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A Constituição da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO - foi
autorizada pela Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, estabelecendo como missão: prover e
desenvolver a infraestrutura aeroportuária visando a integração nacional, contribuindo assim
para o desenvolvimento do transporte aéreo no país.
Desde 1973, a INFRAERO vem cumprindo a missão para a qual foi criada enquanto elo do
sistema de transporte aéreo brasileiro, construindo, mantendo, administrando e operando
aeroportos, atuando com profissionalismo para garantir a segurança operacional, o conforto aos
passageiros e o compromisso com o meio ambiente. O resultado da sua atuação está no
reconhecimento dos usuários de aeroportos representados na pesquisa de satisfação de
passageiros realizada pela Secretaria de Aviação Civil – SAC que, em todas as suas edições, traz
aeroportos da rede INFRAERO como destaques de satisfação dos usuários.
Pelos aeroportos da sua rede foram movimentados em 2018 cerca de 83 milhões de
passageiros por destinos domésticos e internacionais, número que destaca a INFRAERO como
uma das maiores operadoras aeroportuárias do mundo.
Assim, a rede de aeroportos administrada pela INFRAERO é composta por aeroportos de
grande e médio porte, mas também por pequenos aeroportos classificados como regionais pelo
Plano de Aviação Nacional – PAN, que cumprem a função de atender ao relevante interesse
coletivo ao interligar áreas longínquas e fronteiriças do país, para as quais estão destinadas as
políticas públicas de desenvolvimento da aviação regional.
Atualmente a INFRAERO está passando por profunda transformação, reestruturação e
renovação, implementando ações inovadoras para a sua modernização e adotando as melhores
práticas de mercado, que lhe garantiram a certificação “Nível 1” do Indicador de Governança –
IG-Sest, instrumento inovador que mensura o nível de excelência para as empresas estatais
federais.
Além disso, nos últimos anos a empresa tem recebido prêmios por suas ações inovadoras,
como é o caso do 22º Prêmio Inovação no Serviço Público, da Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP e do prêmio de reconhecimento especial - The Year In Infrastructure Bentley 2018, pelo pioneirismo do projeto de Aeroporto Digital do SBLO – aeroporto de Londrina,
utilizando o BIM (Building Information Modelling), plataforma que em breve será obrigatória
para os empreendimentos públicos no Brasil.
Com a concretização da política de concessão dos aeroportos administrados pela
INFRAERO, iniciada em 2011, o Governo Federal atraiu investimentos privados para o setor,
notadamente nos aeroportos de maior relevância na rede aeroportuária nacional.
Até o ano de 2018 foram realizadas 4 rodadas de concessões, o que correspondeu a 57%
do tráfego regular do país, totalizando 10 aeroportos da Rede INFRAERO: Natal/RN (em 2011);
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Brasília/DF, Campinas/SP e Guarulhos/SP (em 2012); Confins/MG e Galeão/RJ (em 2013);
Fortaleza/CE, Salvador/BA, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS (em 2017).
Em 2019, de acordo com as diretrizes do Governo Federal, consolidadas por meio da
mensagem ao Congresso Nacional 2019, optou-se por dar continuidade ao processo de
concessão de aeroportos que passou a ser será realizado em blocos.
Em março de 2019, ocorreu a 5º rodada, cujo leilão incluiu 12 aeroportos, divididos em 3
blocos: Nordeste (Recife/PE, Maceió/AL, João Pessoa/PB, Aracaju/SE, Juazeiro do Norte/CE e
Campina Grande/PB), Centro Oeste (Cuiabá/MT, Sinop/MT, Rondonópolis/MT e Alta
Floresta/MT) e Sudeste (Vitória/ES e Macaé/RJ). Destes aeroportos, 09 pertencem à Rede
INFRAERO.
Após o fim da transição da 5ª rodada, a INFRAERO estará operando 44 aeroportos, e em
seguida, ocorrerão as 6ª e 7ª rodadas, que contemplarão os aeroportos remanescentes, previstas
para 2020 e 2021, respectivamente.
Embora o processo de concessão tenha reduzido os ativos da Empresa, não se tratou de
uma ação voltada à extinção da INFRAERO. Com os aeroportos remanescentes e seu volume
operacional, a INFRAERO permanece sendo a maior entre as operadoras aeroportuárias no Brasil.
Além disso, a INFRAERO está apta a assumir novos aeroportos no contexto do programa federal
de aviação regional.
Assim, muito embora tenha se falado sobre a extinção da INFRAERO em decorrência do
processo de concessão em blocos dos aeroportos atualmente administrados pela Estatal até o
ano de 2022, o Ministério da Infraestrutura, reconhecendo as deficiências de infraestrutura dos
aeroportos classificados no Plano Aeroviário Nacional - PAN como regionais, vem reavaliando as
diretrizes do governo, e reposicionando o papel da INFRAERO no setor aeroportuário brasileiro,
mesmo após a finalização do processo de concessão em curso, resgatando assim a missão da
empresa quando da sua criação em 1972.
Diante desse novo cenário, a INFRAERO reviu seu Planejamento Estratégico atentando para
a importância da aderência dos objetivos estratégicos para o futuro da empresa com os
estabelecidos pelo Ministério da Infraestrutura em seu mapa estratégico, bem assim com a
possibilidade da estatal apresentar-se como vetor fundamental para o desenvolvimento da
aviação regional, viabilizando a implementação das políticas públicas estabelecidas para o setor.
Nesse sentido, o redirecionamento dos negócios da Empresa focou em aproveitar o
conhecimento adquirido pelo seu corpo efetivo na administração de infraestrutura aeroportuária
e serviços afins, e transformá-la em uma empresa prestadora de serviços, ágil, enxuta e eficiente,
tendo como relevância os serviços prestados ao setor de aviação civil, a possibilidade de oferecer
ao mercado a expertise adquirida por meio de histórico de capacitação técnica dos seus
empregados e a utilidade pública das entregas realizadas à sociedade, de modo a ratificar e
ampliar a importância da Empresa para além da gestão de aeroportos.
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Reconhece-se de tal maneira a importância, expertise e vocação da estatal brasileira,
especialista em construir, administrar e operar aeroportos de pequeno, médio e grande portes,
como elo executor do Sistema de Transporte Aéreo para o desenvolvimento de soluções
integradas para o setor aéreo regional, iniciando assim o processo de implementação das
políticas públicas de integração do território nacional e indução do desenvolvimento econômico
social de regiões distantes de grandes centros, tão importantes para o Estado Brasileiro.
Nesse sentido, a presença da INFRAERO como empresa responsável pela concretização dos
investimentos sob responsabilidade do Estado se torna relevante.
Por outro lado, o subsídio cruzado que ocorria na própria estatal para a realização dos
investimentos nos aeroportos administrados pela INFRAERO foi substancialmente alterado com
as concessões, uma vez que os recursos oriundos das outorgas passaram a compor o Fundo
Nacional de Aviação Civil- FNAC, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do setor
aeroportuário brasileiro. Esse fundo terá papel de grande relevância nessa nova etapa da
INFRAERO, uma vez que constitui importante fonte de recursos para o desenvolvimento do setor.
Dessa forma, a experiência de mais de 46 anos coloca a INFRAERO na vanguarda em
soluções aeroportuárias e, portanto, a qualifica para apoiar o Governo Federal na ampliação dos
investimentos no setor, bem como na efetiva implementação de políticas públicas voltadas para
a aviação regional.

Ronei Saggioro Glanzmann
Presidente do Conselho de Administração

Hélio Paes de Barros Júnior
Presidente da INFRAERO
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Em conformidade com o art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO
subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao
exercício social de 2017.
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CNPJ: 00352294/0001-10 NIRE: 53500000356
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
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Acionista controlador: União
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Setor de atuação: aeroportuário
Diretor de Planejamento e Finanças: Thiago Pereira Pedroso
Telefone: (61) 3312-3130 – E-mail: thiagopedroso@INFRAERO.gov.br
Auditores independentes: BDO RCS Auditores Independentes S.S
Responsável: Alfredo Ferreira Marques Filho
E-mail: alfredo.marques@bdo.com.br – Telefone: (11) 3848-5880
Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:
Nome
CPF
Antonio Carlos Egito do Amaral
004.850.018-61
João Manoel da Cruz Simões
510.008.300-04
Luiz Gylvan Meira Filho
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Rodrigo Silva Gonçalves
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Ronei Saggioro Glanzmann
030.787.576-84
Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:
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CPF
Hélio Paes de Barros Júnior – Presidente
715.475.768-04
Thiago Pereira Pedroso – Diretor de Planejamento e Finanças
001.869.681-32
Thiago Pereira Pedroso – Diretor de Negócios Comerciais
001.869.681-32
Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo – Diretor de Serviços e
832.471.304-20
Suporte Jurídico
Andre Luiz Fonseca e Silva – Diretor de Operações e Serviços
048.506.568-11
Técnicos
Data da divulgação: ___/___/2019
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Políticas Públicas

Em atendimento ao comando previsto no inciso I do artigo 8º da Lei nº 13.303/2016,
apresentam-se os elementos que substanciam o atendimento ao relevante interesse coletivo e
que justificam a atuação da INFRAERO enquanto Empresa Pública.
1.

Interesse público subjacente às atividades empresariais

Na exposição de motivos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, que autorizou a
constituição da empresa, foi consignada sua vocação como vetor de desenvolvimento regional e
integração nacional, o que, apesar do considerável progresso econômico ocorrido no Brasil desde
então, como o recente processo de concessão de aeroportos à iniciativa privada, não elidiu a
originária demanda social presente em índices de desenvolvimento sensivelmente
desbalanceados em todo o território nacional.
Longe de buscar a utópica equivalência absoluta entre as regiões nacionais, visto que o
processo histórico do país engendrou desigualdades relevantes, subsiste a necessidade de
equalizar a estrutura da sociedade brasileira de forma a incluir as diversas regiões do país em
parâmetros mínimos de desenvolvimento em todas as suas vertentes, favorecendo, assim, a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, integração socioeconômica e desenvolvimento da
produção nacional, aumentando assim a competitividade nacional.
O resultado dos estudos constantes do Anexo I do Plano Aeroviário Nacional – PAN (20182038) que embasaram a realização de análise sistêmica e integrada dos aeroportos junto aos
demais modos de transporte, indicam estimativa média de crescimento de demanda por
transporte aéreo na ordem de 4,6% ao ano para os próximos 20 anos.
Segundo o PAN, num primeiro cenário projetado de demanda, não foram consideradas
políticas públicas e novos investimentos que possibilitem a redução dos custos do setor e a
operação de novos aeroportos com voos regulares. Em um outro cenário, contudo, ao se alterar,
unicamente, a perspectiva de investimentos com ampliação da rede de aeroportos com voos
regulares, verificou-se que a taxa média de crescimento anual poderá chegar a 4,9%. Concluiuse, por fim que, independentemente do cenário considerado, a demanda por transporte aéreo
apresenta projeções significativas de crescimento, principalmente após o ano de 2025, e que a
expectativa é que no ano de 2033 a demanda represente o dobro da atual.
Por esse cenário o Plano Aeroviário Nacional conclui que é importante para o Estado
Brasileiro que a infraestrutura aeroportuária esteja com a capacidade adequada e que a
distribuição dos aeroportos pelo território nacional, associada aos demais modos de transporte
interurbano, propiciem a adequada acessibilidade e conectividade entre as cidades brasileiras,
com eficiência nos deslocamentos.
Corroborando com os dados levantados pelo PAN, a Associação Brasileira de Infraestrutura
e Industria de Base – ABDIB, na Agenda de Propostas para a Infraestrutura 2018, apresentada
6
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em Fórum realizado para discutir a estratégia para a retomada da infraestrutura, em maio 2019,
ressalta que o Brasil investiu, em média, 1,7% do PIB na infraestrutura nos últimos três anos e
nunca investiu mais que 2,5% nos últimos 15 anos. Contudo, precisa investir 4,3% do PIB por dez
anos seguidos para remover gargalos que dificultam o avanço da produtividade e o
desenvolvimento econômico e social.
Ressalta ainda que mesmo se o poder público for eficiente na diretriz de transferir o
máximo possível de investimentos ao setor privado, há um estoque de ativos em poder da gestão
pública que são intransferíveis pela simples falta de retorno ao capital aplicado no longo prazo.
Destaca que é assim no Brasil e em qualquer país do mundo.
Em se tratando de infraestrutura de serviço público essencial, a experiência internacional
indica a necessidade de intervenção do Estado com exploração pública da atividade econômica
quando o nível de maturidade do setor não permite sua autossuficiência pelas regras gerais de
mercado. Assim, a dimensão continental do Brasil, suas desigualdades e graves carências
regionais, bem como o nível de desenvolvimento atual da sua infraestrutura aeroportuária,
implica na necessidade de a União manter uma política pública de desenvolvimento de longo
prazo para o setor, onde se revela primordial o papel da INFRAERO como implementadora de
tais Políticas Públicas, pelas razões destacadas nesta carta.
A concretização do plano de desestatização dos aeroportos pelo Governo Federal
transferindo a operação, administração e desenvolvimento dos aeroportos construídos e
desenvolvidos pela INFRAERO para a iniciativa privada até 2022, possibilita o reposicionamento
do papel da INFRAERO enquanto empresa estatal criada em 1972, especificamente com a
finalidade de construir, administrar e operar aeroportos, de modo a atuar como instrumento
fundamental para implementação da política pública de desenvolvimento da infraestrutura para
a aviação civil, principalmente da aviação regional.
Importa destacar que a INFRAERO está constituída como empresa pública, 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, atualmente vinculada ao Ministério da Infraestrutura, atuando no território nacional.
No cumprimento de sua lei de criação, 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.
Assim, em cumprimento aos objetivos que fundamentaram a criação da INFRAERO,
destaca-se a sua contínua interação com os governos estaduais e municipais visando ao
desenvolvimento de suas unidades federativas, viabilizando a interligação de regiões longínquas,
aproximando pessoas e negócios, contribuindo, assim, como vetor de desenvolvimento regional
e integração nacional, por meio do adequado provimento e disponibilização da infraestrutura
7
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aeroportuária necessária ao incremento da economia e, em consequência, o desenvolvimento
sociocultural decorrente.
Sua estratégia de gestão e desenvolvimento tem sido cumprir o grande desafio de manterse sustentável financeiramente, apesar do cenário de recessão econômica e de concessão à
iniciativa privada dos aeroportos mais lucrativos da Rede INFRAERO, primando sempre pela
excelência na prestação de serviços e disponibilidade da infraestrutura aeroportuária. Dessa
forma, contribui com a integração do país, alcançando assim novos patamares de
desenvolvimento, qualidade e reconhecimento da sociedade e seus clientes, além de fomentar
o turismo brasileiro.
2.

Políticas Públicas

Dentro desse contexto, a Constituição Federal fixou como objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades
sociais e regionais. No mesmo sentido, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional
instituída por meio do Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, foi elaborada sob o duplo
viés de redução das desigualdades regionais e ativação dos potenciais de desenvolvimento das
regiões brasileiras.
Por sua vez, a Política Nacional de Aviação Civil, aprovada pelo Decreto nº 6.780, de 18 de
fevereiro de 2009 especificamente para o setor da economia onde se insere a atividade
aeroportuária, estabelece, entre suas ações estratégicas, inúmeras diretrizes que, por meio da
infraestrutura dos aeroportos, contribui para o cumprimento das políticas públicas vinculadas.
Isso porque o cumprimento dos objetivos da PNAC depende na adequada disponibilidade de
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária civis, com vistas a aumentar a oferta de serviços de
transporte aéreo, ampliando, em consequência, o acesso e a disponibilidade de serviços,
produtos e negócios em geral, possibilitando aumento do bem-estar da sociedade brasileira, bem
como a integração do país no contexto internacional, o que atesta a excepcional importância da
aviação para as atividades sociais e econômicas modernas.
Nesse viés, o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA, publicou por
meio da Portaria 235/2018, a Política Nacional de Transporte – PNT, constituindo o documento
máximo do Setor de Transportes do país que estabeleceu princípios, objetivos, diretrizes
fundamentais e instrumentos para o planejamento e sua implementação com vista a induzir o
desenvolvimento socioeconômico sustentável e promover a integração nacional e internacional,
devendo orientar e fomentar o planejamento de transportes, bem como balizar os planos e
programas derivados.
Sendo assim, elegeu oito princípios considerados como pressupostos universais que
refletem o pensamento do Estado Nacional e, em última instância da sociedade. São eles:
1. Respeito a Vida, como princípio nobre e soberano, a PNT deve garantir que todas as
suas ações estejam atentas e pautadas no resguardo à vida;
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2. Excelência Institucional, preza pelo reconhecimento da qualidade do serviço público de
modo que as práticas setoriais cumpram com o papel constitucional, qual seja: o direito
social ao transporte;
3. Planejamento e Integração territorial, preza pela garantia da capilaridade e
acessibilidade à rede a partir de qualquer parte do território nacional;
4. Infraestrutura sustentável, preza pela capacidade de expansão e manutenção
preservadas ao longo do tempo, satisfazendo as necessidades presentes e futuras;
5. Eficiência Logística, configura princípio inadiável para o sistema de transporte nacional;
6. Desenvolvimento Econômico Social e Regional, prevê que a rede de transporte e a
prestação de sistemas logísticos associados deve contribuir tanto para a indução de
desenvolvimentos econômico social em áreas carentes como para o fortalecimento do
desenvolvimento econômico e social de áreas dinâmicas e consolidadas;
7. Responsabilidade Socioambiental, como garantia de sustentabilidade;
8. Integração e Cooperação Internacional.
Então, sendo o modal aéreo vetor fundamental para a implementação da Política Nacional
de Transportes, a Secretaria Nacional de Aviação Civil em conjunto com outras entidades do setor
de transporte aéreo, definiu as premissas e objetivos para o setor de transporte aéreo no Plano
Aeroviário Nacional – PAN – 2018-2038.
Assim, o Plano Aeroviário Nacional – PAN, consolidou as ações de planejamento para o
Setor de transporte Aéreo com a visão de integrar diretrizes e objetivos dos planos de transportes
nacionais existentes, desde o seu nível estratégico até o nível operacional. Em seu Capitulo 2, o
PAN ressalta que o trabalho para definição das premissas e objetivos para o setor de transporte
aéreo constituiu-se em levantamento, análise e harmonização dos preceitos já estabelecidos em
diferentes políticas, planos e programas que afetam diretamente ou indiretamente o setor:
Política Nacional de Aviação Civil – PNAC – 2009 – Governo Federal; Política Nacional de
Transportes – PNT – 2018 – MTPA; Programa de Investimento e Logística – PIL – (2011-2015) –
MT; Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional – PDAR - 2015 (Governo Federal); Plano
Geral de Outorgas – PGO – 2014 (SAC/PR); Plano Nacional de Logística - PNL - 2018 (EPL); Plano
Plurianual 2016 - 2019 – PPA (MPOG); Plano Nacional de Turismo – 2013 – PNT (MTur); e
Planejamento e Gestão Estratégica da SAC/PR - 2015 (SAC/PR).
Em consonância com a PNT, dentre as premissas definidas no PAN estão: aumentar a
acessibilidade e conectividade da rede de transporte brasileira, desenvolver integração nacional
e internacional, desenvolver e ampliar a infraestrutura de transporte aéreo, desenvolver e
ampliar os serviços de transportes aéreo de passageiros e de cargas, entre outras.
Nesse contexto, importa destacar o caráter estratégico do modal aéreo para a integração
nacional almejada na PNT, uma vez que o acesso a significativa quantidade de localidades no país
que devido às condições geográficas, como é o caso da Amazônia Legal, o transporte aéreo passa
a ser a única opção de acesso à rede de transporte.
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Por outro lado, na indução ou fortalecimento do desenvolvimento econômico e social, há
necessidade de se dotar de acessibilidade e conectividade as regiões com potencial turístico,
alinhando com as diretrizes constantes do Plano Nacional de Turismo – PNT, aprovado por meio
do Decreto nº 9791/2019, que tem como uma de suas metas a estruturação do turismo
brasileiro, por meio da melhoria da infraestrutura nos destinos e nas regiões turísticas do País.
Além da Política Nacional de Transporte e do Plano Nacional de Turismo, as premissas do
Plano Aeroviário Nacional estão aderentes aos objetivos do Programa Nacional da Aviação
Regional, lançado em dezembro de 2012 com o objetivo de conectar o Brasil e levar
desenvolvimento e serviços sociais a lugares distantes dos grandes centros.
Contudo, cabe mencionar que o almejado desenvolvimento econômico social e
acessibilidade para essas regiões requer a convergência e integração de ações provenientes de
outras políticas públicas, que também tenham como objetivo fomentar novas oportunidades em
cidades que polarizam economias regionais.
Sendo assim, mesmo diante do processo de concessão em blocos dos aeroportos
atualmente administrados pela Estatal até o ano de 2022, o Ministério da Infraestrutura e a
Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC, vem reavaliando o papel da INFRAERO no setor
aeroportuário brasileiro, reconhecendo a importância, expertise e vocação como especialista em
construir, administrar e operar aeroportos de pequeno, médio e grande portes, atuando como
elo de execução para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária regional, iniciando
assim o processo para implementação das políticas públicas de integração do território nacional
e indução do desenvolvimento econômico social de regiões distantes de grandes centros, de
suma importância para o Estado Brasileiro.
Isso porque, existem mais 700 aeródromos no Brasil dos quais 53 são operados pela
INFRAERO. Dessa forma, ainda que haja a concessão, à iniciativa privada, de todos os aeroportos
atualmente administrados pela INFRAERO, o Governo Federal ainda careceria de um braço
estatal para fomentar a operação, desenvolvimento e crescimento de aeroportos menores e
regionais já que a delegação dos aeroportos menores e regionais aos estados e municípios pode
não representar solução definitiva para o desenvolvimento do setor, sobretudo em razão da
realidade atual dos estados e municípios em relação às prioridades e dificuldades financeiras.
Assim, investimentos em terminais de passageiros, sistemas de pistas de pouso e
decolagem, pátios de estacionamento de aeronaves, certificação operacional, licenciamento
ambiental e até mesmo de despesas para manutenção dos aeroportos podem não ser priorizados
pelos governos estaduais e municipais, levando à precarização da aviação regional e
consequentemente do setor como um todo.
Cabe mencionar que a INFRAERO constantemente tem recebido por parte de cidadãos de
todo o Brasil, questionamentos acerca da possibilidade do retorno de voos regulares nos
aeroportos de suas cidades, cuja administração não é da INFRAERO, mas que, certamente,
poderiam fazer parte do seu novo portfólio de aeroportos, pois apesar da INFRAERO estar
deixando de administrar grandes aeroportos, o know-how acumulado por mais de 45 anos pode
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ser a melhor opção da União para o desenvolvimento desses aeroportos e, consequentemente,
da região, passando a INFRAERO a atuar como incubadora de aeroportos regionais, e investindo
efetivamente no setor aeroportuário da aviação regional brasileiro.
Para isso, importante destacar que o Fundo Nacional da Aviação Civil – FNAC, que tem por
finalidade destinar recursos para o desenvolvimento e fomento do setor de aviação civil e das
infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil em consonância com a Política Nacional de
Aviação Civil - PNAC, aprovada pelo Decreto no 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, prevê valores
de investimento na ordem de R$ 16 bilhões em infraestrutura aeroportuária, R$ 1,5 bilhão em
infraestrutura aeronáutica civil e R$ 896 milhões para correções e adequações de não
conformidades relacionadas à segurança operacional nos aeroportos.
3.

Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de
políticas públicas

Norteadas pelo Plano Estratégico 2018-2022, as ações prioritárias foram definidas de
acordo com os Objetivos Estratégicos que, por sua vez, foram agrupados pelos temas:
Resultados, Melhoria da Qualidade dos Serviços e Infraestrutura, Melhoria do Resultado
Econômico-financeiro e Fortalecimento Institucional e Governança.
Os resultados alcançados em cada tema tiveram também o suporte dos projetos realizados
sob o acompanhamento do PMO Corporativo, que teve suas diretrizes voltadas para o aumento
do valor organizacional e continuidade do negócio, com premissas definidas para a priorização
de ações com base na estratégia e nas recomendações de consultorias externas.
Nesse contexto, o Portfólio de Ações Estratégicas (PAE) contemplou 124 ações,
monitoradas pelo PMO Corporativo e pelas Comissões Temáticas com o objetivo de tratar os
riscos e alcançar os resultados previstos para os objetivos estratégicos vinculados.
No caso dos aeroportos com maior aderência aos objetivos de políticas públicas, as ações
se concentraram na realização de investimentos e custeio para melhoria da infraestrutura,
garantia da segurança operacional e da satisfação dos passageiros, como se verá adiante.
Com a concretização das concessões dos aeroportos administrados pela INFRAERO, a
empresa iniciou o planejamento para a reformulação do seu papel no sistema da aviação civil por
meio do redesenho dos produtos e serviços a serem prestados, voltados ao fomento da
infraestrutura aeroportuária para o atendimento das políticas públicas e desenvolvimento da
aviação regional.
O foco no novo papel da empresa pública norteou a elaboração do seu Plano Estratégico
2019-2023, que além da reformulação da missão e visão da empresa, definiu os seguintes
objetivos estratégicos de resultado: “Contribuir para o desenvolvimento da aviação regional e
Garantir a sustentabilidade dos negócios”, objetivos que dão suporte a três diretrizes principais:
Operação e transição de aeroportos, Transformação e reposicionamento dos negócios e
Sustentabilidade econômico-financeira”.
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Assim, buscando garantir o cumprimento do objetivo estratégico de resultado “Contribuir
para o desenvolvimento da aviação regional”, que se traduz em “Fornecer produtos e serviços
voltados ao fomento da infraestrutura aeroportuária para o atendimento de políticas públicas e
desenvolvimento da aviação regional”, foram concebidos os seguintes objetivos estratégicos e
seus indicadores:




Estruturar Portfólio de serviços estratégicos para o reposicionamento da empresa e
desenvolvimento do setor de aviação civil
 Aeroportos atendidos por serviços;
 Contratos firmados para prestação de serviços;
 Novos Negócios.
Garantir a concretização dos negócios
 Demandas concretizadas

Dando prosseguimento ao plano de reposicionamento e transformação, a INFRAERO
definiu ações estratégicas orientadas pelo Mapa Estratégico 2019 – 2023 para alcance desses
objetivos:






Programa de Transformação e Reposicionamento dos Negócios;
Projeto de Implantação do BIM Aeroporto digital;
Projeto de Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários;
Plano de Atendimento à Expansão da Demanda Aeroportuária;
Plano de Segurança Operacional.

Além disso, atentou-se para a importância de assegurar a aderência dos objetivos
estratégicos para o futuro da empresa aos do Ministério da Infraestrutura. Desse modo, é
possível observar o alinhamento do Mapa Estratégico da INFRAERO aos seguintes objetivos do
mapa daquele ministério: otimizar a distribuição dos modos de transportes na matriz viária
brasileira, assegurar a qualidade da infraestrutura de transporte e otimizar a aplicação de
recursos públicos no setor.
De igual modo, observa-se o alinhamento com as premissas definidas para a formulação
do Plano Aeroviário Nacional – PAN, conforme elencamos algumas a seguir:









Aumentar a acessibilidade e a conectividade da rede de transportes brasileira;
Aumentar a eficiência e a integração entre os modos de transporte;
Desenvolver a integração nacional regional e internacional;
Desenvolver e ampliar a infraestrutura de transporte aéreo;
Desenvolver e ampliar os serviços de transporte aéreo de passageiros e cargas;
Estimular a demanda aérea otimizando a matriz de transportes;
Melhorar a qualidade dos serviços e infraestrutura de transporte aéreo;
Promover o desenvolvimento econômico.

Importa destacar que para que tudo funcione, vários fatores precisam estar alinhados,
principalmente: políticas públicas, infraestrutura aeroportuária, novas tecnologias e segurança
12
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operacional. Contudo, cabe mencionar que um dos fatores fundamentais é o desenvolvimento
do mercado por meio de políticas públicas específicas.
4.

Recursos para custeio das políticas públicas

Com relação aos investimentos e recursos aplicados para implementação de políticas
públicas, cabe destacar que maioria dos aeroportos atualmente administrados pela INFRAERO
não são superavitários, reforçando sua vocação para atuação no desenvolvimento regional e na
integração nacional.
As equipes técnicas da Engenharia, alinhadas à missão da INFRAERO de prover e
desenvolver a infraestrutura aeroportuária visando a integração nacional e o desenvolvimento
do país por meio do modal aéreo, aplicaram esforços para oferecer soluções inovadoras e
sustentáveis, aproximando pessoas e negócios com eficiência, conforto, acessibilidade e
segurança.
Nesse sentido, com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e da infraestrutura
aeroportuária do país, a INFRAERO investiu em 2018 o montante de R$ 522,3 milhões, sendo R$
421,9 milhões em obras construção, ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária
do PAC, R$ 100,4 milhões em aquisição de equipamentos operacionais e de segurança, obras em
pistas de pouso e decolagem e demais investimentos em infraestrutura aeroportuária e R$ 534,6
milhões em aporte de capital nas SPE dos aeroportos concedidos de Brasília, Galeão e Confins.
Os investimentos foram executados com recursos recebidos do Governo Federal previsto
na LOA no montante de R$ 1.056,9 milhões.
A elaboração dos projetos passou a ser realizada pela própria equipe técnica, sem a
realização de contratações, a adoção dessa importante inovação contribuiu para impulsionar a
performance nos investimentos em infraestrutura. Com isso, os foram alcançados os seguintes
resultados: redução do prazo dos empreendimentos em 24 meses e obtenção de economia
superior a R$ 70 milhões.
Diante disso, os resultados advindos desses investimentos proporcionaram o cumprimento
do Objetivo Estratégico – 6 do Plano Estratégico: Garantir infraestrutura e serviços de qualidade,
por meio de investimentos que podem ser distribuídos em três grandes áreas:
 Pistas e pátios;
 Terminais de Passageiros e edificações complementares;
 Modelo da Informação da Construção BIM para construção virtual.
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Dentre as diversas obras de engenharia de 2018, destacam-se:
• Novo Terminal de Passageiros, nova Pista de Pouso e Decolagem e Obras
Complementares do aeroporto de Vitória – Concluída
• Novo Terminal de Passageiros e Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto
Internacional de Rio Branco – Concluída;
• Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá – Conclusão
em 2019;
• Restauração da Pista de Pouso e Decolagem (PPD) dos aeroportos de:










Macaé (PPD 06/24) – Concluída;
Foz do Iguaçu (PPD 14/32) – Concluída;
Belém (PPD 02/20) – Concluída;
Imperatriz (PPD 07/25) – a concluir em 2019;
Uberlândia (PPD 04/22) – a concluir em 2019;
Manaus (PPD 11/29) – Obra suspensa com início previsto para julho de 2019;
Teresina (PPD 02/20) – Concluída;
Curitiba (PPD 11/29) – Conclusão em 2019;
São Paulo-Congonhas (PPD 17R/35L) – Obra suspensa com previsão de
retomada em 2020;
 Rio de Janeiro-Santos Dumont (PPD 02R/20L) – a concluir em 2019;
 Montes Claros (PPD 12/30) – a concluir em 2019;
 Uberaba (PPD 17/35) – a concluir em 2019;
• Reforço e ampliação do Pátio de Aeronaves do aeroporto de Juazeiro do Norte –
Concluída;
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• Restauração do pátio de aeronaves – Aeroportos de Congonhas – a concluir em
2019;
• Restauração do pátio de aeronaves – Aeroporto Santos Dumont – a concluir em
2019;
• Outras Obras e Serviços de Engenharia:
 Implantação de 03 pontes de embarque de superfície (sistema ELO) no
aeroporto de Porto Velho – Concluída;
 Implantação de 02 pontes de embarque de superfície (sistema ELO) no
aeroporto de Campina Grande – Concluída;
 Melhorias no sistema Ampliação da subestação do Aeroporto de Congonhas –
Concluída;
 Reforma e ampliação dos sanitários do aeroporto de Congonhas – Concluída;
 Ensaios geotécnicos nos aeroportos de Santos Dumont, Congonhas e São Luis Concluídas;
 Sistema de Climatização do aeroporto de Maceió – Concluída;
 Instalações de incêndio do aeroporto de Campina Grande – Concluída;
 Muro patrimonial do aeroporto de Navegantes – Concluída.
As ações estratégicas primaram pelo desenvolvimento técnico e tecnológico e pela garantia
da segurança operacional, como é o caso do trabalho realizado para regularização das áreas
patrimoniais dos aeroportos, e da implantação da plataforma BIM. O primeiro, promoveu
embasamento técnico que auxilia na tomada de decisões tempestivas, proporcionando à
INFRAERO a melhoria no nível de segurança jurídica, no suporte e no planejamento
aeroportuário para o desenvolvimento da infraestrutura, além da confiabilidade nas informações
a serem prestadas aos clientes e órgãos externos. A segunda, promove integração e colaboração
entre as diversas áreas da Empresa, servindo de repositório central de mapas, infraestruturas,
edificações, sistemas prediais, dados de gerenciamento de instalações e outros dados relevantes,
desenvolvida para o melhor controle e gestão dos ativos e dos negócios.
Dessa forma, em 2018 a INFRAERO investiu em equipamentos e obras e serviços de
engenharia, o montante de R$ 522,3 milhões, distribuídos conforme tabela, a seguir:
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Quadro do Orçamento de Investimentos por Programa de Governo
Em R$ Milhões

Programa

Descrição

Valor

2017

Aviação Civil

501,3

807

Gestão e Manutenção de
Infraestrutura das Empresas
Estatais Federais

21,1

Total

522,3

A INFRAERO continuará priorizando os investimentos na manutenção e melhorias das
condições operacionais e de segurança dos aeroportos da Rede. Dessa forma, para 2019 estão
previstos investimentos em reformas e adequações de terminais de passageiros, pistas de pouso
e decolagem, pátios de aeronaves, dentre os quais destacamos os seguintes empreendimentos:
 Construção do novo Terminal de Passageiros de Macapá;
 Reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Foz do Iguaçu e obras
complementares;
 Reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Navegantes e obras
complementares;
 Reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto Campo Grande e obras
complementares;
 Reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Uberlândia e obras
complementares;
 Reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Montes Claros;
 Obras estruturantes de recuperação de pistas, reabilitação dos pavimentos, serviços
técnicos diversos nas pistas, pátios e taxis, com o objetivo de estender a vida útil
seguindo os parâmetros de segurança operacional.

5.

Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

O Plano Aeroviário Nacional - PAN apresenta a “Rede de Referência” como visão de futuro,
e também trabalha com cenários de desenvolvimento considerando algumas informações
preliminares de restrições ou inviabilidade ambiental.
Destaca que os cenários de desenvolvimento têm como objetivo nortear o processo de
planejamento de investimentos, pois esboçam as condições de maiores benefícios à sociedade,
com investimentos relativamente menores para o poder público, em relação a outros setores,
16
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corroborando com o alcance dos objetivos estratégicos do setor: acessibilidade, conectividade,
eficiência e desenvolvimentos do setor aéreo.
Assim, para a tomada de decisão quanto à distribuição dos investimentos, a SAC avalia os
resultados obtidos em relação aos indicadores dos objetivos estratégicos relacionados à
acessibilidade, à conectividade e ao desenvolvimento do setor de transporte aéreo:
 Indicadores de acessibilidade por cenário: cobertura Amazônia legal, cobertura turística
e ganho populacional. Este indicador avalia o tempo médio de deslocamento, na faixa
entre 60 min. e 120 min., entre cidades que compõem cada cenário, via modal distinto
do aéreo (rodoviário, aquaviário, ferroviário).
 Indicadores de potencial de conectividade por cenário: número de conexões potenciais;
 Indicadores de desenvolvimento do setor de transporte aéreo por cenário: receita para
o mercado e adicional por demanda;
 Investimento necessário em 20 anos por cenário: investimento por categoria (regionais
e metropolitanos), investimento por fonte (FNAC (INFRAERO), concedidos, FNAC
(outros)).

No que tange a distribuição dos investimentos dos recursos do FNAC ao longo dos anos,
trata-se de variável que depende da disponibilidade orçamentária, da capacidade de execução e
gestão, do nível de maturidade dos estudos preliminares e projetos de engenharia, de questões
ambientais, patrimoniais, judiciais e outros.
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Fonte: Plano Aeroviário Nacional - PAN

O Art. 63 da Lei Nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, instituiu o Fundo Nacional de Aviação
Civil, gerido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC e regulamentado pelo Decreto Nº
8.024, de 04 de junho de 2013 que tem como finalidade destinar recursos para desenvolver e
fomentar o setor da aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil em
consonância com a Política Nacional de Aviação Civil - PNAC.
A partir das novas diretrizes do Governo Federal quanto ao reposicionamento do papel da
INFRAERO no sistema da aviação civil, voltando seu foco fundamentalmente para a aviação
regional, requer a revisão do Decreto Nº 8.024, de 04 de junho de 2013 para incluir a permissão
da contraprestação pecuniária para o caso de contratos com empresa pública.
A mencionada inserção constitui passo imprescindível para impulsionar a implementação
da política pública para desenvolvimento da aviação regional, sendo relevante a presença da
INFRAERO como empresa responsável pela concretização dos investimentos sob
responsabilidade do Estado.
Importa destacar a baixa capacidade dos municípios e estados no uso dos recursos do
FNAC, seja por falta de recursos humanos para desenvolver os artefatos necessários para
captação dos recursos junto ao Governo Federal, seja pela necessidade de priorizar e direcionar
os esforços para ações relacionadas à saúde, segurança e educação.
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O fato notório é que os estados e municípios carecem de ajuda especializada para produzir
os artefatos que permitirão alavancar os projetos de construção, operação e administração de
aeroportos que irão promover os desenvolvimentos econômico e social de suas regiões. Neste
ponto, a estratégia de transformação e reposicionamento da INFRAERO a habilita para contribuir
no cumprimento da política pública de desenvolvimento da aviação regional, suprindo as
carências desses entes públicos.
6.

Comentário dos administradores:

Nos últimos anos a INFRAERO realizou mudanças importantes em sua estratégia, as quais
permitiram atuar, dentro de suas competências institucionais, alinhada ao planejamento do
Governo Federal para o sistema aeroportuário brasileiro.
Em 2018 realizou atualizações significativas no sistema de governança e no modelo de
gestão, implementou ações focadas no alcance dos objetivos estratégicos, promoveu a
otimização dos resultados operacionais, propiciou a melhoria do desempenho da Empresa,
estruturou o portfólio de serviços e ampliou a prospecção de novos negócios. Foi possível, desta
forma, manter a INFRAERO sustentável econômica e financeiramente.
No âmbito das ações voltadas à modernização da gestão e do negócio, foi consolidado um
modelo de governança e gestão de resultados por meio de pilares sólidos que geram valor e que
consolidam a busca pelas melhores práticas de mercado: foco na gestão, transparência,
responsabilização, conformidade e processo decisório. A INFRAERO está aderente à Lei das
Estatais, e para tanto reorganizou o processo de gestão de resultados e melhorou os resultados
corporativos por meio do acompanhamento tempestivo do desempenho estratégico.
Tais ações foram primordiais para o reconhecimento da INFRAERO no Brasil e no mundo.
Prova disso está traduzida na Classificação dos Aeroportos Mundiais realizada pela AirHelp, na
avaliação em 2019, na qual dentre os primeiros quarenta aeroportos melhor ranqueados, quatro
são administrados pela Estatal, conforme quadro abaixo:
Ranking

Aeroporto

AirHelp
Score

Pontualidade

Qualidade
do serviço

Alimentação
e lojas

4

Aeroporto Internacional Afonso Pena
Curitiba, Brasil

8,37 /10

8,4

8,4

8,3

11

Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes - Gilberto Freyre
Recife, Brasil

8,19 /10

8,1

8,4

8,1

17

Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos
Dumont Rio de Janeiro, Brasil

8,07 /10

8,2

8

7,9

31

Aeroporto de São Paulo–Congonhas
São Paulo, Brasil

7,92 /10

8

7,8

7,7
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De igual modo, o reconhecimento dessa alavancagem da governança e da gestão pode ser
evidenciado pela certificação de “Nível 1” do Indicador de Governança – IG-Sest, um instrumento
inovador que busca conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de
excelência para as empresas estatais federais. Importante destacar também a eleição da
INFRAERO como case do setor público e ganhador do 22º Prêmio Inovação no Serviço Público,
da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP pela conclusão da implantação do Centro
de Serviços Compartilhados e os vários destaques na Pesquisa de Satisfação de Passageiros
executado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), especialmente em função dos serviços
prestados no Aeroporto Internacional de Curitiba (PR), que foi agraciado com o prêmio
“Aeroporto + Brasil 2018” e o Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes (AM), melhor
em eficiência na Restituição de Bagagem, no Controle Migratório e no Controle Aduaneiro para
aeroportos com até 5 milhões de passageiros por ano.
No viés das ações voltadas para modernização e inovação, importa também destacar o
pioneirismo da INFRAERO no desenvolvimento do primeiro projeto de Aeroporto Digital do SBLO
– aeroporto de Londrina, utilizando o BIM (Building Information Modelling), vencedor do prêmio
de reconhecimento especial - The Year In Infrastructure Bentley 2018. Assim, a INFRAERO vem
promovendo treinamentos da equipe técnica de engenharia na plataforma BIM, metodologia
que vem promovendo verdadeira revolução tecnológica na cadeia de produção e gestão de
edificações e infraestrutura, por proporcionar percepção antecipada das possíveis interferências
em projetos e obras durante seu ciclo de vida, permitindo redução de custos, redução das
chances de improvisação e do tempo gasto na execução, consequentemente, melhorando o
desempenho e permitindo que o cronograma e orçamento previstos sejam respeitados,
aprimorando desse modo o uso eficiente dos recursos públicos. O uso da plataforma BIM já é
obrigatório para os empreendimentos públicos em diversos países.
A redução dos dispêndios, a ampliação de receitas e a realização dos investimentos que
garantam a operação com segurança são desafios permanentes da gestão. Neste exercício de
2018 os dispêndios de Pessoal e Encargos – maior rubrica de despesa da Empresa foram
reduzidos com a continuidade dos Programas de Desligamento Voluntário, bem como cessões
de pessoal para outros órgãos da administração pública, a reformulação do Programa de
Assistência Médica da INFRAERO - PAMI e as reestruturações organizacionais em todos os níveis
empresariais. Deste conjunto de medidas, há de se destacar que a cessão de empregados tem se
consolidado boa prática de gestão na medida em que o empregado cedido a outros órgãos, em
vista da qualidade dos serviços prestados, traz benefícios à imagem institucional da Empresa,
além de proporcionar a necessária redução da despesa.
Do lado das receitas, o desenvolvimento de novos negócios e a ampliação do portfólio de
serviços aeroportuários, além de atender, com excelência, a demanda do setor de Aviação Civil,
trará, como consequência o incremento de receitas, imprescindível à manutenção da
sustentabilidade financeira - condição essencial à continuidade das operações. Inicialmente o
Portfólio de Serviços e Produtos da INFRAERO abrange a comercialização de dezenas de produtos
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em várias linhas de negócios, como por exemplo: Consultoria, Gestão e Operação de Aeroportos,
Treinamento, Prestação de Serviços Técnicos Especializados, sistemas de Informação, etc.
No que diz respeito ao desempenho econômico-financeiro, no exercício de 2018 a
INFRAERO apresentou R$ 2.708,2 milhões de Receitas Operacionais Líquidas e R$ 669,2 milhões
de Lucro Operacional Bruto. Quanto aos resultados operacionais, movimentou cerca de 83
milhões de passageiros em seus terminais em deslocamentos nacionais e internacionais. Da
mesma forma, mais de 1 milhão de aeronaves operaram nos aeroportos da rede. Os
investimentos da INFRAERO em 2018 alcançaram o montante de R$ 1.056,9 milhões, sendo R$
421,9 milhões em obras de construção, ampliação e modernização da infraestrutura
aeroportuária do PAC, R$ 100,4 milhões em aquisição de equipamentos operacionais e de
segurança, obras em pistas de pouso e decolagem e demais investimentos em infraestrutura
aeroportuária e R$ 534,6 milhões em aporte de capital nas Concessionárias dos aeroportos
concedidos de Brasília, Galeão e Confins.
A INFRAERO encerrou 2018 com motivação para iniciar um novo ciclo de conquistas e
resultados. Os desafios decorrentes da continuidade do programa de concessões de aeroportos
impõem a reformulação do modelo de atuação da Empresa no mercado, por meio do
reposicionamento de sua carteira de negócios, com o redesenho dos produtos e serviços
voltados ao fomento da infraestrutura aeroportuária para o atendimento das políticas públicas
e desenvolvimento da aviação regional. Os investimentos terão o ritmo determinado pela
combinação entre as demandas estabelecidas pela sociedade, setores público e privado, e,
naturalmente, pelos aspectos de segurança, operacionalidade e capacidade de infraestrutura
envolvidos.
Assim a INFRAERO comemora os resultados do exercício encerrado ao final de 2018, tendoos como referência no enfrentamento dos novos desafios que se apresentam. Tais desafios têm,
como plano de fundo, a possibilidade de transferência das atividades de Navegação Aérea ao
Comando da Aeronáutica, a continuidade do programa de concessão de aeroportos à iniciativa
privada e a consequente transformação e remodelagem dos negócios da Empresa, com lastro no
excelente know how adquirido ao longo de décadas e com foco no cumprimento do papel
estratégico da Empresa no setor de aviação civil.

7.

Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos

As estruturas e mecanismos de controle utilizados para monitorar as atividades
desenvolvidas no âmbito da INFRAERO para atender às políticas públicas, no intuito de zelar pela
transparência, completude e exatidão das informações divulgadas, são constituídas na forma
estabelecida no item 2 do capítulo “Governança Corporativa” desta carta anual.
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8.

Fatores de Risco

Em relação ao Plano Estratégico 2018-2022, o principal fator de riscos associado à
estratégia então vigente era “Indefinição do papel da INFRAERO no Sistema Aeroportuário
Brasileiro como implementadora de políticas públicas”.
Já o Plano Estratégico aprovado para o período de 2019-2023, contempla a visão desta
Estatal em atuar como elo de execução para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária
regional, iniciando assim o processo para implementação das políticas públicas de integração do
território nacional e indução do desenvolvimento econômico social de regiões distantes de
grandes centros, de suma importância para o Estado Brasileiro.
Nesse sentido, dos 26 (vinte e seis) riscos mapeados em relação à nova estratégia,
destacam-se os seguintes fatores de risco:
1. Percepção dos potenciais clientes em relação à qualidade dos serviços ofertados pela
INFRAERO em decorrência do processo de concessão em curso;
2. Não conhecimento dos estados e municípios do novo portfólio de serviços da
INFRAERO ou incapacidade de pagamento;
3. Contingenciamento de recursos do FNAC;
4. Não aproveitamento dos empregados que detém o conhecimento requerido à nova
estratégia;
5. Evasão do efetivo que detém alto nível de conhecimento e expertise de interesse da
empresa.
Destaca-se a deliberação da Alta Administração no sentido de que todos os riscos de
severidade crítica, alta e moderada tenham ações de mitigação, o que está sendo implementado
em decorrência da nova estratégia aprovada.
9.

Remuneração

A remuneração dos administradores e empregados da INFRAERO não é afetada por
indicadores de desempenho relacionados ao atendimento de políticas.
10.

Outras informações relevantes sobre objetivos de políticas públicas

Todas as informações sobre objetivos de políticas públicas considerados pelo Conselho de
Administração estão incluídas nos itens anteriores desta carta anual.
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Governança Corporativa

A concatenação dos incisos III e VIII do art. 8º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016
confere à carta de governança corporativa o condão de prover ampla divulgação das informações
importantes da empresa como instrumento de transparência institucional, em especial acerca
das atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicofinanceiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de
governança corporativa e, por fim, a descrição da composição e da remuneração da
administração.
1.

Atividades desenvolvidas

A INFRAERO presta serviços que atendem a padrões internacionais de segurança, conforto
e qualidade e está entre as maiores operadoras aeroportuárias do mundo e, desde 1973,
contribui para simplificar e enriquecer a experiência dos clientes que utilizam os seus 54
aeroportos, 61 Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
(EPTAs) e 21 Terminais de Logística de Carga (Tecas), com operação direta e mediante parcerias
com a iniciativa privada.
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.
A Empresa ainda participa com 49% nas Sociedades de Propósitos Específicos - SPE que
administram os terminais dos aeroportos Internacionais de Guarulhos, Campinas, Brasília,
Confins e Galeão.
As principais atividades empresariais da INFRAERO podem ser segregadas nas vertentes:
a) Operações com aeronaves, que envolve os serviços e as facilidades proporcionados às
operações de pouso, rolagem e permanência da aeronave, bem como os serviços e as
facilidades disponíveis no pátio de manobras e na área de estadia;
b) Operações com passageiros, que se refere aos serviços e à utilização de instalações e
facilidades existentes nos terminais de passageiros, com vistas ao embarque,
desembarque, orientação, conforto e segurança dos passageiros;
c) Operações com carga aérea, que implica no armazenamento, guarda e controle de
mercadorias nos armazéns de carga aérea, bem como sua movimentação e manuseio;
d) Operações de navegação aérea, que envolve serviços, instalações, auxílios e facilidades
disponibilizados para controle de aproximação, controle de aeródromo, pousos e
decolagens, e, ainda, os serviços de informações de voo;
e) Concessão de áreas internas e externas para fins de exploração econômica em diversos
segmentos de varejo, cargas, operações, publicidade e atividades correlatas;
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f) Serviços de consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação e na concepção e
construção de aeroportos.
2.

Estrutura de Controles Internos

A estrutura de controles internos da INFRAERO, possui relação intrínseca com as áreas
sistêmicas responsáveis pelas atividades de auditoria interna, governança, risco, compliance,
corregedoria, comissão de ética e ouvidoria e envolve toda a estrutura organizacional, nos níveis
estratégico, gerencial e operacional, inserida em um ambiente no qual se busca desenvolver a
cultura voltada para o controle e mitigação dos riscos, em conformidade com a legislação vigente
e o sistema normativo interno.
No sistema normativo interno encontram-se contemplados os princípios institucionais, as
diretrizes, níveis de competência, responsabilidades, controles operacionais como as medidas
para proteção de ativos, segregação de funções, entre outros, sendo que, até 31/12/2018,
integravam o sistema normativo da INFRAERO: o Estatuto Social (ES); Políticas da INFRAERO (PI);
o Regulamento Geral da INFRAERO (RG); o Código de Conduta e Integridade (CCI); o Código de
Ética Empresarial (CEE); o Regulamento de Pessoal (RP); o Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da INFRAERO (RILCI); Normas da INFRAERO (NI); Manuais de Procedimentos (MP);
Manuais de Procedimentos de Processos (MPP); e o Regimento Interno órgãos Colegiados (RI).
Os controles internos também permeiam os sistemas informatizados, que por sua vez
oferecem suporte para: aprovações, controles de alçada e segregação de funções via workflow;
proteção de ativos mediante os controles de acesso, senha e registro de log no sistema; e
ferramentas para conciliação de contas, previsão orçamentária para as despesas, entre outros.
A INFRAERO utiliza indicadores para monitorar desempenho e resultado, bem como afere
regularmente a evolução no atendimento a requisitos vinculados ao plano estratégico, que
consistem em mecanismos de controle detectivos de suma importância, por sua função no curso
do processo decisório seja pela administração, conselho ou outras partes para gerenciar os riscos
e aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos serão alcançados.
Sob quaisquer acepções restritiva, coercitiva, regulatória ou administrativa, o controle se
destina a identificar falhas, erros e faltas que envolvam coisas, pessoas, atos e processos, com o
intuito de corrigir, evitar e melhorar, sobre enfoque administrativo, comercial, técnico,
financeiro, segurança e contábil.
Em relação aos controles adotados para assegurar a elaboração das demonstrações
financeiras, conforme disposto em seus normativos, a INFRAERO realiza regularmente diversos
procedimentos entre os quais a conciliação dos saldos com extratos bancários e com os relatórios
de suporte; inventário patrimonial; controles de acesso nos sistemas e controles de alçada para
aprovação e liberação de pagamentos; controle de previsão orçamentária para despesas, entre
outros.
As Demonstrações Contábeis da INFRAERO relativas ao exercício 2017 foram auditadas por
Maciel Auditores S/S, tendo sido emitido parecer com ressalvas, conforme Relatório Anual 2017,
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disponível em: http://www4.INFRAERO.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/relatoriosanuais/. Com base nas recomendações dos Auditores Independentes, apresenta-se as
justificativas e medidas adotadas:
3.

Fatores de Risco

A gestão de riscos na INFRAERO está estruturada a partir da formalização da Política de
Gestão de Riscos, atualizada em setembro de 2018, incorporando os princípios do COSO 2017
que considera a integração com a Estratégia e Performance, destacando a importância de
considerar os riscos tanto no processo de estabelecimento da estratégia quanto na sua execução.
A integração do gerenciamento de riscos corporativos às competências dos gestores das
respectivas áreas sistêmicas e o monitoramento dos riscos auferiu junto aos gestores o
apontamento das variáveis e potenciais eventos de riscos e oportunidades que poderiam
comprometer o alcance dos objetivos estratégicos, associando-os a projetos, ações e iniciativas
visando identificar o tratamento adequado a fim de evitar sua ocorrência ou minimizar seu
impacto.

Assim, de forma colegiada, os gestores identificaram os eventos, fatores de riscos e
consequências, bem como analisaram seu grau de severidade (probabilidade e impacto),
compondo então o chamado “Mapeamento dos Riscos e Oportunidades Estratégicos”. Os riscos
e oportunidades foram categorizados em 4 dimensões - estratégico, operacional, financeiro e de
conformidade – e avaliados em alto, médio e baixo quanto à severidade.
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Probabilidade X Impacto
Quase Certo
Provável
Possível

10

32

1

Improvável
1. Afeta o alcance de
um objetivo
Total: 43 eventos estratégico, porém a
(Riscos
e INFRAERO está
oportunidades) preparada em caso de
materialização do
risco

2. Afeta o alcance da
missão ou da visão
de futuro, porém a
INFRAERO está
preparada em caso
de materialização do
risco

3. Afeta o alcance
de um objetivo
estratégico.
Demanda esforços
organizacionais
por parte do
INFRAERO

4. Afeta o alcance
da missão ou da
visão de futuro.
Demanda esforços
organizacionais
por parte da
INFRAERO

Atendendo à Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a INFRAERO realizou o monitoramento
periódico, com apoio de indicadores chave de risco e ações estratégicas, considerando o
dinamismo dos cenários externos e internos. Ao identificar a iminência ou a própria
materialização do risco, foram emitidas “Notas de Risco” pela área de gestão de risco, a fim de
notificar a alta administração do fato e implementar ações contingenciais.
No último quadrimestre, a combinação de um novo grau de amadurecimento no uso dos
riscos, como instrumento de gestão atrelado às decisões governamentais divulgadas que
impactam diretamente na continuidade do negócio INFRAERO (Concessões aeroportuárias),
acarretou a necessidade de nova reavaliação dos riscos em monitoramento. Reduziu-se o
número de eventos para 32, cabendo destaque para os apresentados a seguir:

Riscos

Controle Interno

Concessões dos Aeroportos

Tratativas com o Governo para sensibilização acerca do assunto

Indefinição do papel da INFRAERO
no
Sistema
Aeroportuário
Brasileiro como implementadora
de políticas públicas

Tratativas com o Governo para sensibilização acerca do assunto

Resultados Negativos das SPE dos
aeroportos de Guarulhos, Galeão,
Confins, Brasília e Campinas.

Sem controle – Risco Externo.

Desbalanceamento
(Quantitativo)

1. Aprimoramento da Gestão de Competências e Desempenho
2. Automação do processo - Contas a Pagar (BPMS)
3. Automação do processo - Firmar Contratos (BPMS)
4. Automação do processo - Prover Consultoria jurídica (BPMS)
5. Automação do processo - Realizar Licitações (BPMS)
6. Dimensionamento de efetivo
7. Implantação do BPO - PAMI
8. Implantação do BPO - RH
9. Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - 2ª e 3ª
etapa

de

Pessoal
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Vulnerabilidade
operacional

da

segurança

10. Modelagem de Processos
11. Revisão do processo – Conduzir processos de apuração de
responsabilidade
12. Tele trabalho
13. Terceirização de Mão de Obra
1. Declaração capacidade aeroportuária
2. Execução do Portfólio de investimentos
3. Identificação do Perigo da Fauna (IPF) e implantação de
Plano de Gerenciamento do Risco da Fauna (PGRF).
Previsão legal: RBAC 164/14. Necessidade de
contratação/terceirização.
4. Plano de implantação da Universidade INFRAERO
5. Prioridade dos treinamentos que afetam a garantia de
infraestrutura e qualidade dos serviços
6. Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários

Ressalta-se que além da INFRAERO atuar nos riscos e oportunidades relacionados ao Plano
Estratégico, atua, também, no levantamento dos riscos dos processos organizacionais. No ano
de 2018, foram estabelecidos pelas Comissões Temáticas, subordinadas ao Comitê de Gestão de
Resultados, processos prioritários a terem seus riscos mapeados. Esses processos impactam
diretamente no desenvolvimento da estratégia da empresa.
Assim, foi efetuado o levantamento dos riscos dos seguintes processos prioritários:
Realizar Licitações, Firmar Contratos, Gerenciar Bens Móveis, Gerenciar Bens Imóveis, Planejar
Aquisições e Gerir Estoque de Suprimentos, Relato de Atendimento a Ouvidoria, Prover Suporte
Jurídico, Elaborar Declaração de Capacidade, Realizar Pagamento e Conduzir Processos de
Apuração de Responsabilidade. Esse trabalho consistiu na identificação, análise, resposta e
tratamento dos riscos. Ao final, elaborou-se um plano de ação com estabelecimento ou revisão
de controles internos que é aprovado pelo Gestor do Processo. Posteriormente, a implantação
desses controles será monitorada pela área gestora e pela área de Governança, Riscos e
Compliance.
Em relação ao Plano Estratégico 2019-2023 também foi realizado o mapeamento de riscos
que identificou a existência de 26 riscos estratégicos, todos amplamente discutidos no âmbito
das comissões temáticas e Diretoria Executiva, cuja versão final foi aprovada pela Diretoria
Executiva e pelo Conselho de Administração, na forma prevista na Lei nº 13.303/2016 e no
Decreto nº 8.945/2016, com a deliberação de que todos os riscos de severidades crítica, alta e
moderada tenham ações de mitigação.
4.

Dados econômico-financeiros e comentários dos administradores sobre o desempenho e
atendimento das metas e resultados


Indicadores Financeiros e de Desempenho

Os indicadores financeiros e de desempenho são responsáveis pelo monitoramento da
situação econômica e financeira da INFRAERO em comparação ao exercício anterior, visando
subsidiar a alta administração na tomada de decisão, bem como, na identificação de
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necessidades de aprimoramento das estratégias de governança para se antecipar às tendências
a fim de garantir a perenidade e a longevidade da Empresa.
A análise dos indicadores a seguir evidencia a adoção de mecanismos de gestão que
permitiram analisar e acompanhar os resultados da Empresa no período.
Cabe esclarecer ainda que, para fins de comparabilidade, o resultado financeiro foi
ajustado, de forma a retirar o efeito dos aeroportos concedidos de Porto Alegre, Florianópolis,
Salvador e Fortaleza.
Quadro Resumo do Balanço Patrimonial (R$ Milhões)

O destaque do Balanço Patrimonial de 2018 é o saldo de caixa próprio da INFRAERO, o qual
atingiu o montante de R$ 519,5 milhões, ou seja, 17% acima do resultado obtido em 2017, R$
445,0 milhões. O aumento do Caixa é decorrente da arrecadação das receitas aeroportuárias e
comercias, com ingresso de R$ 58,8 milhões advindos da recuperação de custos das tarifas TAN
de Navegação Aérea, dos exercícios de 2017 e 2018 e de R$ 100,0 milhões relativo a luvas pela
concessão do Estacionamento de Congonhas, aliado ao resultado obtido do projeto estratégico
para redução da inadimplência da INFRAERO. Outro fator determinante foi a redução da despesa
com Pessoal em função do programa de adequação do efetivo e da economia no desembolso
com tributos devido a planejamento fiscal, por meio da compensação de créditos tributários, e
pela adesão ao PERT da Receita Federal.
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Indicadores de Desempenho e de Lucratividade

Na sua maioria, os indicadores apontam para uma evolução na rentabilidade em 2018, com
exceção do índice da despesa operacional por passageiro, que apresentou aumento de 4%,
consequência do crescimento das despesas operacionais e da estabilidade no movimento de
passageiros.
Os principais fatores que elevaram em 8% o indicador da receita operacional por
empregado foi o crescimento da receita tarifária e do segmento comercial, decorrente,
principalmente, da implantação de projetos que objetivaram o incremento da arrecadação.
A queda de 2,2 pontos percentuais no indicador de inadimplência foi obtida por meio do
projeto estratégico para redução da inadimplência da INFRAERO, com uma atuação mais intensa
e efetiva na gestão da carteira de inadimplentes, com a reformulação de regras e normas para
efetivação dos recebimentos. Destaca-se que esse índice foi o menor apresentado nos últimos
quatro anos, com redução média de R$ 28,7 milhões de inadimplência em relação ao exercício
de 2017.
A Margem Bruta apresentou pequena evolução, motivada pelo incremento no
desempenho das receitas operacionais líquidas, as quais registraram, em 2018, o montante de
R$ 196,8 milhões superior ao de 2017; por outro lado, os custos dos serviços prestados cresceram
somente R$ 128,2 milhões.
No que tange à Margem Líquida, apesar de ter se mantido negativa em 2018, foi
influenciada pela revisão da política de constituição de provisões para crédito de liquidação
duvidosa, constituição de provisões para depósitos judiciais, contingências trabalhistas, cíveis e
administrativas, impairment e resultado de equivalência patrimonial.


Indicador EBITDA

O EBITDA é um indicador que visa medir o desempenho dos ativos operacionais, a fim de
avaliar a capacidade de geração de recursos próprios da empresa em um determinado período.
É calculado utilizando-se a metodologia padronizada pela Instrução CVM nº 527/2012, que
dispõe sobre a divulgação voluntária de informações de natureza não contábil, e deve ter como
base os números apresentados nas demonstrações contábeis, de propósito geral, previstas no
Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, tendo relevância
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como informação de comparabilidade com outras empresas, podendo influenciar as decisões
econômicas e financeiras da Companhia.
Com isso, visando adequar o cálculo do EBITDA da INFRAERO ao praticado no mercado, às
melhores práticas de governança e ao que estabelece a Instrução CVM nº 527, a Empresa alterou
a metodologia de cálculo em relação ao que vinha sendo praticado até 2017, possibilitando dessa
forma aperfeiçoar a transparência e a comparabilidade com outras empresas e aeroportos do
Brasil e do mundo, haja vista que a partir das concessões e venda de alguns aeroportos para a
iniciativa privada, a INFRAERO deixou de ser monopólio no País.
A partir da nova metodologia, foram incluídos o Pis e a Cofins, pois são tributos originados
diretamente da arrecadação de receitas, permaneceram as receitas eventuais e não recorrentes
por contribuírem para a geração de caixa e foram excluídos os itens que não contribuem com a
geração de caixa.
Com isso, a INFRAERO apresenta o EBITDA Ajustado, como forma de fornecer subsídios
adicionais sobre o potencial de geração de caixa nas atividades operacionais e a respeito da
evolução da produtividade e eficiência ao longo dos anos.
Cabe esclarecer que, para fins de comparabilidade, apresenta-se também o resultado do
EBITDA de 2017 ajustado, de forma a retirar o efeito dos aeroportos concedidos de Porto Alegre,
Florianópolis, Salvador e Fortaleza.
Quadro do Cálculo do EBITDA Ajustado da INFRAERO

O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA ajustada no exercício de 2018 atingiram os
patamares de R$ 46,7 milhões e 1,7%, respectivamente, ao passo que em 2017, o resultado foi
negativo em R$ 48,4 milhões e margem de 1,9%, o que se traduziu em um aumento de R$ 95,1
milhões no indicador. Maior parte do resultado pode ser explicado pelo empenho da Empresa
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na busca de alternativas para incremento da arrecadação, o que permitiu elevar as receitas
operacionais em R$ 225,3 milhões.


Resultado Financeiro e Econômico

Em 2018, houve grande esforço da alta gestão para aumento de arrecadação de receitas e
redução de custos, com o objetivo de melhorar os resultados financeiros da INFRAERO, apesar
do cenário de recessão econômica no segundo semestre e de concessão à iniciativa privada de
mais quatro aeroportos lucrativos da Rede, os quais davam suporte ao modelo de sustentação
financeira da INFRAERO.
Neste contexto, apresentamos a seguir, a análise gerencial em consonância com a
Demonstração de Resultado do Exercício, do desempenho obtido em 2018, na comparação a
2017, em que serão relacionados os fatores e justificativas que impactaram as principais
variações ocorridas no período.
Cabe esclarecer que, para fins de análise e comparabilidade, também se apresenta o
resultado de 2017 ajustado, de forma a retirar o efeito dos aeroportos concedidos de Porto
Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza.
Quadro Resumo do Resultado do Exercício

O resultado operacional recorrente em 2018, proveniente da entrada dos recursos das
receitas geradas e descontados os pagamentos necessários à manutenção das atividades
aeroportuárias, foi um lucro de R$ 163,5 milhões, ao passo que em 2017 foi de R$ 60,9 milhões,
o que representou alavancagem de R$ 102,7 milhões.
A maximização do resultado em 2018 foi ocasionada, sobretudo, pelo acréscimo de R$
225,3 milhões nas Receitas Aeronáuticas e segmento Comercial, bem como, devido à redução de
R$ 22,1 milhões nos gastos com salários e encargos.
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O crescimento de 9% nas Receitas Aeroportuárias foi impulsionado, especialmente, em
função do reajuste tarifário de 4,6% estabelecido por meio da Portaria nº 83/2018 da ANAC,
aliado à atração de novos voos e implantação dos projetos de reclassificação tarifária e do pátio
de estadia e manobra em alguns aeroportos.
As tarifas de Embarque Doméstico apresentaram elevação de 10%, o que representou
incremento de R$ 92,7 milhões. Tal aumento foi impactado, em grande parte, pela melhora no
desempenho dos aeroportos de Congonhas, Vitória, Santos Dumont, Recife e Manaus, que em
conjunto registraram arrecadação de R$ 53,7 milhões superior ao resultado de 2017 e foram
responsáveis por 60% do total de aumento.
No Pouso Doméstico, foram destaques os aeroportos de Congonhas, Recife, Vitória,
Manaus e Goiânia, os quais totalizaram acréscimo de R$ 12,5 milhões. De modo geral, o bom
desempenho da arrecadação dos aeroportos de Goiânia e Vitória foi possível pela viabilização de
novos voos, decorrente da inauguração dos novos terminais de passageiros o que possibilitou
maior número de operações. No que tange à performance positiva do aeroporto de Recife,
destaca-se a inauguração em dezembro de 2017 de voo internacional direto, ligando a capital
pernambucana a Bogotá na Colômbia, que oportunizou ainda 12 opções de conexões para os
Estados Unidos, além de voos para o Caribe e toda a América Central.
Observa-se também que houve aumento de 36% nas receitas de permanência, ocasionado,
essencialmente, pela ação de reclassificação do pátio de estadia e manobras, na qual foi
identificado retorno aproximado de R$ 4,5 milhões no exercício, bem como pela reclassificação
tarifária, cujo retorno foi de R$ 3,1 milhões.
No entanto, é importante salientar que apesar do bom desempenho das tarifas
Aeronáuticas, no tocante à arrecadação de receitas do segmento de Navegação Aérea, tanto em
2018 como em 2017, o faturamento ficou abaixo da expectativa. Tal defasagem se deve ao fato
das negociações em andamento entre DECEA e INFRAERO, para definição do montante da
recomposição dos custos da tarifa de TAN e TAT, visando o equilíbrio econômico e financeiro da
atividade dentro da INFRAERO.
Em se tratando das Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação
Aérea em área de Controle de Aproximação (TAT-APP) e das Tarifas de Uso das Comunicações e
dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle de Aeródromo (TAT ADR), em 2015,
foi editada a Portaria nº. 1194/GC3, de 14/8/2015, do Comando da Aeronáutica, estabelecendo
o reajuste de 72%, com o objetivo de reverter a condição de desequilíbrio financeiro do sistema.
Contudo, em função da decisão proferida de tutela antecipada do processo n.º 101457972.2017.4.01.0000, impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), a
recomposição dos custos dos serviços prestados pelas EPTAs não foi repassado pelo DECEA,
tendo em vista que, o referido órgão, não está recebendo a recomposição do reajuste de 72% e,
assim, não finalizou as negociações para o repasse de parte dos recursos para a INFRAERO.
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Ainda no que diz respeito ao desempenho da Navegação Aérea, em 2018 foi recebido
repasse no montante de R$ 30,9 milhões, relativo às tarifas TAT faturadas no exercício 2017 e de
R$ 29,7 milhões correspondentes ao exercício de 2018. Contudo, cabe ressaltar que houve
substancial redução na comparação aos valores repassados nos últimos exercícios na média de
R$ 175,0 milhões.
O segmento Comercial, no exercício de 2018, registrou aumento de 8% na comparação ao
ano anterior, o que representou incremento de R$ 82,3 milhões. Tal desempenho foi impactado
pelo acréscimo das Receitas de Armazenagem e Capatazia em R$ 45,9 milhões e de Concessão
de Áreas em R$ 31,4 milhões.
A elevação da arrecadação de Concessão de Áreas foi motivada pela adoção de um novo
posicionamento estratégico e de mercado, por meio da otimização do mix comercial, com a
ampliação da carteira de clientes, de modo a capturar ganho financeiro por intermédio de um
melhor aproveitamento da infraestrutura disponível. Destacam-se as receitas oriundas das
vendas de serviços, por meio das quais foi possível apurar incremento aproximado de R$ 5,3
milhões com os projetos estratégicos de incremento de receitas.
O incremento da Armazenagem e Capatazia foi ocasionado, especialmente, em função da
concessão dos TECAs aos operadores privados, o que possibilitou promover investimentos e por
consequência aumentar o portfólio de serviços. Outro aspecto importante foi a efetivação da
ação estratégica de revisão da Política de Isenção Tarifária, que permitiu a INFRAERO fomentar a
venda de novos serviços de soluções logísticas de importação, exportação, remoção e
administrativos, a qual registrou retorno de R$ 20,4 milhões.
No que tange à performance das despesas operacionais, verifica-se que em 2018 ocorreu
aumento de 5% na comparação ao exercício anterior, impacto dos gastos com Benefícios,
Serviços Contratados e Despesas Gerais, que em conjunto registraram acréscimo de R$ 136,6
milhões.
Os gastos com Benefícios cresceram, principalmente, em virtude da mudança do PAMI, a
partir de julho de 2018, na qual houve desembolsos relativos ao plano antigo em conjunto com
o novo plano. Tal mudança na sistemática do plano de saúde da INFRAERO acarretará substancial
economia a partir do exercício de 2019, em que os empregados participam com mensalidades
para subsídio do plano.
O aumento dos Serviços Contratados foi motivado, em grande parte, pelo pagamento de
repactuação de contratos e aumento de escopo em consequência da inauguração do novo
terminal no aeroporto de Vitória.
Por fim, salienta-se que, embora em 2018 tenha sido efetivada reposição salarial
decorrente do ACT 2017/2019, houve substancial redução nas despesas de Salários e Encargos,
as quais registraram queda de 2%, o que representa economia de R$ 22,1 milhões. Tal
performance deve-se pela continuidade das políticas de adesão ao PEAE, por meio do qual foi
possível realizar, em 2018, o desligamento de 504 empregados, com economia média de R$ 56,1
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milhões no ano, a cessão de 1.498 empregados para outros órgãos, aliado à ação de revisão da
estrutura do Centro Corporativo com redução de diretorias, superintendências, gerências e
outras funções de confiança.
O resultado líquido, após a contabilização dos registros operacionais e não operacionais,
antes dos investimentos em OBU, apurou um prejuízo de R$ 253,2 milhões frente ao prejuízo de
R$ 1.911,5 milhões apurado em 2017. Em decorrência do registro dos investimentos em Obras
em Bens da União - OBU, cujo montante totalizou R$ 443,1 milhões, obtém-se Prejuízo Líquido
do Exercício de R$ 687,6 milhões, representando redução de 69% ante ao resultado apurado em
2017 de R$ 2.196,6 milhões.
Um ponto que merece destaque é o impacto no resultado líquido da Empresa, decorrente
da transferência pelo Governo Federal, dos cinco aeroportos mais lucrativos da Rede à iniciativa
privada. Os aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins passaram a ser
administrados por uma SPE, na qual a INFRAERO detém 49% do capital.
De acordo com a legislação vigente, o reconhecimento do resultado advindo dessas
sociedades é realizado no final de cada exercício, por meio do Método de Equivalência
Patrimonial (MEP), através do qual fica evidenciado o impacto financeiro de tais sociedades na
DRE da Empresa.
No exercício de 2018, foram investidos nas SPE o montante de R$ 534,6 milhões, o que
resultou no reconhecimento de perda no valor de R$ 823,0 milhões, em função do registro de
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da INFRAERO, cujo montante
representou 120% do prejuízo líquido apurado no ano.
Por fim salienta-se que o comportamento negativo desse segmento nos últimos exercícios
contribuiu de forma significativa para a redução do resultado da Empresa.


Gestão de Custos

A transferência da operação dos aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e
Salvador à iniciativa privada, a partir de janeiro de 2018, acarretou vários efeitos em termos da
sua estrutura administrativa e financeira, conduzindo a alta gestão da Empresa, sob a orientação
da SAC, a adotar diversas medidas de ajuste visando adequá-la a um novo modelo de gestão.
Nesse sentido, considerando a necessidade premente da Empresa em se posicionar neste
novo cenário de concorrência e de modo a adequar seus resultados financeiros, a INFRAERO
realizou a revisão do seu modelo organizacional, buscando adotar as melhores práticas de gestão
do mercado.
Atualmente, a gestão orçamentária e financeira da INFRAERO conta com o gerenciamento
de resultados denominado Gerenciamento Matricial de Receitas (GMR) e de Despesas (GMD). A
metodologia base do Gerenciamento Matricial é o PDCA (Plan – Planejar; Do – Executar; Check –
Verificar e Act – Atuar).
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O Programa de Gestão Matricial da Despesa consiste na otimização e redução de despesas
e custos por meio da melhoria da gestão orçamentária, subsidiado com indicadores que
mensurem os gastos das diversas unidades, na identificação de melhores práticas de consumo e
de compras e na criação de uma sistemática de acompanhamento das despesas que resulte no
objetivo principal do projeto que é a redução consistente dos gastos.
A metodologia GMD não traz a figura do corte de gastos como fator primordial, mas a
melhoria da gestão orçamentária e o aculturamento de otimização de custos de forma eficiente,
buscando um novo e mais adequado patamar orçamentário para a INFRAERO.
O gerenciamento matricial é uma solução que trabalha com foco orientado a um controle
cruzado, tanto nas entidades como nos pacotes. São responsáveis por este controle os Gestores
de Pacotes e Gestores de Entidades. Utilizando essa matriz, os resultados da Empresa são
controlados sempre por no mínimo duas pessoas com diferentes papéis e visões dentro da
organização. Para atingir as metas, os Superintendentes propuseram diversas ações que se
tornaram compromissos a serem cumpridos pelas entidades selecionadas.

Exemplo da matriz Pacote e Entidade

Os Gestores de Pacotes e Gestores de Entidades são os responsáveis diretos pelos Planos
de Ação e devem garantir que sejam executados.
A sistemática de monitoramento e captura está dividida nas seguintes etapas:
 análise preliminar dos resultados contábeis;
 análise das ações em andamento;
 elaboração de planos de ação.
Nessa metodologia, o gestor deve sempre buscar a melhor ação para atingir sua meta,
mesmo que deva propor nova ação a cada rodada de elaboração da análise, destacando o que
foi planejado, o que foi executado, os resultados e os pontos de melhoria e as proposições para
solução dos desvios.
No ano de 2018, com a aplicação da metodologia obtiveram-se ganhos em relação aos
montantes previstos, com destaque para os gastos gerais. Com isso, foi gerada economia de R$
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9,6 milhões, decorrente de ações de renegociação dos valores pagos com seguros e com bancos
na redução das tarifas bancárias das cestas de serviços da INFRAERO. Da mesma forma, houve
redução de R$ 3,6 milhões em serviços de terceiros, com o encerramento de contratos de locação
e redução no acionamento dos serviços técnicos especializados e de R$ 4,0 milhões de
manutenção. Por último, alcançou-se redução de R$ 10,0 milhões em tecnologia da Informação
com ações de análise e readequação de escopo dos contratos ao novo modelo de contratação
por ANS.
5.

Políticas e práticas de governança corporativa

O sucesso empresarial depende principalmente de uma gestão ágil, eficiente e dinâmica,
que esteja constantemente alinhada às necessidades do mercado e às alterações no seu
ambiente de negócios.
Antenada a isso, a INFRAERO atualizou o seu Plano Estratégico para o período de 2018 a
2022, buscando alinhar e direcionar as suas ações ao novo cenário do setor aeroportuário.
O plano estratégico foi concebido tendo como norteador principal a manutenção da
sustentabilidade financeira da INFRAERO, haja vista sua desafiadora situação atual, derivada da
concessão à iniciativa privada dos aeroportos mais lucrativos da Rede. A estratégia tem como
foco principal a busca pela sustentabilidade da Empresa, o fortalecimento da governança e em
demonstrar a importância da INFRAERO como um ente primordial para a integração do território
nacional. No Plano Estratégico também estão contempladas as ações propostas no Plano de
Sustentabilidade, unificadas em um único relatório.
A estratégia completa da empresa está representada graficamente no Mapa Estratégico
2018-2022, apresentado na imagem a seguir. Foram definidos 11 objetivos estratégicos,
distribuídos em 3 perspectivas: alicerce, processos internos e resultados. Esses objetivos foram
desdobrados em indicadores e metas, que por sua vez foram traduzidos em ações estratégicas
para alavancagem do resultado da Empresa.
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Mapa Estratégico da INFRAERO – 2018/2022

Para acompanhamento do Plano Estratégico, a Empresa utiliza o Sistema de Governança
da Gestão de Resultados da INFRAERO, composto pelo Comitê de Gestão Resultados (CGR),
formado pelas Comissões Temáticas:
 Comissão de Fortalecimento Institucional e Governança (CFIG);
 Comissão de Qualidade dos Serviços e Infraestrutura (CQSI);
 Comissão de Melhoria do Resultado Econômico-Financeiro (CREF).

Cada comissão atua no desenvolvimento e monitoramento de ações que possibilitem
a alavancagem de objetivos estratégicos agrupados por sua similaridade de entregas, cujos temas
têm sido gerenciados de maneira colegiada por todas as áreas gestoras.
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Esse modelo tem como objetivo aumentar a transparência das atividades da INFRAERO,
adequar a filosofia e as práticas de gestão à vista do Plano Estratégico, aperfeiçoar o mecanismo
de responsabilização dos gestores para prestação de contas e reforçar o compromisso com a
conformidade, adotando as medidas necessárias ao cumprimento das legislações.

Assim, em 2018 toda a Empresa teve foco voltado para um único direcionador - o Plano
Estratégico 2018-2022 - ferramenta que baliza todos os esforços da gestão.
As informações para tomada de decisão que subsidiam as pautas do CGR são provenientes
dos resultados das reuniões das Comissões Temáticas, que acontecem uma vez ao mês, as quais
tratam dos seguintes temas: fortalecimento institucional e governança; melhoria do resultado
econômico-financeiro; e melhoria da qualidade dos serviços e infraestrutura, que segmentam o
Mapa Estratégico, conforme a seguir:

Em relação ao novo contexto para os próximo anos, ocorreu a alteração do Plano
Estratégico da INFRAERO em razão dos sucessivos processos de mudanças pelos quais a Empresa
vem passando desde 2011, quando se iniciou o processo de concessão dos aeroportos à iniciativa
privada.
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Em 2019, de acordo com as diretrizes do novo Presidente da República, consolidadas por
meio da Mensagem ao Congresso Nacional 2019, o Governo Federal dará continuidade ao
processo de concessão de aeroportos, que a partir de agora será realizado em blocos.
No 1º semestre de 2019, ocorreu a 5º rodada, que incluiu 12 aeroportos, divididos em 3
blocos: Nordeste (Recife/PE, Maceió/AL, João Pessoa/PB, Aracaju/SE, Juazeiro do Norte/CE e
Campina Grande/PB), Centro Oeste (Cuiabá/MT, Sinop/MT, Rondonópolis/MT e Alta
Floresta/MT) e Sudeste (Vitória/ES e Macaé/RJ). Destes aeroportos, 10 pertencem à Rede
INFRAERO.
Após essa rodada, a INFRAERO estará operando 44 aeroportos, e em seguida, ocorrerão as
6º e 7º rodadas, que contemplarão os aeroportos remanescentes, previstas para 2020 e 2021,
respectivamente.
Embora sejam medidas que vêm reduzindo a rede de aeroportos administrada pela
INFRAERO, a INFRAERO reformulou os negócios de modo a manter a sua atuação no mercado de
Aviação Civil e, deste modo, o desafio da Empresa passou a ser a manutenção da qualidade,
operacionalidade e segurança dos aeroportos em processo de concessão e, paralelamente,
estruturar o seu portfólio de serviços estratégicos visando ao seu reposicionamento e ao
desenvolvimento do setor de Aviação Civil, com destaque para a aviação regional.
Diante desse cenário, e partindo das novas diretrizes apontadas o Plano Estratégico foi
revisado para o período de 2019-2023, considerando-se as seguintes premissas:





Atuar no desenvolvimento da aviação regional;
Garantir a Sustentabilidade financeira;
Ampliar o portfólio de serviços, observando o potencial do capital intelectual da
organização como diferencial estratégico;
Realizar investimentos na infraestrutura focados na segurança operacional dos
aeroportos e no desenvolvimento do portfólio de serviços, alinhado ao cronograma das
concessões;

Do conjunto de valores vigente na Empresa, foram incluídos três novos em função dos
desafios impostos: Adaptação a mudanças, Engajamento e Superação.
Para ampliar a sua atuação na prestação de serviços aeroportuários a INFRAERO já conta
com um portfólio de serviços composto pelas seguintes linhas de negócios:






Consultoria em gestão e operação de aeroportos;
Serviços Técnicos;
Treinamentos e capacitação;
Sistemas para gestão e suporte da operação;
Gestão e Operação de aeroportos.

Segundo a estratégia de reposicionamento definida, a prestação desses serviços contempla
os seguintes clientes:
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Governos estadual, municipal e federal;
Órgãos Reguladores e Supervisores;
Companhias Aéreas;
Operadores Logísticos;
Empresas operadoras de aeroportos;
Passageiros;
Sociedade.

De igual modo, foi adequada a missão, com o intuito de deixar mais claro o
reposicionamento do negócio da Empresa, passando a ser definida como "Prestar serviços
aeroportuários de excelência, criando valor para os clientes e contribuindo com o
desenvolvimento do País".
Quanto à visão, buscou-se estabelecer um desafio mais alinhado ao novo cenário que se
apresenta, perseguindo o propósito de "Ser um elo estratégico para o setor de aviação civil e se
consolidar no mercado como uma empresa de serviços aeroportuários".
O novo Mapa Estratégico levou em consideração a necessidade de promover ações que
conduzam a Empresa aos resultados de "Contribuir para o desenvolvimento da aviação regional"
e "Garantir a sustentabilidade financeira dos negócios", por meio de objetivos voltados para:








Garantir a qualidade, operacionalidade e segurança dos aeroportos;
Assegurar um corpo funcional preparado para o período de transição e a organização
dos colaboradores para o período pós concessão de aeroportos;
Estruturar o portfólio de serviços estratégicos para o reposicionamento da empresa e
desenvolvimento do setor de aviação civil;
Garantir a concretização dos negócios;
Ter a força de trabalho e os conhecimento adequados à nova estratégia;
Racionalizar custos e despesas; e
Otimizar receitas.

Nesse sentido, esses objetivos permearão a busca pelos resultados, sendo monitorados
pelas Comissões Temáticas que compõem a governança para gestão de resultados da Empresa
que, de acordo com os novos resultados a serem alcançados, serão compostas por novas
temáticas e composição de membros, mais alinhadas à nova realidade da estratégia, distribuídas
da seguinte forma:




Operação e transição de aeroportos;
Transformação e reposicionamento dos negócios;
Sustentabilidade econômico-financeira.
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Com isso, o novo Mapa Estratégico para o período 2019-2023 ficou assim estabelecido:

Mapa Estratégico da INFRAERO 2019-2023



Governança Corporativa

A estrutura administrativa da INFRAERO está estabelecida no seu Estatuto Social, políticas
e nos regimentos internos dos seus órgãos de governança, disponíveis nos endereços eletrônicos:



http://www4.INFRAERO.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/governanca/
http://www4.INFRAERO.gov.br/governanca-corporativa/
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Integram a estrutura de governança corporativa da INFRAERO os órgãos societários,
definidos na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) e legislação complementar, os
comitês, as Comissões Temáticas, os órgãos de apoio à governança e de apoio à gestão, todos
voltados a aumentar o valor da Empresa e contribuir para a sua perenidade.
A estrutura dos órgãos estatutários mantém a seguinte composição:
 Assembleia Geral de Acionistas: é o órgão máximo de decisão da INFRAERO, a
quem compete reformar o estatuto social; eleger ou destituir administradores e
fiscais da companhia; aprovar as Demonstrações Financeiras; entre outras;
 Conselho Fiscal: é um órgão independente fiscalizador dos atos de gestão
administrativa, que atua em defesa da Empresa e dos seus acionistas;
 Conselho de Administração: é o órgão colegiado de deliberação estratégica,
responsável por fixar as políticas, definir as diretrizes, orientar os negócios,
nomear e acompanhar o desempenho da Diretoria Executiva. É composto por sete
membros, eleitos pela Assembleia Geral, sendo no mínimo 25% destes membros
independentes.
Além disso, integram a estrutura de governança da INFRAERO os seguintes órgãos
vinculados ao Conselho de Administração:
 Comitê de Auditoria, que tem por finalidade assessorar o Conselho de
Administração no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria e de
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fiscalização e manifestar-se sobre: a qualidade das demonstrações contábeis; a
efetividade do sistema de controles internos; e a efetividade das auditorias interna
e independente;
 Comitê de Elegibilidade, que tem por finalidade auxiliar o acionista controlador na
indicação dos membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal
e Administradores, mediante verificação da conformidade dos processos de
indicação e de avaliação desses membros.
Atuam como órgãos de apoio à governança:
 Auditoria Interna: área vinculada ao Conselho de Administração, responsável por
realizar auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa,
patrimonial e operacional, além de aferir a adequação dos controles internos, a
efetividade do gerenciamento dos riscos e processos de governança e, ainda,
propor medidas preventivas e corretivas para os desvios detectados;
 Ouvidoria: área vinculada ao Conselho de Administração, a quem compete
receber e examinar as sugestões e denúncias de investidores, empregados,
fornecedores, clientes, usuários e da sociedade em geral, relativas às atividades
da Empresa;
 Comissão de Ética: representa a INFRAERO na Rede de Ética do Poder Executivo
Federal e atua como instância consultiva dos dirigentes, empregados e
colaboradores da Empresa, com a missão de zelar pelo cumprimento dos
normativos que orientam a respeito da ética, disciplina e boas práticas, tais como
o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal;
Código de Conduta da Alta Administração Federal; Código de Ética Empresarial e
Código de Conduta e Integridade da INFRAERO; entre outros;
 Governança, Riscos e Compliance: é vinculada à Presidência, responsável por
propor políticas de conformidade e gerenciamento de riscos; verificar a aderência
da estrutura organizacional e processos, produtos e serviços prestados pela
INFRAERO, às leis, políticas, diretrizes e normativos internos; verificar o
cumprimento do Código de Conduta e Integridade e disseminá-lo para todos os
níveis da organização; coordenar os processos de identificação, classificação e
avaliação de riscos a que está sujeita a INFRAERO, bem como elaborar e monitorar
os planos de ação para mitigá-los;
 Auditoria Independente: a empresa de Auditoria Independente contratada pela
INFRAERO para auditar as Demonstrações Financeiras do exercício social 2018 é a
BDO RCS Auditores Independentes S.S. (https://www.bdo.com.br/pt-br/bdobrazil), conforme Termo de Contrato nº 0358-AE/2018/0001, com valor anual de
R$ 430.000,00 e vigência 24 meses (exercícios sociais 2018 e 2019).
Os órgãos de administração da INFRAERO são integrados por brasileiros dotados de
notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa,
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experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo.
Compõem, ainda, a estrutura de governança as áreas sistêmicas de apoio, abrangendo as funções
de auditoria interna, governança, risco, compliance e ouvidoria.
Com o advento da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e com o objetivo de fortalecer as
estruturas de governança corporativa e promover mecanismos de controle, transparência e
prestação de contas, a INFRAERO implantou diversas práticas de governança corporativa.
Alcançou o Nível 1 de excelência em governança corporativa entre as empresas estatais federais,
comprovado por meio do Indicador de Governança IG-SEST, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
Para isso, a Empresa tem direcionado esforços para garantir que haja um processo
decisório mais formal, impessoal e robusto, amparado por mecanismos de gestão e métricas
adequadas para apuração e comunicação de seus resultados, de modo a reduzir as incertezas
relativas à condução dos negócios e restaurar a relação de confiança entre a INFRAERO e suas
diversas partes interessadas.


Canais de comunicação com a sociedade e acesso à informação

A INFRAERO, uma das maiores administradoras de aeroportos do mundo, tem como um de
seus principais compromissos “ouvir o cliente”. Assim, por meio da Ouvidoria, recebe
reclamações, sugestões, solicitações, pedidos de informações, elogios e denúncias.
Com base nas informações contidas no sistema de Ouvidoria, são emitidos relatórios
gerenciais periódicos e sob demanda das áreas da Empresa. Esses relatórios possibilitam a
identificação de pontos críticos a serem tratados, servindo de importante ferramenta para uma
gestão integrada. Fornece subsídios para a adoção de medidas e estratégias de gestão, visando
sempre o aperfeiçoamento, melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela Empresa e
geração de novos negócios, de forma a assegurar a excelência no atendimento e satisfação dos
usuários.
Ao receber o relato, a Ouvidoria informa prontamente ao demandante que seu pleito foi
recebido e encaminhado para tratamento pelo setor competente. Posteriormente, a resposta é
avaliada pela Ouvidoria e transmitida ao relatante por meio de carta ou e-mail. Caso a resposta
não atenda ao que foi demandado, o relato é reenviado para complementação da resposta, até
que sejam tratadas as situações apresentadas.
Quando a manifestação do cliente não é de competência da INFRAERO, a Ouvidoria entra
em contato com o demandante e esclarece as competências da INFRAERO, informando qual
órgão/entidade é responsável pelo seu pleito, bem como os meios de contatos e formas de
acionamento do serviço de atendimento de Ouvidoria daqueles entes. Os relatos de competência
dos concessionários de áreas comerciais e operacionais nos aeroportos são acompanhados e
monitorados pela Ouvidoria, que colhe com os representantes dessas empresas a resposta ao
questionamento recebido.
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No caso dos relatos de denúncia, a Ouvidoria realiza o devido encaminhamento aos órgãos
de apuração no âmbito da Empresa: Corregedoria, Comissão de Ética e Governança, Riscos e
Compliance.
As demandas são tratadas com isonomia, objetividade e imparcialidade, prezando pela
incolumidade e salvaguarda das informações contidas em seus relatos.
Com o intuito de modernizar os procedimentos, foi desenvolvida a aplicação para acesso
ao formulário eletrônico da Ouvidoria via QR Code, com adesivos colocados nos locais de maior
fluxo de pessoas nos aeroportos da Rede.
Em 2018, foram recepcionadas 7.563 manifestações, sendo: 4.822 reclamações; 1.139
informações; 783 solicitações; 292 elogios; 271 denúncias e 256 sugestões.
A Ouvidoria também é responsável pela coordenação e execução das atividades
relacionadas ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em cumprimento à Lei nº 12.527/2011,
conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), reforçando o relacionamento transparente da
INFRAERO com a sociedade. O total de 457 pedidos de acesso a informações foram registrados
e atendidos pela Empresa, com prazo médio de resposta de 17 dias.
 Ouvidoria
 Site: http://www4.INFRAERO.gov.br/fale-conosco;
 Formulário: http://www.INFRAERO.gov.br/aplicacoes/prouvi/;
 Telefone: 0800 727 1234 (de 2ª a 6ª feira, das 07h às 19h).
 Guia do Passageiro - http://www.transportes.gov.br/novoguiadopassageiro/
 Carta de Serviço ao Cidadão - https://transparencia.INFRAERO.gov.br/institucionalacesso-a-informacao/

 Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa http://www4.INFRAERO.gov.br/media/675259/carta_anual_de_politicas_publica
s_e_governanca_corporativa_final.pdf
6.

Descrição da composição e da remuneração da administração

Conforme previsto no Estatuto Social da INFRAERO, no artigo 12 Inciso IV, compete à
Assembleia Geral a fixação anual do montante global da remuneração dos administradores e
conselheiros fiscais.
Nesse sentido, a remuneração dos administradores e conselheiros fiscais segue detalhada
no Anexo I desta carta anual.
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Conclusão
Cumpridas as exigências legais para alinhamento e demonstração das informações
contidas neste instrumento com a finalidade de tornar pública a estrutura de governança da
empresa, cumpre reafirmar, independentemente do nível de eficiência e maturidade dos
institutos adotados pela governança empresarial, o compromisso inerente à gestão da coisa
pública de buscar o aprimoramento contínuo para otimizar os recursos e resultados da empresa
no cumprimento de seu papel institucional de operador da União no sistema de infraestrutura
aeroportuária brasileiro.

Brasília,

de agosto de 2019.

RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Presidente do Conselho de Administração

HÉLIO PAES DE BARROS JÚNIOR
Presidente da INFRAERO e Conselheiro de
Administração

ANTONIO CARLOS EGITO DO AMARAL
Conselheiro de Administração

JOÃO MANOEL DA CRUZ SIMÕES
Conselheiro de Administração

LUIZ GYLVAN MEIRA FILHO
Conselheiro de Administração

MARCIO GUEDES PEREIRA JUNIOR
Conselheiro de Administração

RODRIGO SILVA GONÇALVES
Conselheiro de Administração
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