – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELÉT RICO

01.918.118/0001-66

08/08/15

07/02/18

MeS

A

2015

SBFZ

SBFZ – MANUT ENÇÃO DE ÁREAS VERDES

01.918.118/0001-66

14/12/15

10/06/17

MeS

p

2015

SBFZ

SBFZ – MANUT ENÇÃO DE ARCONDICIONADO

08.220.952/0001-22

14/12/15

13/06/18

MeS

A

2015

SBPB

SBPB – MANUT ENÇÃO – PREDIAL/HIDRAULIZCA/ÁREA
VERDES/MECÂNICA

34.108.779/0001-85

04/01/16

13/06/18

MeS

A

2015

SBFZ

SBFZ – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL

08.065.993/0001-91

16/12/15

12/06/17

MeS

A

2015

SEDE

SEDE - MANUT ENÇÃO PREDIAL

07242256/0001-54

23/09/15

22/09/17

F

A

2011

SBHT

SBHT - MANUT ENÇÃO DE ÁREAS VERDES

11.883.936/0001-24

16/01/12

15/01/17

M

P

2012

SBSL

SBSL - MANUT ENÇÃO SIST EMAS DE REFRIGERAÇÃO

03.534.028/0001-05

05/06/12

04/06/17

M

P

2012

SBSL

SBSL - MANUT ENÇÃO DAS INST ALAÇÕES PREDIAIS

03.534.028/0001-05

24/03/13

23/03/17

M

P

SBT E - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO ÁREAS VERDES
SBT E - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS CIVIL, MECÂNICO
E ELET ROMECÂNICO
SBFZ - MANUT ENÇÃO DE PONT ES EMBARQUE,
ELEVADORES, ESCADAS, EST EIRAS E PORT AS
AUT OMÁT ICAS.
SBJP – MANUT ENÇÃO – SIST . CIVIL/ELET RICO/ÁREAS
VERDES
SBJP – MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS
ROLANT ES

SBPL – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECANICO
(AR CONDICIONADO)
CSRF – MANUT ENÇÃO – SIST EMA CIVIL (MANUT .
PREDIAL)

245

2013

SRNO

SRNO - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS DE INFRAEST RUT URA

07.242.256/0001-54

10/02/14

09/05/17

M

P

2014

SBMA

SBMA - MANUT ENÇÃO SIST EMA CIVIL

02.393.162/0001-62

08/09/14

07/09/17

M

P

2014

SBSN

SBSN - MANUT ENÇÃO SIST EMA ELÉT RICO E
REFRIGERAÇÃO

02.393.162/0001-62

09/09/14

08/09/17

M

P

2014

SBSN

SBSN - MANUT ENÇÃO SIST EMA CIVIL

02.393.162/0001-62

03/11/14

02/11/17

M

P

2014

SBCJ

SBCJ - MANUT ENÇÃO SIST EMA CIVIL

02.393.162/0001-62

22/09/14

21/09/17

M

P

2014

SBMA

SBMA - MANUT ENÇÃO SIST EMA ELÉT RICO E
REFRIGERAÇÃO

02.393.162/0001-62

08/09/14

07/09/17

M

P

2015

SBSL

SBSL - MANUT ENÇÃO DE ÁREAS VERDES

00.875.943/0001-68

09/10/15

16/02/17

M

A

2013

SBSL

SBSL - MANUT ENÇÃO DE SIST EMAS ELÉT RICOS

02.393.162/0001-62

08/08/13

07/08/17

M

P

2014

SBIZ

SBIZ - MANUT ENÇÃO SIST EMA CIVIL

01.918.118/0001-66

23/11/15

20/11/17

M

P

2015

SBIZ

SBIZ - MANUT ENÇÃO SIST EMAS ELÉT RICOS E DE
REFRIGERAÇÃO

21.315.711/0001-25

16/11/15

15/11/17

M

A

2015

SBBE, SBCJ

SBBE/SBJC - MANUT ENÇÃO DE ÁREAS VERDES

11.883.936/0001-24

24/11/15

23/02/17

M

A

2011

SBMT

SBMT - MANUT ENÇÃO ELÉT RICA, ELET RÔNICA E
ELET ROMECÂNICA

31.876.709/0001-89

07/11/11

06/11/17

F/ M

P

2014

SBSJ

SBSJ - MANUT ENÇÃO DE ÁREAS VERDES

00.224.853/0001-07

11/11/14

10/11/17

F/ M

P

05.208.211/0001-38

09/03/12

08/03/17

M/S

E

31.876.709/0001-89

15/07/11

14/07/17

F/M/S

P

00.028.986/0001-08

06/08/12

05/08/17

M/S

P

31.876.709/0001-89

05/09/11

04/09/17

M/S

P

50.400.407/0001-84

06/01/12

05/01/17

M/S

P

04.743.858/0001-05

01/06/15

30/11/17

F/M/S

P

22/11/12

21/11/16

F/M

E

02/07/10

01/07/16

F/M/S

E

11/10/16

10/04/19

M

A

02/07/12

01/07/17

M/S

P

03.449.544/0001-23

21/03/12

20/03/16

M/S

E

07.242.256/0001-54

07/10/14

06/10/17

F/M/S

P

08.220.952/0001-22

01/09/15

13/08/17

F/M/S

P

04.762.861/0001-68

06/02/12

05/02/17

F/M/S

P

03.367.118/0001-40

04/04/16

04/10/18

M/T /S

A

2012

SBSP

2011

SBSP

2012

SBSP

2011

SBSP

2012

SBSP

2015

SBSP

2012

SBGO

2010

SBCG

2016

SBCT

2012

SBCY

2012

SBCY

2014

SBPP

SBSP - MANUT ENÇÃO AR CONDICIONADO,
REFRIGERAÇÃO, EXAUST ÃO E VENT ILAÇÃO
SBSP - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS DE ÁGUA
POT ÁVEL, EDIFICAÇÕES, HIDROSANIT ÁRIO E
PAVIMENT AÇÃO
SBSP - MANUT ENÇÃO DE ELVADORES E ESCADAS
ROLANT ES
SBSP - MANUT ENÇÃO DOS SUBSIST EMAS: CFT V, DAI, SOM
e SIDO
SBSP - MANUT ENÇÃO DOS SUBSIST EMAS DE DRENAGEM
E ÁREAS VERDES
SBSP - OPERAÇÃO E MANUT ENÇÃO ELÉT RICA,
AUXÍLIOS VISUAIS DE PROT EÇÃO AO VOO, MECÂNICA E
ELET ROMECÂNICA.
SBGO - MANUT ENÇÃO DOS SUBSIST EMAS DE
EDIFICAÇÕES, DRENAGEM E ÁREAS VERDES
SBCG - MANUT ENÇÃO DAS UT AS DE COXIM E RIBAS do
RIO PARDO E DOS SUBSIST EMAS DE ÁGUA POT ÁVEL,
EDIFICAÇÕES, HIDROSANIT ÁRIOS, PAVIMENT AÇÃO,
ELÉT RICA, ELET ROMECÂNICA, ELET RÔNICA,
MECÂNICA E ÁREAS VERDES
SBCT - MANUT ENÇÃO ELÉT RICA
SBCY - MANUT ENÇÃO E OPERAÇÃO DO SIST EMA
ELET ROMECÂNICO, ELEVADORES E ESCADAS DE
T RANSPORT E
SBCY - MANUT ENÇÃO DE AR CONDICIONADO E
REFRIGERAÇÃO
SBPP - MANUT ENÇÃO
SBPJ - MANUT ENÇÃO DOS SIT EMAS ELÉT RICO,
ELET ROMECÂNICO, ELET RÔNICO E MECÂNICO
SBPJ - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL E DE ÁREAS
VERDES
SBUL - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL - ÁREAS
VERDES

07.533.840/0001-69

01.756.236/0001-59

00.499.359/0001-55

26.775.577/0001-69

2015

SBPJ

2012

SBPJ

2016

SBUL

2015

SBPR

SBPR - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL

34.108.779/0001-85

09/07/15

10/07/18

M/T /S

A

2012

SBIL

SBIL - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO ELEVADORES

07.315.456/0001-90

15/02/12

16/02/17

M/T /S

A

2011

SBSV

SBSV – MANUT ENÇÃO DO CIVIL

00.899.223/0001-32.

12/06/11

13/06/17

M/T /S

P

2013

SBSV

SBSV – MANUT ENÇÃO DO SIST EMA MECÂNICO –
VEÍCULOS

01.918.118/0001-66

01/02/13

02/02/17

M/T /S

p
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2013

SBSV

SBSV - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO ESCADAS E ELEVADORES

05.926.726/0001-73

13/03/13

14/03/17

M/T /S

P

2012

SBAR

SBAR - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL

01.724.109/0001-34

01/12/12

30/11/17

M/T /S

P

2011

SBMO

SBMO - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVILE MECÂNICO

07.242.256/0001-54

21/05/11

22/05/17

M/T /S

P

2014

SBMO

SBMO - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELÉT RICO

07.242.256/0001-54

13/10/14

14/10/17

M/T /S

P

01.918.118/0001-66

09/05/16

08/11/18

M/T /S

A

09.165.068/0001-03

30/07/13

31/07/17

M/T /S

P

00.437.396/0001-39

25/09/11

26/09/17

M/T /S

P

07.474.287/0001-30

24/02/13

25/02/17

M/T /S

A

04.743.858/0001-05

12/01/16

11/07/18

M/T /S

A

2016

SBSV

2013

SBMO

2011

SBSV

2013

SBSV

SBSV - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA CIVIL - ÁREAS
VERDES E LIMPEZA DO SUBSIST EMA DE DRENAGEM
SBMO - MANUT ENÇÃO MANUT ENÇÃO DO SIST EMA
ELET ROMECÂNICO AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO
SBSV - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET RÔNICO BALANÇAS
SBSV - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO AR CONDICIONADO, VENT ILAÇÃO MECÂNICA E
REFRIGERAÇÃO

2015

SBSV

SBSV - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO –
EST EIRAS DE BAGAGENS, PONT ES DE EMBARQUE,
PORT AS E PORT ÕES AUT OMÁT ICOS, DILACERADORES
DE PNEUS, MOT OBOMBAS, QUADROS DE COMANDO,
MOT ORES ELÉT RICOS, AERADORES E AUT OCLAVES

2015

SBAR

SBAR - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO,
ELET RÔNICO, ELÉT RICO E MECÂNICO

01.918.118/0001-66

17/05/15

18/05/18

M/T /S

p

2014

SBBH

SBBH - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA ELET ROMECÂNICO,
ELET RÔNICO, ELÉT RICO E MECÂNICO

01.918.118/0001-66

21/08/14

16/02/17

M/T /S

E

2016

SBVT

02.566.106/0001-82

05/12/16

05/12/21

M/T /S

A

2012

SBRJ

32.596.173/0001-00

20/10/12

19/10/17

S/M/F

P

2013

SBRJ

32.596.173/0001-00

25/03/13

24/03/17

S/M/F

P

2013

SBCP

01.918.118/0001-66

17/07/13

16/07/16

S/M/F

E

2013

SBME

01.918.118/0001-66

01/11/13

31/10/17

S/M/F

P

2014

SBJR

01.918.118/0001-66

16/08/14

15/08/17

S/M/F

P

2012

SBRJ

SBRJ - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS ELÉT RICOS

31.876.709/0001-89

28/11/12

27/11/17

S/M/F

P

2015

SBRJ

SBRJ - MANUT ENÇÃO DO SUBSIST EMA DE ÁREAS VERDES

02.225.099/0001-55

28/10/15

06/11/17

S/M/F

P

07.018.158/0002-19

03/06/13

02/06/17

S/M/F

P

01.017.610/0001-60

26/05/12

25/05/17

S/M/F

P

SBVT - MANUT ENÇÃO DO SIST EMA SIST EMAS CIVIL,
ELÉT RICO, ELET RÔNICO, ELET ROMECÂNICO E
MECÂNICO
SBRJ - MANUT ENÇÃO DE PONT ES DE EMBARQUE,
EST EIRAS E CARROSSÉIS DE BAGAGEM E PORT AS
AUT OMÁT ICAS
SBRJ - MANUT ENÇÃO NOS SIST EMAS DE
INFRAEST RUT URA OBRAS DE ART E E EDIFICAÇÕES
SBCP - MANUT ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS
EDIFICAÇÕES E INFRAEST RUT URA CIVIL,
ELET ROMECÂNICA , HIDROSANIT ÁRIA E DE ÁREA
SBME - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT ENÇÃO DO
SIST EMA ELÉT RICO
SBJR - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS DE
INFRAEST RUT URAS, EDIFICAÇÕES, INST ALAÇÕES
HIDROSSANIT ÁRIAS, ELÉT RICO, ELET ROMECÂNICO,
REFRIGERAÇÃO E ÁREAS VERDES

SBJR - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS DE AR
CONDICIONADO, VENT ILAÇÃO, EXAUST ÃO E
EQUIPAMENT OS DE REFRIGERAÇÃO
SBRJ - MANUT ENÇÃO E ASSIST ÊNCIA DOS SIST EMAS
HIDROSANIT ÁRIOS, HIDRÁULICOS ET C.
SBEG - MANUT ENÇAO DOS SUBSIST EMAS DE AR
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

2013

SBJR

2012

SBRJ

2013

SBEG

00.899.223/0001-32

15/03/13

14/08/17

F/M/T /S

A

2015

SBEG

SBEG - MANUT ENÇÃO CIVIL E DE ÁREAS VERDES

00.899.223/0001-32

02/06/15

01/04/17

F/M/T /S

A

2015

SBEG

SBEG - MANUT ENÇÃO DE T RANSELEVADORES DO T ECA

04.255.500/0001-25

26/03/15

25/03/17

F/M/T /S

A

2015

SBRB

SBRB - MANUT ENÇÃO CIVIL, ÁREAS VERDES, ELÉT RICA,
ELET RÔNICA, ELET ROMECÂNICA E MECÂNICA

01.153.381/0001-01

20/03/15

19/03/17

F/M/T /S

A

2015

SBPV

SBPV - MANUT ENÇÃO CIVIL, ÁREAS VERDES, ELÉT RICA,
ELET RÔNICA, ELET ROMECÂNICA E MECÂNICA

00.899.223/0001-32

14/04/15

13/04/17

M/T /S

A

2015

SBEG

SBEG - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS
ROLANT ES E PLAT AFORMA

07.884.579/0001-41

01/05/15

30/04/17

T /S

A

2015

SBEG

SBEG - MANUT ENÇÃO DE ELEVADOR

17.277.737/0001-59

30/04/15

29/04/17

M/T /S

A

2014

SBEG

00.899.223/0001-32

01/07/14

30/06/17

F/M/T /S

A

2015

SBBV

07.884.579/0001-41

10/08/15

09/08/17

T /S

A

2014

SBT T

SBT T - MANUT ENÇÃO CIVIL E DE ÁREAS VERDES

00.899.223/0001-32

01/07/14

30/06/17

F/M/T

A

2014

SBT F

SBT F - MANUT ENÇÃO CIVIL E DE ÁREAS VERDES

00.899.223/0001-32

01/07/14

30/06/17

F/M/T

A

2015

SBBV

SBBV - MANUT ENÇÃO CIVIL, ÁREAS VERDES, ELÉT RICA,
ELET RÔNICA, ELET ROMECÂNICA E MECÂNICA

00.899.223/0001-32

07/07/16

06/04/17

F/M/T

A

2016

SBCZ

SBCZ - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS ELÉT RICOS,
MECÂNICOS, AUXÍLIOS LUMINOSOS, CIVIL E ÁREAS
VERDES

01.153.381/0001-01

02/12/16

01/06/19

F/M/T /S

A

2014

SBEG

SBEG - MANUT ENÇÃO DE BALANÇAS

00.899.223/0001-32

01/12/14

30/11/17

F/M/T /S

SBEG - MANUT ENÇÃO DE EQUIPAMENT OS DE
MOVIMENT AÇÃO DE CARGA
SBBV - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS
ROLANT ES

A
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SBEG - MANUT ENÇÃO DOS SIST EMAS ELÉT RICOS,
ELET RÔNICO E MECÂNICOS E DE AUXÍLIO A
NAVEGAÇÃO AÉREA
SBFL - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E A
INCÊNDIO
SBNF - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E A
INCÊNDIO
SBSP - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E A
INCÊNDIO
SBAR - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E A
INCÊNDIO
SBRJ - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E A
INCÊNDIO
SBME - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E
INCÊNDIO
SBCP - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E
INCÊNDIO
SBCP - PREVENÇÃO, SALVAMENT O E COMBAT E A
INCÊNDIO

2016

SBEG

04.743.858/0001-05

18/05/16

17/11/18

F/T /S

A

2015

SBFL

03.022.122/0001-77

01/03/15

31/08/17

M

A

2014

SBNF

42.515.478/0001-02

10/05/14

09/05/17

M

P

2012

SBSP

03.022.122/0001-77

21/06/12

20/06/17

M

P

2013

SBAR

42.515.478/0001-02

27/02/13

28/02/17

M

A

2014

SBRJ

29.912.565/0001-29

01/10/14

30/09/17

S/M

P

2015

SBME

05.606.060/0001-76

01/03/16

28/02/17

S/M

P

2015

SBCP

05.606.060/0001-76

01/10/15

28/03/17

M

P

2014

SBCP

2015

SBPA

SBPA - ADM. EST ACIONAMENT O

01.229.958/0001-11

01/10/14

30/09/17

M

E

86.862.208/0001-35

29/08/15

14/02/16

M

2016

SBFL

E

SBFL - ADM. EST ACIONAMENT O

10.934.116/0001-51

28/06/16

27/06/17

M

2014

A

SBPA

SBPA - ADM. EST ACIONAMENT O

12.707.412/0001-45

01/01/15

31/12/16

M

E

2011

SBT E

SBT E - ADM. EST ACIONAMENT O

03.342.984/0037-98

01/10/11

31/12/16

M

P

2013

SBFL

01.681.443/0001-58

10/06/13

09/06/17

M

P

2012

SBFI

01.681.443/0001-58

05/03/12

04/03/17

M

P

2010

CSPA

CSPA - SERVIÇOS DE INFORMÁT ICA

38.056.404/0001-70

05/02/2015

03/02/2017

M

P

2015

CSPA

CSPA - SERVIÇOS DE INFORMÁT ICA

38.056.404/0001-70

04/02/15

03/02/17

M

P

2014

CSNN

CSMN - SERVIÇOS DE INFORMÁT ICA

04.153.540/0001-66

21/10/14

21/04/17

M/T /S

p

2011

SBJP

SBJP - COLET A DE LIXO

01.568.077/0014-40

01/02/12

31/01/17

M

P

2012

SBPL

SBPL - COLET A DE LIXO

01.568.077/0014-40

01/07/12

30/06/17

M

P

2011

CSRF

CSRF - COLET A DE LIXO

01.568.077/0001-25

28/12/16

27/06/19

M

P

2015

CSRF

CSRF - COLET A DE LIXO

01.459.413/0001-00

13/11/15

12/05/18

M

A

2012

CSRF

CSRF - T ELEFONIA

40.432.544/0001-47

01/03/12

28/02/17

MeS

P

2012

CSRF

CSRF - T ELEFONIA

33.000.118/0001-79

01/03/12

28/02/17

M

P

2013

CSRF

CSRF - T ELEFONIA

02.558.157/0001-62

01/11/13

31/10/17

M

P

2014

CSRF

CSRF - SUPORT E T ÉCNICO - T I

07.073.027/0044-93

02/06/14

01/06/19

MeS

P

2014

SEDE

SEDE - SUPORT E DE REDE

12130013/0001-64

01/04/14

31/03/17

M

P

2015

CSBR

CSBR - SUPORT E T ÉCNICO PRESENCIAL E REMOT O

38056404/0001-70

18/12/15

17/12/18

M

A

2014

CSBE

SRNO - SUPORT E DE T I

01.644.731/0001-32

21/10/14

20/10/17

S/M

P

2012

SEDE

SEDE - T ELECOMUNICAÇÕES E REDE DE DADOS

677265050001-09

22/10/12

21/10/17

M

P

2011

SBFZ

SBFZ- SERVIÇOS DE MENSAGEIROS

41.305.228/0001-77

01/02/12

31/01/17

M

P

2012

CSRJ, SBRJ, SBJR

CSRJ, SBRJ, SBJR - SERVIÇOS DE MENSAGEIROS

02.630.719/0001-31

01/06/12

31/05/17

F

P

2012

CSMN

CSMN - SERVIÇOS DE MENSAGEIROS

04.770.319/0001-57

07/11/12

06/11/17

F

A

2014

SEDE

SEDE - OFFICE BOY E DIGIT ADORES

05333566/0001-59

10/02/15

09/02/17

F

P

2012

SEDE

SEDE - OFFICE BOY/GIRL

12423368/0001-41

04/10/12

09/02/17

F

E

2011

SBPA

SBPA - FALCOARIA

09.139.062/0001-53

16/08/11

15/08/17

M

P

2011

SBT E

SBT E - ANÁLISE FISICO-QUÍMICA ÁGUA

01.615.998/0001-00

09/02/12

08/02/17

MeS

P

2012

CSRF

CSRF - AGÊNCIA DE VIAGEM

04.462.643/0001-08

02/01/13

01/01/18

M

P

2014

CSRF

CSRF - FORNECIMENT O REPOSIÇÃO DE PEÇAS - T I

01.476.494/0001-48

05/09/14

04/03/17

M

P

2015

SBPL

SBPL - REFEIÇÕES (BOMBEIROS)

05.873.678/0001-00

10/06/15

09/01/17

M

E

2015

CSRF

CSRF - SERVIÇOS ADMINIST RAT IVOS

05.870.404/0001-50

04/05/15

03/11/17

M

A

2015

SEDE

SEDE - REPROGRAFIA

03462349/0001-33

03/08/15

02/08/17

F

A

2014

SEDE

SEDE - IMPRESSÃO COORPORAT IVA

86524352/0001-61

17/03/14

16/03/17

F

P

2010

CSPA

CSPA - DESENVOLVIMENT O DE SIST EMAS,
MANUT ENÇÃO DE APLICAT IVOS, SERVIÇOS DE
AT ENDIMENT O AO USUÁRIO, ADMINIST RAÇÃO E
MANUT ENÇÃO DE BANCO DE DADOS

42.563.692/0001-26

04/05/10

03/05/16

S

E

2012

SBVT

SBVT - AVIFAUNA

07.080.828/0001-46

01/12/12

02/12/17

M/T /S

P

2014

SBBH

SBBH - MANEJO DE FAUNA

07.080.828/0001-46

15/12/14

16/12/17

T /S

P

2013

SBRJ

SERVIÇOS DE LEVANT AMENT O E CONT ROLE E
MINIMIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA E PROLIFERAÇÃO DE
ROEDORES, CUPINS, BARAT AS, FORMIGAS E MOSCAS

31.559.222/0001-72

20/05/13

19/05/17

M

P

2014

CSRJ

CSRJ - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM

02.630.719/0001-31

12/06/14

11/06/17

F

P

2013

CSMN

CSMN - AGENT ES DE PORT ARIA - JAKS SERVIÇOS
COMERCIO E REPRESENT AÇÕES

63.690.770/0001-23

26/04/13

15/11/17

M

P

2014

SBEG

SBEG - CARRINHO DE BAGAGENS - PODERAL

08.091.559/0001-86

11/07/14

10/07/17

F/M

SBFL - ASSIST ÊNCIA T ECNICA E OPERAÇÃO SIST EMA DE
ESGOT O
SBFI - ASSIST ÊNCIA T ECNICA E OPERAÇÃO SIST EMA DE
ESGOT O

p
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10.10 Anexo X – Critérios para cálculo dos indicadores estratégicos de 2016
01 - Margem operacional - MOP
02 - Satisfação dos clientes – SCL
03 - Índice de desempenho de agenda de contratos de obras de engenharia - IDA
04 - Realização de investimentos da LOA - LOA
05 - Eficiência operacional passageiro - EOP
06 - Eficiência operacional logística - EOL
07 - Índice de Desempenho dos aeroportos para a implantação da Chancela Aeroshopping – ICA
08 - Receita de concessão de áreas - RCA
09 - Receita de logística de carga - RLC
10 - Percentual de ocupação de áreas locáveis - POA
11 - Receita operacional por WLU - ROU
12 - Despesa operacional por WLU - DOU
13 - Redução do estoque de créditos em cobrança judicial - ECJ
14 - Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total - CCS
15 - Satisfação do processo de comunicação - SPC
16 - Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo) - MGP
17 - Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da Engenharia) - IME
1. Margem operacional – MOP
Objetivo estratégico: Ter sociedade e clientes satisfeitos maximizando o resultado para o
acionista;
Definição do indicador: apura a representatividade do lucro operacional em relação em à
receita operacional;
Meta: -6,9%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: (Receita Operacional – Despesa Operacional/Receita Operacional) x
100;
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Presidente - PR;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária –
DFFO.
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2. Satisfação dos clientes - SCL
Objetivo estratégico: Ter sociedade e clientes satisfeitos maximizando o resultado para o
acionista;
Definição do indicador: avalia, por meio de pesquisa, a satisfação dos clientes;
Meta: 82%
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: Resultado pesquisa SAC;
Unidade de medida: percentual (%);
Periodicidade de medição: trimestral;
Responsável pelo indicador: Presidente - PR;
Responsável pela apuração: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional
- PRCI.
3. Índice de desempenho de agenda de contratos de obras de engenharia – IDA
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a infraestrutura;
Definição do indicador: apura as entregas físicas de um contrato de engenharia em relação
ao programado;
Meta: 0,9;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: protocolo específico
Unidade de medida: adimensional;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor de Engenharia - DE;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão de Empreendimentos - DEEM.
4. Realização de investimentos da LOA – LOA
Objetivo estratégico: Aperfeiçoar a infraestrutura;
Definição do indicador: apura o percentual de realização dos investimentos aprovados na
Lei Orçamentária Anual;
Meta: 90%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: Valor realizado/Valor previsto na LOA x 100.
Unidade de medida: percentual (%);
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte - DF;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária –
DFFO.
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5. Eficiência operacional passageiro – EOP
Objetivo estratégico: Elevar os Padrões de Excelência dos Serviços;
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;
Meta: 98%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: protocolo específico;
Unidade de medida: percentual (%);
Periodicidade de medição: anual;
Responsável pelo indicador: Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea - DO;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Operacional - DOGP.
6. Eficiência operacional logística - EOL
Objetivo estratégico: Elevar os padrões de excelência dos serviços;
Definição do indicador: é a identificação do padrão operacional dos TECA quanto aos
requisitos estabelecidos no Protocolo do Indicador EOL, relativos às áreas de Gestão,
Infraestrutura e TI e Negócios dos TECA, que permite aos gestores atuar nas situações "não
satisfatórias" na busca da melhoria contínua a fim de atingir o nível de excelência;
Meta: 80%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: protocolo específico
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: trimestral;
Responsável pelo indicador: Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC;
Responsável pela apuração: Superintendência de Negócios em Logística de Carga DCLC.
7. Índice de Desempenho dos aeroportos para a implantação da Chancela Aeroshopping
– ICA
Objetivo estratégico: Elevar os padrões de excelência dos serviços;
Definição do indicador: avalia o Centro de Negócios (Aeroportos) visando determinar o
nível mínimo aceitável da experiência do passageiro sob os aspectos de consumo e
processamento que se relacionam diretamente com a aderência comercial. O indicador será
aferido por aeroporto através de uma nota mínima para alcançar a certificação;
Meta: 70%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: (Des 1+ Des 2 +....+Des n) / N, onde: Des = Desempenho das
unidades escolhidas e N = Número de unidades participantes;
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: trimestral;
Responsável pelo indicador: Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC;
Responsável pela apuração: Superintendência de Marketing Comercial - DCMK.
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8. Receita de concessão de áreas – RCA
Objetivo estratégico: Expandir os negócios com geração de valor;
Definição do indicador: apura o montante de receitas oriundas do varejo aeroportuário.
Obs: apenas aeroportos, excluído os aeroportos concedidos (BR, GR, KP, NT, GL, CF);
Meta: 1.003,7 milhões;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: Receita bruta de concessão de áreas;
Unidade de medida: R$ milhões;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC;
Responsável pela apuração: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços
Aéreos – DCES.
9. Receita de logística de carga – RLC
Objetivo estratégico: Expandir os negócios com geração de valor;
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, excluído os aeroportos concedidos (BR, GR, KP, NT, GL e CF e
TECA desalfandegados);
Metas: 226,3 milhões;
Polaridade do indicador: quanto maior melhor (+);
Fórmula de cálculo: Receita bruta de logística de carga;
Unidade de medida: R$ milhões;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC;
Responsável pela apuração: Superintendência de Negócios em Logística de Carga DCLC.
10. Percentual de ocupação de áreas locáveis - POA
Objetivo estratégico: Expandir os negócios com geração de valor;
Definição do indicador: identificação de áreas com potencial para exploração comercial
nos Centros de Negócios Grupo A e posterior conversão em áreas locáveis;
Metas: 74%;
Polaridade do indicador: quanto maior melhor (+);
Fórmula de cálculo: Área ocupada /Área Bruta Locável x 100;
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: quadrimestral;
Responsável pelo indicador: Diretor Comercial e de Logística de Cargas - DC;
Responsável pela apuração: Superintendência de Varejo Aeroportuário - DCVA.
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11. Receita operacional por WLU – ROU
Objetivo estratégico: Garantir o financiamento da estratégia com responsabilidade
socioambiental;
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);
Meta: 20,8;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: Receita Operacional (exceto Receita de navegação aérea) /WLU
Unidade de medida: real;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor de Aeroportos – DA;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária –
DFFO.
12. Despesa operacional por WLU – DOU
Objetivo estratégico: Garantir o financiamento da estratégia com responsabilidade
socioambiental;
Definição do indicador: apura a despesa operacional para cada Work Load Unit (WLU).
Obs: Apenas aeroportos, excluído os aeroportos concedidos (BR, GR, KP, NT, GL e CF);
Meta: 13,9;
Polaridade do indicador: quanto menor, melhor (-);
Fórmula de cálculo: Despesa Operacional/WLU;
Unidade de medida: real;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte - DF;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária –
DFFO.
13. Redução do estoque de créditos em cobrança judicial – ECJ
Objetivo estratégico: Garantir o financiamento da estratégia com responsabilidade
socioambiental;
Definição do indicador: redução do total de crédito a receber em juízo e encaminhados à
área jurídica para cobrança judicial;
Meta: 65;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: (Crédito recebido + Crédito baixado ou declarado
inexequível/Créditos constantes como encaminhados à Jurídica + créditos judicializados) x
100;
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: trimestral;
Responsável pelo indicador: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios - DJ;
Responsável pela apuração: Superintendência de Contencioso Judicial – DJCJ.
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14. Custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total – CCS
Objetivo estratégico: Garantir o financiamento da estratégia com responsabilidade
socioambiental;
Definição do indicador: custo dos centros corporativos e de suportes pelo custo total.
Metas: 0,37;
Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor (-);
Fórmula de cálculo: (Despesas Operacionais dos centros corporativos e de
suportes/Despesas Operacionais totais);
Unidade de medida: real;
Periodicidade de medição: mensal;
Responsável pelo indicador: Diretor Financeiro e de Serviços de Suporte - DF;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária –
DFFO.
15. Satisfação do processo de comunicação - SPC
Objetivo estratégico: Fortalecer o processo de comunicação;
Definição do indicador: Afere as ações da Infraero através de campanhas publicitárias,
interações nas redes sociais, qualidade do atendimento do balcão de informações, satisfação
das informações oferecidas no portal Infraero, assim como a satisfação do público interno
com os canais de comunicação.
Metas: 82%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: SPC = (Campanhas x 1) + (Redes Sociais x 3) + (Portal institucional
x 2) + (Balcão de informações x 3) + (Canais de comunicação x 1)/ 10;
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: quadrimestral;
Responsável pelo indicador: Presidente - PR;
Responsável pela apuração: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional
- PRCI.
16. Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO Corporativo) – MGP
Objetivo estratégico: Modernizar a gestão;
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;
Meta: 3,4%;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: protocolo específico;
Unidade de medida: índice;
Periodicidade de medição: anual;
Responsável pelo indicador: Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica - DG;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
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17. Nível de maturidade em gerenciamento de projetos (PMO setorial da Engenharia) IME
Objetivo estratégico: Modernizar a gestão;
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;
Meta: 1,6;
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+);
Fórmula de cálculo: protocolo específico;
Unidade de medida: índice;
Periodicidade de medição: anual;
Responsável pelo indicador: Diretor de Engenharia e Meio Ambiente - DE;
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão de Empreendimentos - DEEM.
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