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Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos
órgãos de controle interno e externo como prestação de contas
ordinárias anual a que a Infraero está obrigada nos termos do
art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as
disposições da Instrução Normativa TCU n° 63/2010, da
Decisão Normativa TCU n° 161/2017, da Portaria TCU
n° 65/2018 e da Portaria CGU n° 500/2016.
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AA – Ato Administrativo
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
ASA – Área de Segurança Aeroportuária
BSC – Balanced Scorecard
BSCOL – Balanced Scorecard Collaborative
CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
CGA – Centro de Gerenciamento Aeroportuário
CGU – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
COGES – Comitê de Gestão Estratégica
COMAER – Comando da Aeronáutica
DA – Diretoria de Aeroportos
DAAC – Superintendência de Aeroportos C
DC – Diretoria Comercial e de Soluções Logísticas
DCES – Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos
DCMK – Superintendência de Marketing Comercial
DCSL – Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas
DCVA – Superintendência de Negócios em Varejo Aeroportuário
DE – Diretoria de Engenharia
DECEA – Departamento de Controle de Espaço Aéreo
DF – Diretoria Financeira e de Relacionamento com o Mercado
DFFO – Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária
DFRC – Superintendência de Governança, Risco e Compliance
DG – Diretoria de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados
DGDR – Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário
DGGE – Superintendência de Gestão Estratégica
DGGP – Superintendência de Gestão de Pessoas
DIN – Desligamento Incentivado
DJ – Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios
DJCN – Superintendência de Consultoria Jurídica
DJRS – Superintendência de Assuntos Regulatórios
DO – Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea
DODS – Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário
DOGP – Superintendência de Gestão Operacional
DONA – Superintendência de Gestão da Navegação Aérea
DOSA – Superintendência de Gestão da Segurança
DOU – Diário Oficial da União
EPTA – Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo
GNAD – Gerência de Normas, Análise de Autos de Infração e Demandas Externas
GEPR – Gerência de Processos
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social
MT – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
NAGO - Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional
OCI – Órgão de Controle Interno
PBI – Preço Básico Inicial
PDITA – Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria
PBGRF – Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna
PEZE – Plano Específico de Zoneamento de Ruído
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PPA – Plano Plurianual do Governo Federal
PR – Presidência da Infraero
PRAI – Superintendência de Auditoria Interna
PRCI – Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional
PRMA – Superintendência de Meio Ambiente
SAI – Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária
SGAM – Sistema de Gestão de Manutenção
SPE – Sociedade de Propósito Específico
TASA – Telecomunicações Aeronáuticas S.A
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
TECA – Terminal de Logística de Carga
TI – Tecnologia da Informação
UCT – Unidade de Carga de Trabalho
WLU – Work Load Unit
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2.

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa
TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 161/2017, da Portaria TCU nº 65/2018 e da
Portaria CGU nº 500/2016, tem por finalidade compor o processo de contas anual da Infraero,
referente ao exercício de 2017.
Compõem o presente Relatório os elementos que retratam as atividades desempenhadas pela
Infraero, bem como os normativos e legislações relacionadas à sua constituição, gestão e estrutura
organizacional.
Em seguida, é destacada a situação atual da Infraero frente às políticas implementadas pelo
Governo Federal e às exigências do setor aéreo e, ainda, as suas principais políticas e realizações no
exercício de 2017, para suprir as necessidades do mercado.
Estrutura do Relatório de Gestão
Este Relatório de Gestão está estruturado em consonância com o estabelecido no Sistema de
Prestação de Contas Anuais – e-Contas e nas demais orientações expedidas pelo Tribunal de Contas
da União – TCU e pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU para o
exercício de 2017.
Mensagem da Presidência1
Em meio às fortes transformações no setor aeroportuário, a Infraero se destaca em diversos
segmentos.
Concluímos o ano de 2017 cumprindo o grande desafio de manter a Infraero sustentável
financeiramente, apesar do cenário de recessão econômica e de concessão à iniciativa privada dos
aeroportos mais lucrativos da rede.
Prova desse empenho é a permanência do Aeroporto de Congonhas sob a administração da
Empresa, com apoio do acionista, fato fundamental para a independência financeira e manutenção
do subsídio cruzado existente na Infraero. Apesar de ter sido inicialmente considerado nas
discussões a respeito de novas concessões, o aeroporto não foi incluído na Resolução nº 14/2017,
que qualificou quatorze aeroportos para o Programa Nacional de Desestatização (PND), por meio
do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Trata-se de um aeroporto fundamental para dar
suporte à missão institucional da Infraero, provendo recursos essenciais ao seu desenvolvimento.
Os esforços empreendidos internamente propiciaram a melhoria do desempenho da Empresa. A
Infraero apresentou Resultado Operacional Recorrente de R$ 505,4 milhões, 5 vezes maior que o
obtido em 2016, que foi negativo. Tal resultado foi possível devido a uma gestão focada na
promoção de ações de governança que visaram garantir a sustentabilidade econômico-financeira,
com otimização de receitas e despesas.

Nesse contexto, cabe ressaltar a implantação do Centro de Serviços Compartilhados, que tornou a
empresa mais ágil e adequada aos novos desafios, possibilitando redução significativa de cargos em

1

Extraída do Relatório Anual de 2017
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A redução dos dispêndios da Infraero decorreu de ações para melhoria dos custos e ganhos de
produtividade e escala, apresentando queda representativa nos gastos com pessoal, os quais
alcançaram patamares que representam cerca de 9,8% de redução em relação a 2016, totalizando
economia aproximada de R$ 200,0 milhões no ano.

comissão, bem como nos demais gastos administrativos, gerando economia média de R$ 28,0
milhões, além de ter colocado a Infraero como case do setor público, segundo especialistas da área.
As receitas operacionais, em 2017, ultrapassaram o montante de R$ 3,3 bilhões, o que representa
um aumento de 15,2% em relação ao ano anterior, decorrente, principalmente, da retomada do
crescimento do setor aéreo aliado à incorporação do Ataero às tarifas aeroportuárias, além de
grande destaque na alavancagem das receitas comerciais.
Entretanto, o propósito da sustentabilidade financeira precisa ser contínuo, uma vez que novas
concessões estão planejadas para 2018, o que demandará a adoção de novas medidas de ajuste, as
quais, inclusive, já estão sendo encaminhadas.
Estudos desenvolvidos pela Empresa identificaram a perspectiva de seleção de um parceiro privado,
visando uma operação de mercado que deve garantir que a Infraero seja completamente
independente de recursos do Tesouro Nacional, com a possibilidade de gerar dividendos para a
União.
Destaca-se também a necessidade da transferência definitiva das operações de Navegação Aérea
para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), fato não realizado em 2017, como
vislumbrado originalmente. Tal atividade é deficitária na Infraero, tendo reduzido o resultado
financeiro da Empresa em torno de R$ 180 milhões em 2017.
Estou certo de que devemos comemorar os resultados do ano que se encerra, tendo-os como
referência de que é possível sim obter ganhos, mesmo em meio às situações adversas que
enfrentamos.
Um ganho considerável, que tem se repetido nos últimos anos, foi a performance da nossa Empresa
na avaliação de qualidade de serviços por meio do Prêmio Aeroportos + Brasil patrocinado pela
Secretaria Nacional de Aviação Civil (SNAC-MT).
Pela segunda vez consecutiva, o Aeroporto Internacional de Curitiba, administrado pela Infraero,
foi eleito o melhor do país. Escolhido por mais de 55 mil passageiros de voos domésticos e
internacionais pela Pesquisa Permanente de Satisfação dos Passageiros nos 15 aeroportos que
respondem por 80% da movimentação em todo o país, Curitiba venceu a categoria principal e foi o
melhor também nas categorias Aeroporto +Cordial, Aeroporto +Confortável, Aeroporto +Limpo e
Restituição de Bagagem +Eficiente. A Infraero ainda venceu na categoria Aeroporto com
+Facilidades ao Passageiro, com o Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Ainda no contexto de qualidade dos serviços, os Aeroportos de Curitiba, Vitória e Foz do Iguaçu
ficaram entre os mais pontuais do mundo, conforme levantamento realizado, ao longo de todo o ano
de 2017, pela Official Airline Guide 2018, com base em 57 milhões de registros de voos das
principais companhias aéreas e aeroportos do mundo.

Mesmo com restrições financeiras, mantivemos obras de ampliação e reforma em diversos
aeroportos, com destaque para Londrina, Cuiabá e Macaé. Além disso, foi dada continuidade em
obras há muitos anos iniciadas, como Vitória e Rio Branco, com inauguração prevista já para o
início de 2018.
O novo complexo aeroportuário de Vitória, por exemplo, recebeu, somente em 2017, investimentos
de R$ 341,6 milhões. Com isso, foram finalizadas as obras de construção do novo Terminal de
14
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No tocante à ampliação dos negócios, por meio de maior aproximação com potenciais investidores,
realizamos diversos encontros denominados “Voos de Negócios”. Os eventos reuniram
empresários, agências de publicidade, associações comerciais e entidades de classe para
conhecerem as oportunidades de negócios nos terminais de passageiros, em áreas externas e
operacionais, além de negócios em soluções logísticas. Foram contemplados os Aeroportos de
Belém, Manaus, Cuiabá, Recife, Santos Dumont e Vitória, englobando, também, os demais
aeroportos daquelas regiões. Em abril, no evento no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram
apresentadas oportunidades para todos os aeroportos da Rede Infraero.

Passageiros, com um total de 34.000 m2 de área no terminal, dezoito posições de aeronaves, seis
pontes de embarque, 56 balcões de check-in, 101.799 m2 de pátio de aeronaves e 2.058 metros de
pista de pouso e decolagem.
No campo da sustentabilidade, nossos projetos buscaram a promoção de investimento responsável,
rumo a um desenvolvimento de fato sustentável. Trata-se de orientação estratégica delineada no
Plano Empresarial 2017-2021, voltada a “garantir infraestrutura e serviços de qualidade com
responsabilidade socioambiental”.
No âmbito interno, elaboramos nosso Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeira, um estudo
técnico entregue ao Governo Federal e ao Tribunal de Contas da União (TCU), para o
estabelecimento de uma nova dimensão de eficiência e produtividade da Infraero. O plano começou
a ser executado com a adoção de diversas ações voltadas à melhoria de processos, à redução de
níveis hierárquicos e de estruturas organizacionais, à ampliação da arrecadação, à manutenção de
planos de desligamentos incentivados para empregados dos aeroportos concedidos, tendo como
resultado a melhoria do desempenho financeiro, cujas bases estão detalhadas neste Relatório.
Por fim, realizamos a transferência operacional, à iniciativa privada, dos aeroportos de Porto
Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, leiloados em março de 2017. A Infraero cumpriu
integralmente os termos estabelecidos pelo Governo Federal nos processos licitatórios, mantendo
equipes técnicas e operacionais para suporte à assunção daqueles aeroportos pelas novas
concessionárias.
Quero destacar aqui que esses e outros resultados só foram possíveis pelo forte comprometimento
do corpo funcional da Infraero. Atuamos com profissionalismo e dedicação para cumprir a missão
institucional da nossa Empresa.
Por isso mesmo, temos a convicção de que, mesmo com as dificuldades inerentes ao nosso negócio,
seremos capazes de avançar ainda mais em 2018, alcançando novos patamares de desenvolvimento,
qualidade e reconhecimento da sociedade.

SEDECAI202004062

Antônio Claret de Oliveira
Presidente da Infraero
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3.

VISÃO GERAL DA EMPRESA

3.1. Finalidade e competência
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), empresa pública instituída nos
termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, organizada sob a forma de sociedade anônima,
com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e
financeira, sob vinculação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente
a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, prestar consultoria e assessoramento em
suas áreas de atuação e na construção de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades,
correlatas ou afins, que lhe forem conferidas pelo ministério supervisor.
A Empresa presta serviços que atendem a padrões internacionais de segurança, conforto e qualidade
e está entre as três maiores operadoras aeroportuárias do mundo e, desde 1973, contribui para
enriquecer a experiência dos clientes que utilizam os seus 54 aeroportos (já considerando as
concessões de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador), 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.
O portfólio de serviços da Infraero engloba:
a) as operações com aeronaves, incluindo 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) as operações com passageiros, incluindo os serviços e a utilização de instalações e facilidades
existentes nos terminais de passageiros, com vistas ao embarque, desembarque, orientação,
conforto e segurança dos passageiros;
c) as operações com carga aérea, incluindo o armazenamento, a guarda e o controle de
mercadorias nos armazéns de carga aérea, bem como a movimentação e o manuseio dessas
mercadorias;
d) as operações de navegação aérea, incluindo os serviços, instalações, auxílios e facilidades
disponibilizados para controle de aproximação, controle de aeródromo e os serviços de
informações de voo de aeródromo;
e) a concessão de áreas para fins comerciais em ambientes internos (terminais de passageiros, de
cargas e demais instalações) e externos; e
f) a consultoria e o assessoramento em suas áreas de atuação e na concepção e construção de
aeroportos.
A Infraero participa com 49% nas Sociedades de Propósitos Específicos (SPE) que administram os
aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas, Brasília, Confins e Galeão.

SEDECAI202004062

O mapa a seguir evidencia a presença da Empresa no território brasileiro:
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Figura 1: Mapa com os principais pontos de presença da Infraero
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3.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Empresa
Criação:
 Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972.
 Absorção da Telecomunicações Aeronáuticas S.A. (TASA): Decreto 1691, de 08 de
novembro de 1995.
 Vinculação ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil por meio do Decreto nº
8.872, de 10 de outubro de 2016.
 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.
Publicações no Diário Oficial da União (DOU) do Estatuto da Infraero:
 Consolidado pela Assembleia Geral Extraordinária em 03/10/2003 – Publicado no Diário
Oficial da União nº 211, de 20/10/2003, Seção 1 – páginas 87 a 89.
 Alteração dos artigos 6º e 21, § 5º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 13/04/2004 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 99, de 25/05/2004. Seção 1 – páginas 6 e 7.
 Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 06/04/2005 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 77, de 25/04/2005, Seção 1 – página 7.
 Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 26/10/2005 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 218, de 14/11/2005, Seção 1 – página 12.
 Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 24/04/2007 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 95, de 18/05/2007, Seção 1 – página 17.
 Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 03/10/2007 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 211, de 01/11/2007, Seção 1 – página 5/6.
 Alteração do artigo 6º e 15 pela Assembleia Geral Extraordinária em 16/04/2008 – Publicado
no Diário Oficial da União nº 126, de 03/07/2008, Seção 1 – página 17.
 Alteração dos artigos 6, 20, 22, 27 e 29, pela Assembleia Geral Extraordinária em 16/04/2009
– Publicado no Diário Oficial da União n° 73, de 17/04/2009, Seção 1 – Páginas n° 16/19.
 Inclusão do artigo 43, pela Assembleia Geral Extraordinária em 16/04/2009 – Publicado no
Diário Oficial da União n° 73, de 17/04/2009, Seção 1 – páginas n° 16/19.
 Alteração do artigo 6º, pela Assembleia Geral Extraordinária em 14/04/2010 – Publicado no
Diário Oficial da União nº 82, de 03/05/2010, Seção 1 – página nº 39.
 Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 31/05/2011 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 109, de 08/06/2011, Seção 1 – páginas nº 3/6.

 Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 20/06/2013 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 132, de 11/07/2013, Seção 1 – páginas nº 12, 13,14 e
15.
 Alteração pela Assembleia Geral Extraordinária em 28/04/2014 – Ata publicada no Diário
Oficial da União nº 116, de 20/06/2014, Seção 1 – páginas nº 31 e 32.
18
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 Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 05/07/2012 –
Publicado no Diário Oficial da União nº 136, de 16/07/2012, Seção 1 – páginas nº 2, 3,4 e 5.

 Reformulação do Estatuto da Infraero, pela Assembleia Geral Extraordinária em 22/07/2015 Publicado no DOU nº 138, do dia 22 de julho de 2015, Seção 1, fls. 4 e 5).
 Alteração pela Assembleia Geral Extraordinária em 22/06/2016 – Publicado no DOU nº 186,
do dia 27 de setembro de 2016, Seção 1, fls. 47 a 51.
 Alteração dos artigos 16 e 21, pela Assembleia Geral Extraordinária em 27/04/2017 –
Publicado no DOU nº 128, do dia 06 de julho de 2017, Seção 1, fls. 115 a 116.
 Alteração pela Assembleia Geral Extraordinária em 30/01/2018 – Publicado no DOU nº 59,
do dia 27 de março de 2018, Seção 1, fl. 84.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
 Estatuto da Infraero – Art. 33, XLI/Art. 39, IV e XXIII.
 Voto nº 31/DG/2017-R, de 15 de maio de 2017, aprovou a Metodologia de Enquadramento
das funções de confiança dos Centros de Negócios, em substituição da Metodologia para
Classificação Administrativa de Aeroportos (AA nº 009/DP/DJ/2014).
 Ato Administrativo n° 925/DP/2014, de 14/03/2014. Aprova a Relação de Classificação
Administrativa de Aeroportos 2014, em maio de 2018 será implantada a Metodologia de
Enquadramento das funções de confiança dos Centros de Negócios.
 Ato Administrativo nº 354/PRESI/2018, de 31/01/2018. Atribui competência ao Diretor de
Planejamento e Finanças – DF, planejar, supervisionar e monitorar estudos para o
desenvolvimento da estrutura organizacional e submetê-lo à Diretoria Executiva, bem como
promover alterações na estrutura organizacional, desde que não impliquem incremento de
despesas, do quantitativo de cargos em comissão ou do efetivo, mediante proposição
previamente aprovadas pelo Presidente ou pelo Diretor da área interessada.
 NI – 7.01/G (DRH) de 22/06/2012
3.3. Norma de Funções de Confiança e Cargos em Comissão.
Em 2017 estavam em vigor na Infraero o total de 271 normativos entre Normas da Infraero – NI,
Manuais de Procedimentos – MP e Atos Normativos – NA, que são disponibilizados a todos os
empregados por meio da rede interna de dados: www.infranet.gov.br.
3.4. Ambiente de atuação
A Infraero é a principal operadora de aeroportos do Brasil, com 45 anos de experiência. Em 2017, a
Empresa operou, em sua rede de aeroportos, 108,6 milhões de passageiros e 1,5 milhões de pousos
e decolagens.

Cada vez mais inserida no contexto global, como um componente vital da cadeia logística, a
atividade de Soluções Logísticas da Infraero fornece aos importadores e exportadores de carga
facilidades e serviços que podem ser encontrados nos Terminais de Logística de Carga localizados
em todas as regiões do País, oferecendo armazenagem segura, processamento ágil e eficiente. Em
2017, foram armazenadas e movimentadas 124,8 mil toneladas de carga.
Além disso, a Infraero presta serviços de controle do espaço aéreo em 61 estações de serviços de
telecomunicações e tráfego aéreo (EPTA).
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A Empresa congrega a maior rede nacional do mundo com 54 aeroportos, dentre eles Congonhas, o
segundo maior do Brasil, Santos Dumont, Curitiba, Recife, Goiânia, Vitória, Cuiabá e Manaus.
Trata-se da segunda maior operadora do mundo em número de passageiros, ficando atrás apenas da
Aena, da Espanha, com 46 aeroportos.

Em 2011, o Governo Federal iniciou o processo de concessão de aeroportos. Tal estratégia foi
estabelecida com base no crescimento da demanda pelo uso de serviços aeroportuários no Brasil
verificado no período de 2003 a 2011, tendo representado um salto expressivo na necessidade de
expansão da infraestrutura aeroportuária nos principais centros aeroportuários do Brasil, em
especial nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.
Se, de um lado, a necessidade de recursos financeiros para cumprir a agenda de novos
empreendimentos crescia a cada ano, de outro se aproximavam os eventos de grande porte, como os
Jogos Mundiais Militares (2011), a Rio+20 (2012), a Jornada Mundial da Juventude (2013), a Copa
das Confederações (2013), a Copa do Mundo da Fifa (2014) e as Olimpíadas (2016).
Assim, começando em agosto com o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, localizado na região
metropolitana de Natal/RN, que veio a substituir o Aeroporto Augusto Severo, localizado em
Parnamirim, ocorreram leilões em anos subsequentes, totalizando 10 aeroportos já concedidos.
O segundo leilão ocorreu em fevereiro de 2012, tendo sido transferidos, à iniciativa privada, os
Aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos. Em novembro de 2013, um novo leilão foi
realizado, desta vez abrangendo os Aeroportos de Confins e do Galeão.
Posteriormente, em março de 2017, houve nova rodada de concessão com a realização do leilão dos
aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, cuja transferência para a iniciativa
privada ocorreu em janeiro deste ano.
Em 2018, nos termos do Decreto nº 9.180, de 24/10/2017, está prevista nova rodada de concessão,
estando incluídos os aeroportos de Vitória, Recife, Cuiabá, Macaé, Juazeiro do Norte, João Pessoa,
Campina Grande, Aracaju e Maceió. Caso seja logrado êxito, a rede Infraero passará a ser composta
por 47 aeroportos.
Tais iniciativas vieram com a intenção de estabelecer um novo contexto para o segmento
aeroportuário com o incentivo à competição entre aeroportos. Não apenas uma competição pelos
serviços aeroportuários, mas sobretudo novo paradigma comparativo da qualidade dos serviços e da
eficiência de gestão.
Embora sejam medidas que vêm reduzindo a rede da Infraero, não se trata de uma ação voltada à
extinção da Empresa, haja vista que tanto sua rede remanescente quanto seu volume operacional
permanecem como os maiores entre as operadoras aeroportuárias no Brasil. Além disso, a Infraero é
o ente público apto a assumir novos aeroportos no contexto programa federal de aviação regional.
Assim, a Infraero mantém sua missão institucional e continuará a atuar nas áreas de logística para
operação de passageiros, aeronaves e carga aérea; comercialização de áreas e venda de serviços;
telecomunicações em aeroportos e navegação aérea.
3.5. Organograma da Infraero
O organograma da Infraero é do tipo funcional, o qual é agrupado de acordo com as funções da
Empresa e tem sua estrutura dividida por departamentos, com 03 (três) níveis hierárquicos. No
âmbito da Infraero, a estrutura organizacional é disciplinada pelo inciso IV do Art. 39 do Estatuto
Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de janeiro de 2018, e
publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 59, do dia 27 de março de 2018, Seção 1, fl. 84.

A Assembleia Geral é o órgão soberano da Infraero, representada pela reunião dos acionistas. Sua
função é discutir, deliberar e votar a respeito de demonstrações contábeis; destinação do lucro
líquido do exercício e distribuição de dividendos; alienação das ações do seu capital ou de suas
controladas; alterações no Estatuto Social; abertura do seu capital e emissão de quaisquer títulos ou
valores mobiliários no País ou no exterior, entre outras atribuições.
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Assembleia Geral

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Infraero é o órgão de deliberação colegiada responsável por
estabelecer as políticas da Empresa, bem como prestar orientações à sua Diretoria Executiva. Seus
membros são eleitos pela Assembleia Geral, sendo o representante dos empregados eleito pela
categoria, possuindo mandato de três anos, com possibilidade de reeleição.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos praticados pelos
administradores, bem como pela verificação do cumprimento de seus deveres legais e estatutários.
Cabe ao Conselho Fiscal examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis do exercício, o
relatório anual da administração e os processos de prestação de contas.
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva da Infraero é constituída de um Presidente e sete Diretores, cujas
responsabilidades envolvem a administração geral dos negócios da Empresa, assim como a
execução das deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal.
Salienta-se que a Superintendência de Auditoria Interna da Infraero é vinculada ao Conselho de
Administração.
O detalhamento da Diretoria Executiva é apresentado abaixo:
a) Presidência – PR;
b) Diretoria de Aeroportos – DA;
c) Diretoria Comercial e de Soluções Logísticas – DC;
d) Diretoria de Engenharia– DE;
e) Diretoria Financeira e de Relacionamento com o Mercado – DF;
f) Diretoria de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados – DG;
g) Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DJ; e
h) Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.

SEDECAI202004062

Apresenta-se a seguir a estrutura geral vigente da Empresa em 2017:
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Figura 2: Estrutura Geral da Infraero 2017

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3.6. Macroprocessos Finalísticos
De acordo com os macroprocessos finalísticos da Empresa, definidos por meio da Cadeia de Valor,
as áreas de Gestão Operacional, Segurança Aeroportuária, Navegação Aérea, Logística de Carga e
Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos foram consideradas como as áreas mais estratégicas
para o desenvolvimento das atribuições finalísticas da Infraero.
Figura 3: Macroprocessos Finalísticos
F1
Comercializar
espaços e serviços

F2
Administrar
Operações com
Passageiros e
Aeronaves

F3
Administrar operações
com carga aérea

F4
Administrar
espaços e serviços

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Apresenta-se no Anexo I deste Relatório de Gestão o quadro contendo as principais competências e
os titulares responsáveis pelas áreas que foram definidas como mais estratégicas da Empresa.
A Cadeia de Valor da Infraero é a representação do conjunto de atividades realizadas em todo o
ciclo de produção dos serviços prestados pela Empresa.

SEDECAI202004062

A Cadeia de Valor da Empresa encontra-se, no ano de 2017, representada pelos Macroprocessos de
Gestão, Finalísticos, e de Suporte, conforme Tabela a seguir:
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Tabela 1: Composição da Cadeia de Valor

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

31
105
136

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

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

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Os macroprocessos finalísticos são aqueles voltados ao negócio e à missão da Empresa que é
“Oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis, aproximando pessoas e negócios”.

SEDECAI202004062

A seguir o Quadro contendo o detalhamento dos principais macroprocessos finalísticos na Empresa.
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Tabela 2: Macroprocessos Finalísticos

Subunidades
Responsáveis

Administrar
Operações com
Passageiros e
Aeronaves

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

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

 Passageiros
 Usuários do
aeroporto
 Empresas aéreas
 Concessionário
 Órgão Público
 Anac
 Decea

Diretoria de
Gestão
Operacional e
Navegação
Aérea

Administrar
Operações com
Carga Aérea

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

 Processar cargas aéreas
 Inspecionar operações nos
terminais de carga

 Empresas aéreas
 Transportador
 Importador

Diretoria
Comercial e
de Soluções
Logísticas

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

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

 Empresas aéreas
 Concessionário
 Usuário do
aeroporto
 Passageiro

Diretoria
Comercial e
de Soluções
Logísticas

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

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

 Empresas aéreas
 Concessionário
 Usuário do
aeroporto
 Passageiro

Diretoria
Comercial e
de Soluções
Logísticas

Administrar
Espaços e Serviços

Comercializar
Espaços e Serviços

Descrição

Produtos e Serviços

SEDECAI202004062

Principais Clientes

Macroprocessos

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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O Escritório de Processos é a área responsável pela disciplina de gestão, provedora da metodologia
e suporte técnico necessário à gestão dos processos em todas a áreas da Empresa.
Em 2017, as demais áreas da Empresa passaram a ser responsáveis pela identificação de seus
processos, cujos trabalhos de mapeamento e/ou redesenho foram conduzidos por multiplicadores de
processos, devidamente treinados, com suporte dos consultores do Escritório de Processos da
Gerência de Processos – GEPR.
Com vistas a atingir melhores patamares quanto à capacidade de competitividade e eficiência
empresarial, a Infraero aprimorou a metodologia de gestão de processos, atribuindo ações que vão
além da identificação e modelagem de seus processos, formando vínculos desse conceito com
outras ações, como: a instituição de políticas, normas e procedimentos, avaliação e gestão de riscos,
dimensionando do efetivo, estrutura organizacional e a automação dos processos.
Com a implementação da metodologia de gestão de processos, a Infraero busca os seguintes
benefícios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

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

Foram mais de 50 empregados treinados, como Multiplicadores de Gestão de Processos no ano de
2017, para atuarem nas diversas áreas da Infraero. Os empregados foram capacitados na
metodologia de gestão de processos da Empresa, cujo treinamento forneceu aos participantes das
várias áreas um conjunto de informações com foco na Gestão de Processos.

SEDECAI202004062

Em 2017 foram realizados pela área de Processos, três encontros com os multiplicadores de
processos, para fins de divulgar os objetivos da gestão de processos, informar o Plano de Trabalho
Anual 2017, para acompanhamento dos processos redesenhados, bem como, interagir com os
multiplicadores nas principais dúvidas.
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4.

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1. Planejamento organizacional
PLANO ESTRATÉGICO
A missão da Infraero, nos termos do seu Plano Empresarial de 2017/2021, é “oferecer soluções
aeroportuárias inovadoras e sustentáveis aproximando pessoas e negócios”. Na visão de futuro, que
reflete como a Empresa deseja ser reconhecida, a Infraero busca “ser a referência internacional em
soluções aeroportuárias, promovendo a integração nacional”.
Em sua atuação a Infraero adota os seguintes princípios e valores:










Confiança
Transparência
Compromisso com os clientes
Efetividade e competitividade
Valorização dos colaboradores
Inovação, qualidade e segurança
Ética e responsabilidade socioambiental
Geração de resultados
Orgulho de ser Infraero

O negócio da Infraero é “Soluções Aeroportuárias”. Trata-se de uma expressão que melhor
conceitua o conjunto de processos com o qual a Empresa transforma o valor percebido de seus
clientes em geração de receita, imprescindíveis ao seu crescimento. Isso aponta, também, para o
fato de a Empresa ser mais do que uma operadora de aeroportos. Na verdade ela propicia uma gama
de serviços voltados a dar solução àqueles que atuam nos aeroportos.
Norteada pelo propósito de fazer cada vez melhor os serviços que oferece no mercado nacional, há
mais de 45 anos, busca aperfeiçoar a cada dia seus atributos, oferecendo aos clientes, privados ou
públicos, pessoas ou empresas, soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis.

SEDECAI202004062

Com essa premissa, em 2017, a estratégia, gerida sob a lógica do “Balanced Scorecard” (BSC), foi
norteada por dezessete objetivos estratégicos distribuídos em quatro níveis de controle que
orientaram as ações estratégicas da organização para o atendimento aos clientes, à sociedade e às
demais partes interessadas.
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Figura 5: Mapa Estratégico 2017-2021

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

O nível de “Alicerce” define objetivos que têm como maior característica a criação de uma estrutura
sólida de governança, geração de conhecimento e de ferramentas de apoio ao desenvolvimento dos
processos internos da organização.
O nível “Desafios Internos” é constituído por objetivos que contribuem para que a Infraero tenha
uma participação destacada no setor. A diretriz principal é a geração de diferencial competitivo
necessário para a Empresa atuar em um mercado que tem se tornado cada vem mais concorrido.
Essa perspectiva engloba a disponibilização da infraestrutura, a prestação de serviços com
qualidade e a busca por novos negócios, além do fortalecimento da comunicação como forma de
privilegiar a visibilidade e a transparência de suas ações, bem como a atuação na redução de custos
como forma de melhorar os resultados.
O nível de “Clientes” é o termômetro que verifica a coerência entre o direcionamento dado na
definição das estratégias e os resultados dos atos de gestão do dia a dia.

Com a implementação destas estratégias, a Empresa pretendeu reafirmar sua missão de sempre
oferecer ao mercado soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis, além de contribuir para a
diminuição das distâncias, seja para pessoas ou para os negócios, apoiando a integração nacional.
Juntamente com o Plano Estratégico, a Empresa elaborou e entregou ao Governo Federal e ao
Tribunal de Contas da União um Plano de Sustentabilidade. Assim, o Plano Estratégico foi
concebido à luz de um cenário que refletia plenas condições de a Empresa tornar-se sustentável
financeiramente, com a solução dos desequilíbrios gerados em decorrência da saída, de sua rede,
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Como consequência de toda essa orientação estratégica, o nível de “Resultados” objetiva validar o
atendimento às expectativas dos clientes por meio de números que reflitam os avanços da
implantação da estratégia, priorizadas em duas vertentes: (i) financeira, como resultado direto dos
processos de negócios que objetivam a sustentação econômica da Infraero; e (ii) imagem, aferida
pelos níveis dos relacionamentos que a organização mantém com os clientes e a sociedade.

dos aeroportos concedidos. Ademais, o planejamento considerou a expectativa de contratualização
da atribuição dos aeroportos da rede, nos termos do Decreto nº 8.756/2016, o que acabou não se
efetivando em 2017.
Todavia, o Governo Federal anunciou no segundo semestre de 2017 a inclusão de outros aeroportos
da rede Infraero na lista de concessões do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), o que
gerou uma mudança de perspectiva com respeito ao próprio plano estratégico, haja vista os
impactos negativos dessa medida quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos.
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. Esse novo Plano
foi aprovado em dezembro de 2017, e tem como foco principal a busca pela sustentabilidade da
Empresa, o fortalecimento de sua governança corporativa e a demonstração da importância da
Infraero como um elo essencial para a integração do território nacional.
4.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício
As tabelas a seguir apresentam a descrição sintética dos objetivos estratégicos da Infraero:
Tabela 3: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da perspectiva Alicerce
ALICERCE
Objetivo Estratégico

Descrição
Utilizar-se de alternativas de mercado que auxiliem a organização a ter
um novo posicionamento estratégico, frente aos negócios, seja por
mecanismos de abertura do capital, pela adoção de sócio estratégico ou
por outras opções que viabilizem ganhos na operação da Infraero.
Implementar mudanças na gestão, baseada na descentralização de
Estabelecer uma configuração empresarial que
competências e disponibilização de recursos para que os aeroportos se
transforme unidades operacionais em centros
2
transformem em unidades de negócios/resultados, com grau de
de negócios com responsabilização e
autonomia, fomentando a melhoria da produtividade e qualidade dos
empoderamento.
serviços.
Atuar de forma proativa diante de órgãos
Fortalecer o relacionamento com os órgãos diretivos, fiscalizadores e
3 diretivos, fiscalizadores e reguladores de forma
reguladores, buscando apoio para a sustentabilidade da Empresa.
a viabilizar negócios e a operação.
Fortalecer os processos internos e direcionar seus produtos para a
Fortalecer a integração de toda a Infraero para busca de vantagem competitiva que gerem simultaneamente, benefícios
4
o foco no cliente.
aos clientes, retorno financeiro e impacto positivo à imagem da
Infraero.

Buscar ferramentas de mercado que viabilizem
a abertura de capital e/ou a atração de sócio
1
estratégico, alavancando os negócios da
Infraero.

Desenvolver e valorizar o capital humano e
aprimorar a gestão do conhecimento.

Implementar ações para o desenvolvimento do capital humano de modo
que a Infraero possa dispor de recursos humanos com qualidade e
conhecimento necessários ao cumprimento da estratégia da Empresa.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

SEDECAI202004062

5
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Tabela 4: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da perspectiva Desafios Internos
DESAFIOS INTERNOS
Objetivo Estratégico

6

7
8

9

10

11

12

Descrição
Fomentar a realização constante de pesquisas de inovação e
Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de
implantação de tecnologias que sustentem os negócios e posicionem a
soluções técnicas e de negócios que elevem a
Empresa na vanguarda dentro de seu setor, com eficiência reconhecida
eficiência da organização.
pelo mercado e pela sociedade.
Disponibilizar infraestrutura e serviços adequados às necessidades das
Garantir infraestrutura e serviços de qualidade
partes interessadas, com padrões de excelência, respeitando os
com responsabilidade socioambiental.
requisitos socioambientais.
Ampliar a visão de negócios priorizando a
Adequar os processos de forma a realizar o desenvolvimento
viabilidade econômica.
sustentável da Infraero como negócio, primando pela rentabilidade.
Oferecer serviços e facilidades que contribuam para a viabilização dos
Oferecer soluções integradas, por meios
negócios, de clientes e parceiros (prefeituras, governos estaduais,
próprios ou pelo estabelecimento de parcerias,
federal, empresas aéreas, operadores aeroportuários, iniciativa privada,
de modo a disponibilizar serviços específicos e
entre outros), com retorno financeiro e/ou melhoria da imagem da
potencializar o uso da capacidade instalada.
Infraero.
Fomentar a aviação regional e promover a
Criar ações para aumentar a demanda por voos regionais existente e
ampliação da rede primando pela rentabilidade identificar os “nichos” potenciais que viabilizem o aumento da rede
e sustentabilidade.
Infraero, de forma lucrativa e sustentável.
Estabelecer um programa de comunicação que, externamente
Fortalecer a comunicação externa e interna
reposicione a imagem da Infraero como Empresa relevante para a
como forma de reforçar a marca Infraero e as integração nacional, e internamente utilize canais confiáveis de
diretrizes da gestão.
comunicação, retomando a confiança aos empregados e o orgulho de
pertencer à organização.
Adotar ações proativas e efetivas voltadas à otimização dos custos,
Ampliar os resultados financeiros com ações
buscando obter ganhos de escala e melhor valor na relação serviços
proativas voltadas à otimização dos custos.
obtidos x custos incorridos.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Tabela 5: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da perspectiva Clientes
CLIENTES
Objetivo Estratégico

Descrição
Atender as demandas de forma dimensionada buscando antecipar
Oferecer soluções aeroportuárias customizadas
13
soluções compatíveis com o crescimento da aviação regional proposto
para aviação regional.
pelo Governo Federal.
Ser o parceiro preferencial dos operadores
Implantar e manter processos que agreguem valor aos nossos parceiros
14 aéreos, logísticos e aeroportuários, objetivando com o estabelecimento de uma relação de “benefício mútuo”,
a satisfação do passageiro.
garantindo assim a continuidade do negócio.
Direcionar ações para reforçar o conceito de centro de negócios nos
Consolidar aeroportos como centros de
15
aeroportos da rede buscando consolidar uma postura empresarial mais
negócios atrativos.
arrojada.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Tabela 6: Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da Perspectiva Resultados
RESULTADOS
Objetivo Estratégico

Descrição
Garantir um portfólio de serviços e produtos atraente, diferenciado e de
16 Garantir o crescimento sustentável da Infraero.
valor agregado que sustente o negócio economicamente.
Garantir um portfólio de produtos, serviços e postura empresarial que
Reforçar a marca INFRAERO como sinônimo
17
construa e dissemine uma percepção de excelência perante a sociedade
de excelência aeroportuária.
e os clientes.

O Mapa Estratégico da Infraero foi desdobrado num conjunto de indicadores e projetos estratégicos
para tornar os objetivos estratégicos exequíveis e dotados de um gerenciamento devidamente
controlado e alinhado com a missão e a visão da Empresa.
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Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Desta forma, o Plano Empresarial da Infraero para o período 2017-2021, no que diz respeito à
avaliação do seu desempenho, está associado principalmente ao alinhamento entre os elementos
estratégicos que são: indicadores e projetos estratégicos.
Obedecendo a essa concepção, foi definida pela Direção da Empresa uma sistemática gradual na
mensuração de resultados que se dá na medida em que os projetos se estruturam na linha do tempo,
transformando o planejado em realizações. A gestão é baseada na “causa e efeito” entre seus
elementos estratégicos (projetos, metas, indicadores e objetivos estratégicos) para garantir o alcance
da visão de futuro da Infraero.

SEDECAI202004062

Os indicadores e as metas estabelecidas para 2017, constantes da Tabela 7, bem como os projetos
estratégicos, constantes da Tabela 8, foram monitorados mensalmente durante o exercício. Os
resultados finais dos indicadores e projetos são apresentados no subitem 4.3 deste Relatório.
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Tabela 7: Relação dos Indicadores

Relação de Indicadores com meta do Plano Empresarial 2017
RESULTADOS
Objetivo Estratégico

Indicador

Meta 2017

Responsável

70%

PR

70%

PR

MEB – Margem EBITDA

23,7%

PR

ROU – Receita operacional UCT (R$)

28,7%

PR

Meta 2017

Responsável

60%

DC

90%

DA

5%

DO

Meta 2017

Responsável

15,6%

DF

19,6%

DF

13,1%

DF

74%

DG

2,5%

DA

200%

DC

14,30%

DC

5%

DE

70%

DE

5%

DO

Meta 2017

Responsável

50%

DG

80%

DG

85%

DJ

70%

DJ

40%

DA

R$ 56,20

DA

Reforçar a marca INFRAERO como sinônimo de NSC – Nível de satisfação da comunidade aeroportuária
excelência aeroportuária
NSP – Nível de satisfação do passageiro
Garantir o crescimento sustentável da Infraero

CLIENTES
Objetivo Estratégico

Indicador

Consolidar aeroportos como centros de negócios
PSC – Pesquisa de satisfação de concessionários
atrativos
Ser o parceiro preferencial dos operadores aéreos,
logísticos e aeroportuários, objetivando a satisfação PPO – Parceiro preferencial operadores aéreos, logísticos e aeroportuários
do passageiro
Oferecer soluções aeroportuárias customizadas
para aviação geral

PSR – Percentual de soluções customizadas para aeroportos regionais
implementadas

DESAFIOS INTERNOS
Objetivo Estratégico

Indicador
DOU – Despesa operacional por UCT (R$)
RDS – Representatividade das despesas de suporte sobre despesas
operacionais totais
RDC – Representatividade das despesas do Centro Corporativo sobre
despesas operacionais totais

Ampliar os resultados financeiros com ações
proativas voltadas à otimização dos custos

Fortalecer a comunicação externa e interna como
forma de reforçar a marca Infraero e as diretrizes da PEC – Percentual de eficácia na comunicação
gestão
Fomentar a aviação regional e promover a
ampliação da rede primando pela rentabilidade e
sustentabilidade

FAE – Fomento aviação regional EBITDA

Oferecer soluções integradas, por meios próprios
ou pelo estabelecimento de parcerias, de modo a
SIP – Incremento das Soluções integradas de parcerias
disponibilizar serviços específicos e potencializar o
uso da capacidade instalada
Ampliar a visão de negócios priorizando a
viabilidade econômica

IRC – Incremento da receita comercial

Garantir infraestrutura e serviços de qualidade com ICD – Percentual de aeroportos com capacidade saturada
responsabilidade socioambiental
GIS – Índice de garantia de infraestrutura e serviços
Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de
soluções técnicas e de negócios que elevem a
eficiência da organização

SEI – Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da
organização desenvolvidas e implementadas

Desenvolver e valorizar o capital humano e
aprimorar a gestão do conhecimento

Indicador
PSE – Percentual de satisfação dos empregados

Fortalecer a integração de toda a Infraero para o
PPR – Percentual de processos redesenhados
foco no cliente
ISD – Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos
Atuar de forma proativa diante de órgãos diretivos,
Diretivos)
fiscalizadores e reguladores de forma a viabilizar
ISR – Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos
negócios e a operação
Reguladores e Fiscalizadores)
Estabelecer uma configuração empresarial que ECN – Empoderamento dos Centros de Negócios
transforme unidades operacionais em centros de
PRO – Produtividade (Resultado operacional por número de empregados
negócios com responsabilização e empoderamento
ativos)

SEDECAI202004062

ALICERCE
Objetivo Estratégico

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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Tabela 8: Carteira de Projetos da Infraero 2017
PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PROJETO
Conversão das demonstrações financeiras em IFRS

Buscar ferramentas de mercado que viabilizem a
abertura de capital e/ou a atração de sócio
estratégico, alavancando os negócios da Infraero

Implantação do Programa de Integridade
Implantação da Metodologia de Gestão de Riscos
Implantação da Metodologia de Gestão de Compliance

Inteligência Empresarial
Estabelecer uma configuração empresarial que
transforme unidades operacionais em centros de
Definir e redesenhar os processos que impactam no empoderamento dos
negócios com responsabilização e empoderamento
Aeroportos

ALICERCE

Criação de mecanismo para identificação dos assuntos a serem tratados
Atuar de forma proativa diante de órgãos diretivos,
nos órgãos externos
fiscalizadores e reguladores de forma a viabilizar
Mapeamento
do
processo
"S10.4
Gerenciar propostas de leis e regulações
negócios e a operação
de impacto aos negócios"
Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - 1ª Etapa
Fortalecer a integração de toda a Infraero para o
foco no cliente

Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - 2ª Etapa
Mapeamento e redesenho dos processos da cadeia de valor
PCCS - Plano de Carreira, Cargos e Salários
Novo Modelo de Gestão do PAMI
Novo modelo de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho

Desenvolver e valorizar o capital humano e
aprimorar a gestão do conhecimento

Avaliação de desempenho para funções de confiança
Definição da política de Gestão de Pessoas
Realizar pesquisa interna de clima organizacional e satisfação no trabalho
Plano de Implantação da UC
Aeroportuário do ano

Garantir infraestrutura e serviços de qualidade com Regularização da situação patrimonial dos aeroportos administrados pela
Infraero
responsabilidade socioambiental
Atualização do sistema de informações geográficas da INFRAERO - SIG
INFRAERO
Sistema de Inteligência de Marketing - SIM
Ampliar a visão de negócios priorizando a
viabilidade econômica

Inova Congonhas
Plano de Negócios Corporativo

Fortalecer a comunicação externa e interna como
forma de reforçar a marca Infraero e as diretrizes
da gestão

Realizar pesquisa de satisfação dos clientes (governo, passageiros,
concessionários, operadores aéreos, logísticos e aeroportuários)
Definição de agenda de Eventos

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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DESAFIOS INTERNOS

Eficiência Operacional - Operações com Aeronaves e Passageiros
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4.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico
A Infraero adota a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) desde 2010. Essa metodologia, que
traduz a visão da Empresa e seus objetivos em uma série de indicadores financeiros e nãofinanceiros, alicerçados sobre perspectivas distintas, tem permitido à Infraero inserir a estratégia no
centro de seus processos gerenciais.
A cada ciclo de planejamento tem-se buscado fortalecer o papel do Mapa Estratégico como
direcionador das ações estratégicas da Empresa.
O planejamento é uma ferramenta dinâmica e nesse sentido precisa constantemente ser revisado e
alinhado ao mercado e as perspectivas do setor.
No final do exercício de 2016, a Infraero promoveu um processo de revisão do seu plano
estratégico, tendo em vista que o Plano em vigor naquela ocasião, o Plano Estratégico 2013-2016,
se encerraria naquele exercício e também para atendimento à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais),
que estabelece que as empresas estatais devem apresentar, até a última reunião ordinária do ano
anterior, a estratégia de longo prazo atualizada.
O Plano Estratégico 2017-2021 foi concebido tendo como base um cenário que apresentava uma
conjuntura com características que refletiam a expectativa de iminente contratualização de
aeroportos, criação e funcionamento das subsidiárias, partindo da análise da rede de aeroportos com
a qual a Empresa contava, sem a saída dos aeroportos que tiveram seu anúncio de concessão no
segundo semestre de 2017.
O processo de formulação do Plano Estratégico 2017-2021 teve início com a etapa de avaliação dos
cenários interno e externo (Análise SWOT). As informações coletadas nesta etapa serviram de base
para a definição das competências-chaves, clientes, posicionamento estratégico, a revisão da
Identidade Corporativa (Negócio, Missão, Visão e Valores), a definição dos Objetivos Estratégicos
(Mapa Estratégico) e o estabelecimento de indicadores, metas e projetos dos objetivos.
Os resultados alcançados em 2017 demonstram que apesar das adversidades enfrentadas, a Infraero
tem conduzido cada momento de sua evolução com determinação e, por isso, tem conseguido
vencer seus desafios.
O desempenho dos 23 indicadores acompanhados no período demonstra o esforço em cumprir a
Estratégia prevista para o ano de 2017, tendo aproximadamente 57% dos indicadores com metas
dentro ou acima do resultado esperado.

O padrão de gestão de projetos adotado pela Infraero proporcionou um acompanhamento
estruturado dessa carteira, permitindo uma análise acerca do desempenho e da saúde dos projetos
em andamento, considerando a análise constante dos indicadores de prazo e custo geridos em cada
projeto. Essa sistemática de acompanhamento tem sido importante para destacar os produtos
desenvolvidos em cada projeto, as dificuldades encontradas no desenvolvimento da carteira e para
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Em 2017, a revisão do portfólio, fundamentada na revisão do Mapa e dos indicadores (processo de
alinhamento do portfólio à estratégia da Empresa) resultou em uma composição de projetos
estratégicos, projetos táticos e iniciativas. Foram classificados como estratégicos aqueles projetos
que necessitavam de um acompanhamento a nível de Diretoria Executiva, considerando a sua
matricialidade e os resultados pretendidos. Os projetos táticos e as iniciativas foram propostos para
serem monitorados no âmbito do Fórum de Gestão de Superintendentes, por terem em seus escopos
tratativas de estruturação de processos internos, aperfeiçoamento de práticas de gestão e
desenvolvimento de atividades que exigiam interface de poucas áreas da Empresa. Esse portfólio
refletiu uma necessidade de estruturação de um conjunto de ações identificadas como relevantes
e/ou obrigatórias ao cumprimento de exigências legais, ao aprimoramento do processo decisório da
Empresa, fortalecido com a elaboração de políticas e diretrizes para a organização, além da
necessidade de organização da Empresa na busca pelo aprimoramento de seus processos e
aproveitamento de oportunidades de novos negócios.

que os modelos de gestão voltados para o controle da carteira possam ser aprimorados,
considerando a celeridade que essa temática exige quanto à identificação de projetos, planejamento,
acompanhamento e execução. O processo de monitoramento em 2017 possibilitou uma revisão do
método e da governança em gestão de projetos na Empresa, que será adotada em 2018, a partir da
avaliação dos pontos fortes e fracos desse modelo nos últimos ciclos.
4.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
VINCULAÇÃO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
A Infraero está inserida nas políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil (MT), que é o órgão da Administração Federal Direta responsável pela
aviação civil e infraestruturas aeroportuária e de aeronáutica civil, em articulação, no que couber,
com o Ministério da Defesa (Lei nº 13.341/2016).
A Missão do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil inclui as atribuições de dotar o País
de infraestrutura viária adequada, garantir a operação racional e segura dos transportes de bens e
pessoas, cooperar para o desenvolvimento socioeconômico e a integração nacional e sul-americana.
A estratégia do MT aponta para uma visão de atuar e ser reconhecido como agente indutor do
desenvolvimento sustentável brasileiro pela oferta de uma infraestrutura e serviços de transportes
com padrões internacionais de excelência.

A Infraero, por sua vez, tem a missão de “oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e
sustentáveis aproximando pessoas e negócios”. Nesse sentido, a Infraero estabeleceu sua visão de
futuro para o período de 2017-2021 de “ser a referência internacional em soluções aeroportuárias,
promovendo a integração nacional”.
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Figura 6: Mapa Estratégico do MT

O planejamento estratégico da Infraero se insere no contexto da estratégia estabelecida pelo MT.
Desse modo, seus objetivos estratégicos atuam em sintonia com o plano estratégico do MT, o que
pode ser verificado na tabela de correlação entre os objetivos apresentada a seguir:
Tabela 9: Vinculação dos Objetivos Estratégicos da Infraero com os Objetivos Estratégicos do MT
Dimensão

Objetivo Estratégico da Infraero

Objetivo Estratégico do MT

- Incorporar continuamente melhores práticas incluindo aferição dos
1. Buscar ferramentas de mercado que viabilizem a abertura
resultados
de capital e/ou a atração de sócio estratégico, alavancando os
- Otimizar e fomentar a participação privada nos investimentos no setor
negócios da Infraero
de transportes
2. Estabelecer uma configuração empresarial que transforme
unidades operacionais em centros de negócios com
- Alinhar a estrutura organizacional à estratégia
responsabilização e empoderamento

Alicerce 3. Atuar de forma proativa diante de órgãos diretivos,
fiscalizadores e reguladores de forma a viabilizar negócios e a - Assegurar a transparência ativa da gestão
operação
4. Fortalecer a integração de toda a Infraero para o foco no
cliente

- Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações

5. Desenvolver e valorizar o capital humano e aprimorar a
gestão do conhecimento

- Garantir ambiente organizacional propício
- Desenvolver competências estratégicas (qualitativas e quantitativas)

6. Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções
técnicas e de negócios que elevem a eficiência da
organização

- Promover a inovação incorporando novas tecnologias

7. Garantir infraestrutura e serviços de qualidade com
responsabilidade socioambiental

- Melhorar o nível de serviços dos modos de transportes

8. Ampliar a visão de negócios priorizando a viabilidade
econômica

- Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
- Otimizar e fomentar a participação privada nos investimentos no setor
de transportes

9. Oferecer soluções integradas, por meios próprios ou pelo

Desafios
estabelecimento de parcerias, de modo a disponibilizar
Internos

serviços específicos e potencializar o uso da capacidade
instalada

Clientes

- Fortalecer a capacidade de planejamento integrado buscando o
alinhamento das esferas de governo e sociedade

10. Fomentar a aviação regional e promover a ampliação da
rede primando pela rentabilidade e sustentabilidade

- Reduzir as desigualdades regionais

11. Fortalecer a comunicação externa e interna como forma
de reforçar a marca Infraero e as diretrizes da gestão

- Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações
- Assegurar a transparência ativa da gestão

12. Ampliar os resultados financeiros com ações proativas
voltadas à otimização dos custos

- Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
- Consolidar a gestão por resultados

13. Oferecer soluções aeroportuárias customizadas para
aviação regional

- Reduzir as desigualdades regionais

14. Ser o parceiro preferencial dos operadores aéreos,
logísticos e aeroportuários, objetivando a satisfação do
passageiro

- Melhorar o nível de serviços dos modos de transportes

15. Consolidar aeroportos como centros de negócios atrativos - Melhorar o nível de serviços dos modos de transportes
16.Garantir o crescimento sustentável da Infraero

Resultados

17. Reforçar a marca INFRAERO como sinônimo de
excelência aeroportuária

- Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
- Consolidar a gestão por resultados
- Incorporar continuamente melhores práticas incluindo aferição dos
resultados
- Melhorar o nível de serviços dos modos de transportes

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

O Plano Empresarial da Infraero também está alinhado às diretrizes legais estabelecidas pelo Plano
Plurianual do Governo Federal para o período 2016-2019.
O Plano Plurianual do Governo Federal – PPA está estruturado em uma Dimensão Estratégica e em
uma Dimensão Tática.
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VINCULAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL DO GOVERNO FEDERAL – PPA

A Dimensão Estratégica precede e orienta a elaboração dos Programas Temáticos. É composta por
uma Visão de Futuro, pelo Cenário Macroeconômico, Eixos e Diretrizes Estratégicas.
A Dimensão Tática define caminhos exequíveis para as transformações da realidade que estão
anunciadas nas Diretrizes Estratégicas. É expressa nos Programas Temáticos e nos Programas de
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.
Dentre as Diretrizes Estratégicas do PPA, cujo propósito é sustentar o processo de desenvolvimento
inclusivo no Brasil por meio da retomada do crescimento econômico e da distribuição dos ganhos
de produtividade na sociedade, a Infraero vincula-se à Diretriz de “Investimentos na melhoria do
transporte de passageiros e de carga, buscando o Plano Plurianual 2016-2019 a integração modal, a
eficiência da rede de transporte, a competitividade do país, o desenvolvimento sustentável e a
integração regional, nacional e sul-americana”.
No Plano Plurianual 2016-2019, coube à Secretaria de Aviação Civil (SAC) a execução de Ações
vinculadas aos objetivos do Programa 2017 – Aviação Civil, que retrata a política pública para o
tema ao longo do quadriênio.
Dentre os vários programas temáticos definidos pelo Plano Plurianual do Governo Federal para o
período 2016-2019, destaca-se o Programa de Aviação Civil, que prioriza investimentos para o
setor e para os quais a Infraero busca contribuir.
O Programa de Aviação Civil procura endereçar os principais desafios do setor mediante o
estabelecimento dos seguintes objetivos vinculados:
a) Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
gestão;
b) Ampliar a oferta do serviço de transporte aéreo regular de passageiros e cargas por meio de
medidas institucionais e incentivos à concorrência;
c) Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a proteção
contra atos de interferência ilícita;
d) Promover o desenvolvimento institucional, regulatório e técnico da aviação civil brasileira; e
e) Aprimorar a eficiência e a segurança operacional do setor por meio do desenvolvimento e
modernização das operações de navegação aérea e da infraestrutura aeronáutica civil.
4.1.4. Informações sobre a implantação do Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeira
Por meio do Acórdão nº 2.915/2016 – TCU-Plenário, sessão de 16 de novembro de 2016, o
Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a esta empresa pública a apresentação de um plano
de ação contendo a indicação das medidas hábeis a viabilizar a sustentabilidade econômicofinanceira da Infraero e de estudo relacionado à eficiência e à produtividade da Empresa.
Em cumprimento à determinação contida no mencionado Acórdão, notadamente os subitens 9.1.1 e
9.1.2 de sua parte dispositiva, a Infraero elaborou um Plano de Sustentabilidade EconômicoFinanceira, apresentando as medidas dirigidas à sustentabilidade econômico-financeira da Empresa.

I.

Adequação do instrumento legal de exploração aeroportuária entre a União e a Infraero;

II. Alteração da Configuração Empresarial da Infraero por meio da criação de subsidiárias, para
segmentação de atividades a cargo da estatal, visando a obtenção de melhores resultados e a
captação de recursos privados no mercado para investimento nos aeroportos administrados
pela Empresa;
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A proposta da Infraero para a garantia da sua sustentabilidade foi estruturada em seis programas, a
saber:

III. Adequação da estrutura organizacional da Infraero;
IV. Adequação do efetivo da Infraero;
V. Incremento das receitas comerciais; e
VI. Redução de custos.
Para atendimento desses programas foram elaborados planos de ação, cujas situações atuais das
medidas propostas são apresentadas a seguir:
I. Adequação do instrumento legal de exploração aeroportuária entre a União e a Infraero
Objetivando aprimorar o instrumento legal de exploração aeroportuária entre a União, conferindo
meios para que a Empresa possa planejar, de modo eficiente, a realização dos custos de operação e
de manutenção dos aeroportos por ela administrados e tenha condições de captar recursos, seja por
meio de financiamentos, seja pela celebração de parcerias, em sentido amplo, com a iniciativa
privada, foram propostas duas medidas para atendimento deste programa:
(a) Revisão do Decreto nº 8.756, de 19 de maio de 2016; e
(b) Atribuição de aeroportos à Infraero por meio de contrato.
Entretanto, com a publicação da Resolução nº 14 do Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República (PPI), em 23/08/2017, e do Decreto nº 9.180, de 24/10/2017, o estudo
para a elaboração do modelo para criação das subsidiárias na Infraero, o qual tinha como premissa a
contratualização dos aeroportos, se tornou inviável e foi suspenso.
A Infraero contratou uma consultoria especializada para avaliar os modelos existentes e para propor
alternativas baseadas em um benchmarking internacional, a fim de obter uma opinião externa sobre
o melhor caminho para alinhar às expectativas do Governo Federal com a sustentabilidade da
Infraero, trazendo uma solução de longo prazo.
Com a realização do estudo, foram realizadas diversas reuniões com os órgãos envolvidos,
entretanto, ainda não houve sinalização formal sobre qualquer mudança, razão pela qual a Infraero
aguarda o avanço das discussões para replanejar as ações elencadas.
II. Alteração da Configuração Empresarial da Infraero por meio da criação de subsidiárias,
para segmentação de atividades a cargo da estatal, visando a obtenção de melhores resultados
e a captação de recursos privados no mercado para investimento nos aeroportos
administrados pela Empresa
A proposta da Infraero se baseou na criação de subsidiárias, a fim de que a constituição de
sociedades especializadas em segmentos de atividades, com estrutura mais ágil, levasse à melhoria
de desempenho técnico e econômico da estatal, na exploração aeroportuária.

Destaca-se que constou do Plano de Sustentabilidade (parágrafo nº 149) a seguinte ressalva: “....a
Infraero está a apresentar uma proposta que se baseia em ações concretas, visto que já em
andamento, e é viável, considerando o produto dos estudos internos prévios sobre projeção de
resultados e a redução de custos. Mas, ao mesmo tempo, a constituição de subsidiárias, que é o seu
sustentáculo, não é algo que fica a critério exclusivo da estatal. Trata-se de ato complexo a exigir
várias manifestações técnicas a respaldar a decisão do ente no mesmo sentido pretendido por esta
empresa pública. Nesta linha de raciocínio, caso sobrevenha decisão no sentido de dar
prosseguimento às concessões de aeroportos, será ela bastante prejudicial aos atuais planos desta
empresa pública, na medida em que inviabilizará a execução da proposta em apreço, da forma
inicialmente planejada”. (Grifo nosso).
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Somente a partir da constituição de subsidiárias é que a Empresa poderia dar continuidade à sua
reestruturação, buscando recursos diretamente no mercado, através de venda de ações na Bolsa de
Valores e/ou por meio da união com sócio estratégico.

Desta forma, conforme já mencionado no item anterior, com a publicação da Resolução nº 14 do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI), em 23/08/2017, e do
Decreto n. º 9.180, de 24/10/2017, o estudo para a elaboração do modelo para criação das
subsidiárias na Infraero, o qual tinha como premissa a contratualização dos aeroportos, se tornou
inviável e foi suspenso.
A Infraero está aguardando as discussões no governo sobre o estudo de benchmarking internacional
realizado pela consultoria especializada para replanejar as ações propostas.
Nota-se, portanto, as dificuldades que a Empresa tem enfrentado para fazer os ajustes que são
fundamentais para a retomada da sua sustentabilidade econômico-financeira, mas que dependem de
órgãos externos, como por exemplo a transferência da Navegação Aérea.
Com relação à criação da subsidiária Asas Soluções Aeroportuárias, informa-se que o projeto
avançou até a preparação para a assembleia de constituição da empresa.
Entretanto, nessa fase, a Fraport condicionou a constituição da sociedade a uma carta de conforto a
ser encaminhada pelo Governo Federal, a fim de obter uma garantia acerca do portfólio de serviços
previsto no Plano de Negócios da Asas.
A Infraero se pronunciou esclarecendo que a carta de conforto solicitada não poderia ser condição
para a constituição da sociedade, pois não estava prevista no processo de escolha do sócio
estratégico, e cobrou um posicionamento oficial da Fraport em relação a sequência do processo de
implantação da Asas.
A Fraport respondeu solicitando a realização um projeto piloto para poder avaliar se avança ou não
no processo de constituição da empresa.
O pedido será respondido pela Infraero solicitando a definição terminativa pela constituição ou não
da subsidiária.
Noutro giro, a Infraero constituiu o "Programa de desenvolvimento de novos negócios
aeroportuários" como iniciativa no Plano Estratégico enquanto não há definição formal sobre a
participação da Fraport na criação da subsidiária Asas Soluções Aeroportuárias visando alavancar o
modelo de comercialização de produtos e serviços.
A modelagem com o parceiro privado não avançou em 2017 e a Infraero propôs na Revisão do
Portfólio para 2018, a substituição desta iniciativa pelo projeto “Programa de desenvolvimento de
novos negócios aeroportuários”, que, na sua essência, fará a estruturação do portfólio de produtos
afetos à área de manutenção, treinamentos, consultorias, sistemas, serviços técnicos especializados,
gestão e operação de aeroportos avaliando a aderência ao mercado (com atualização dos estudos
referentes ao portfólio e precificação dos serviços), modelagem dos produtos e serviços (descrição
dos processos, dos recursos humanos, serviços, matérias, capacidade de produção), pactuação dos
Acordos de Níveis de Serviço com as áreas prestadoras de serviços), plano de marketing e plano de
negócios.
Por essas razões, a implantação das medidas de 1 a 5 listadas a seguir estão suspensas:
a) Medida nº 1: Criação da Infraero Aeroportos - 1ª Etapa: Aeroportos de Congonhas,
Santos Dumont, Manaus e Curitiba;

c) Medida nº 3: Criação da Infraero Aeroportos - 3ª Etapa: Inclusão dos Aeroportos de
Pampulha, Aracaju, Campo Grande, Foz do Iguaçu, João Pessoa, Maceió, Navegantes,
São Luís, Teresina, Uberlândia;
d) Medida nº 4: Criação da Infraero Participações; e
e) Medida nº 5: Criação da Asas Soluções Aeroportuárias.
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b) Medida nº 2: Criação da Infraero Aeroportos - 2ª Etapa: Inclusão dos Aeroportos de
Goiânia, Recife, Belém, Vitória e Cuiabá (PND);

Com relação às medidas 6 e 7, apresenta-se a seguir a situação atual:
f) Medida nº 6: Transferência das atividades de Navegação Aérea para o DECEA Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa
Etapa 1- Criação da Empresa Estatal de Navegação Aérea, vinculada ao COMAER
Macroatividade 6.1: Criação da Empresa
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. Em 2017 algumas tratativas para planejamento
dessas ações foram realizadas, com o levantamento do escopo inicial das ações a serem
conduzidas internamente pela Infraero, antes da transferência.
Entretanto, a criação da empresa depende de decisão judicial de um processo em que não
somos parte e da publicação de uma lei que crie a empresa que irá assumir a navegação
aérea, o que também não está no nível de atuação da Infraero.
Sobre a criação da lei, já houve um entendimento de que a criação da NAV (Empresa
Estatal de Navegação Aérea) poderia se dar por Medida Provisória e o processo de análise
encontra-se em andamento junto ao Governo, com manifestações favoráveis dos
Ministérios da Defesa, do Transporte, Planejamento, pendente, agora, Ministério da
Fazenda, para ulterior encaminhamento à Casa Civil, quando então será levado ao
Presidente da República para suas possíveis sanções e esperada promulgação.
Desta forma, o projeto possui uma influência externa forte na sua execução, visto que
depende de assinatura do documento de autorização de transferência dessas atividades para
o DECEA, o que motivou uma paralização no planejamento/execução desse trabalho em
2017, sem que a Infraero tenha qualquer ingerência sobre este atraso.
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 Ações a serem tomadas para retomada do cronograma: Em março/2018, foi aprovado pelo
Comitê de Gestão de Resultados (CGR) a retomada dessas ações, visto a necessidade da
Infraero estar preparada para efetivar a transferência quando da autorização da
transferência (Projeto "Plano de transição da Navegação Aérea"). Atualmente, as entregas
estão definidas da seguinte forma: Transferência dos empregados (gestão da transferência e
definição de acordo de condições de trabalho); tratamento de bens patrimoniais, acervo
documental, suprimentos e infraestrutura de TI; gestão de contratos e acordo de
cooperação; redimensionamento da estrutura organizacional da Infraero e dos serviços
compartilhados (acordo sobre os serviços a serem prestados à NAV Brasil); levantamento
de itens do portfólio de engenharia e manutenção, afetos à navegação aérea, para
formulação da proposta de orçamento de investimentos da NAV para encaminhamento à
SAC/DECEA/SEST; Finanças (tarifação e cobrança, elaboração de demonstrativos
financeiros, baixa de CNPJ das EPTAs); revisão de normativos internos impactados pela
transferência da atividade e verificação da Portaria 180 (que trata da proposição de rateio
ao DECEA). Na Infraero, o projeto tem como objetivo a redução de custo da folha de
pagamento de pessoal decorrente da redução de efetivo que será transferido para a nova
empresa e a redução de custos e despesas relacionados à atividade de Navegação Aérea.
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Etapa 2- Transferência das atividades e dos empregados à empresa criada
Macroatividade 6.2: Transferência das atividades e dos empregados à empresa criada
 Prazo final: 2018
 Estágio de implementação: A iniciar.
g) Medida nº 7: Adequação das Demonstrações Contábeis
Em 2017, o projeto “Conversão das demonstrações financeiras em IFRS” constou do
Portfólio de projetos estratégicos, com o objetivo adequar os processos/sistemas para
cumprimento integral do IFRS. Como principais ações concluídas, podem ser destacadas:
revisão das ações - caixa equivalente de caixa e aplicações financeiras; reclassificação de
itens em estoque que são de natureza imobilizado; estabelecimento e tratamento de desvios
do indicador de registro das receitas na competência; ajustes a valor de mercado
investimento (incentivos fiscais, ações de telefonia); reclassificação de itens para o
imobilizado; revisão de procedimento referente a contabilização, atualização e baixa das
contingências, dentre outras.
Macroatividade 7.1: Preparação, diagnóstico, implantação, elaboração das DF e revisão
geral
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. O projeto encontra-se na etapa de revisão das
85 ações definidas na etapa de Implantação com objetivo de avaliar o reflexo nas
Demonstrações Contábeis 2017. O resultado desta análise irá compor um diagnóstico
acerca do nível de adesão ao modelo e um possível plano de melhorias.
 Justificativa em caso de atraso: Não há atraso.
 Custo de implementação: R$ 2.734.247,35, considerando os desembolsos realizados e a
realizar no período entre 2013-2018.
 Impacto no resultado do exercício: As adequações procedidas na contabilização (IFRS)
não produziram impacto no resultado do exercício (os ajustes decorrentes da adequação
contábil foram atribuídos ao patrimônio líquido). Se observa ajuste no resultado, na
Demonstração de 2016, porém em decorrência do serviço prestado pela KPMG (créditos
fiscais).
 Impacto no fluxo de caixa: Não aplicável. O projeto tratou da adequação de
procedimentos, portanto o eventual impacto observado no fluxo de caixa futuro, positivo
ou negativo, se houver, será única e exclusivamente decorrente das operações da
Empresa.

Para isso, concentrou esforços no desenvolvimento de ações com vistas a melhoria do
Indicador de Governança – IG-SEST, que mede o índice de governança entre as estatais. O
indicador, um instrumento de acompanhamento contínuo da governança das empresas
estatais federais de controle direto da União, criado pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, demonstra o nível de governança das estatais, variando de 4
(menor resultado) ao nível 1 (melhor resultado).
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Enquanto essas ações que dependem de decisões externas não avançaram muito, a Empresa
buscou internamente a melhoria do seu nível de governança corporativa, de forma a deixá-la
preparada para um processo de criação de subsidiárias ou até mesmo de abertura de capital.

A partir deste resultado da primeira avaliação, realizada há mais de seis meses, na qual a
Infraero obteve o nível 3, foi realizado um trabalho interno com o envolvimento de diversas
áreas para a implantação das boas práticas de governança alinhadas à Lei das Estatais, sendo
o esforço conjunto o maior diferencial para conseguirmos um grande salto no resultado da
segunda avaliação, quando foi divulgado, em maio deste ano, o Certificado de Nível 1 no
segundo ciclo de avaliação.
Foram mais de 35 ações implantadas no período de novembro/2017 a fevereiro/2018, e a
Infraero conseguiu a maior evolução entre todas as estatais avaliadas, resultado considerado
destaque na apresentação feita pela SEST.
III. Adequação da estrutura organizacional da Infraero
Esse programa objetiva dotar a Empresa de uma estrutura organizacional enxuta que propicie
agilidade na tomada de decisão e ganhos de escala na operacionalização das atividades de suporte
ao negócio.
Diversas medidas vêm sendo adotadas pela Empresa nesse sentido. Apresenta-se a seguir o
andamento das medidas propostas no plano de ação para adequação da estrutura organizacional da
Infraero:
a) Medida nº 1: Adequação da estrutura organizacional do Centro Corporativo
Macroatividade 1.1: Otimização da estrutura organizacional eliminando sombreamentos e
fortalecendo o modelo de gestão
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Concluída. Em 2017 foi realizada uma adequação da estrutura,
com redução de 9 gerências, e em 2018 ocorreu a reestruturação da Diretoria Executiva,
com a redução de 3 diretorias e 8 superintendências.
 Impacto no resultado do exercício: Redução em 2017: R$ 1 milhão/ano; Redução em 2018:
R$ 5 milhões/ano.
b) Medida nº 2: Unificação e Otimização dos Centros de Suporte
Macroatividade 2.1: Centralização dos Serviços
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Concluída. Esta etapa tratou da centralização dos serviços,
tendo como escopo a estruturação do Centro de Serviços Compartilhados, sediado em
Brasília com 4 unidades de apoio (Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo), adequação
de efetivo nessas localidades e transferência das atividades para o Centro de Serviços
(recursos humanos, administração, finanças, consultoria e procuradoria jurídica,
manutenção, navegação aérea, engenharia, tecnologia da informação e meio ambiente).

 Custo de implementação: R$ 120.389,23
 Impacto no resultado do exercício: Redução em 2017: R$ 22 milhões/ano (estrutura
organizacional); Redução em 2018: R$ 200 mil/ano (estrutura organizacional).
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Para isto, houve redução e adequação da estrutura organizacional, implantação do Centro
de Serviços da Infraero com centralização dos serviços por meio da redistribuição das
funções e responsabilidades das áreas prestadoras de serviços para o atendimento das
demandas de forma centralizada, com foco nas atividades de suporte e atendimento ao
cliente interno.

Macroatividade 2.2: Gestão dos Processos
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. Esta etapa prevê a implantação dos serviços
em um portal único de demandas, definição do processo de gestão de serviços na Infraero e
redesenho dos processos de serviços, conforme priorização pelo Comitê de Gestão de
Resultados – CGR em 2018.
O modelo traz uma mudança do conceito de prestação de serviços da Empresa, com
eliminação de duplicidade de áreas funcionais, melhoria na qualidade dos serviços
prestados, otimização dos recursos empregados na estrutura de apoio e suporte aos
negócios. Dessa forma, em 2018, está em andamento no Portfólio de Ações Estratégicas
2018 a Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - 2ª etapa.
Em implantação (2017/2018): redesenho e mapeamento dos processos das áreas
prestadoras de serviços com definição dos serviços a serem prestados e definição dos
Acordos de Nível de Serviços – ANS.
Macroatividade 2.3: Gestão da Demanda Interna
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. Foi realizado benchmarking, definição do
modelo de atendimento do Centro de Serviços e da Central Telefônica, criação do
normativo interno de Gestão de Serviços, planejamento e contratação de processo
licitatório para aquisição de software de Gestão de Serviços e implantação de central única
de serviços no âmbito do Centro de Serviços da Infraero.
 Custo de implementação: R$ 750.000,00 (estimativa).
c) Medida nº 3: Adequação da estrutura organizacional dos Centros de Negócios
Macroatividade 3.1: Otimização da estrutura organizacional eliminando sombreamentos e
fortalecendo o modelo de gestão
 Prazo final: 2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. Ajustes já foram implementados em 2017:
- Concluído em 2017: extinção de 11 coordenações.
- Concluído em 2018: extinção de 5 gerências e 4 coordenações.
- Em andamento: estudos para otimização da estrutura organizacional dos aeroportos.
 Impacto no resultado do exercício: Redução em 2017: R$ 1,2 milhão/ano (estrutura
organizacional); Redução em 2018: R$ 1,4 milhão/ano (estrutura organizacional).
d) Medida nº 4: Adequação da estrutura organizacional após a transferência da atividade
de navegação aérea para o COMAER
Macroatividade 4.1: Identificação das unidades organizacionais vinculadas diretamente e
indiretamente à Navegação Aérea e Implantar otimização da estrutura organizacional
 Estágio de implementação: Em andamento. Está em fase final de planejamento o Projeto
de Transferência da Navegação Aérea para o DECEA. Dentro do projeto existem algumas
ações para análise do impacto da transferência na estrutura organizacional da Infraero, com
estes estudos será possível dimensionar qual será o impacto sobre a estrutura
organizacional, que somente será implementada com a criação da NAV Brasil.
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 Prazo final: 2018.

IV. Adequação do efetivo da Infraero
Este programa contempla um conjunto de esforços da Empresa voltados para redução e adequação
do efetivo a sua atual rede de aeroportos.
Apresenta-se a seguir a situação atual de cada medida:
a) Medida nº 1: Desligamento de empregados do quadro de pessoal pelo PEAE (PDITA ou
DIN)
Macroatividade 1.1: Aprovação das alterações do PEAE
 Prazo final: Maio/2017.
 Estágio de implementação: Concluída. Alterações aprovadas por meio da Nota Técnica nº
4404/2017-MP, de 4 de maio de 2017.
Atualização dos limites de incentivos, com base na variação do IPCA do período de
setembro de 2012 a dezembro de 2016 (36,13%). Assim, os limites dos incentivos
principais dos programas de desligamento PDITA e DIN passaram de R$ 250 mil para R$
340 mil.
Macroatividade 1.2: Oferta do PDITA e do DIN
 Prazo final: Dezembro/2020.
 Estágio de implementação: Em andamento. Os ciclos para as inscrições nos programas de
desligamentos incentivados são abertos conforme disponibilidade orçamentária para
efetivar os desligamentos.
No exercício de 2017 foram ofertados 3 ciclos de desligamentos incentivados PDITA e
DIN.
Macroatividade 1.3: Campanha de comunicação para sensibilização dos empregados
 Prazo final: Dezembro/2020.
 Estágio de implementação: Em andamento. As campanhas para desligamentos
incentivados são realizadas a cada ciclo ofertado em parceria com a Superintendência de
Marketing e Comunicação Social.
As macroatividades desta medida tiveram os seguintes custos e impactos nos resultados:
 Custo de implementação: Desde 2012, foram investidos, aproximadamente, R$ 988
milhões nos programas de desligamentos incentivados. No exercício de 2017 foram
investidos aproximadamente 308 milhões com esses programas.
 Impacto no resultado do exercício: No exercício de 2017 foram desligados 659
empregados pelo PDITA e 298 empregados pelo DIN. No total foram desligados 957
empregados por meio dos programas de desligamentos incentivados.

A estimativa de economia acumulada com o PDITA e DIN desde 2012 é de R$ 1,5 bilhões.
Essa economia pode ser observada no Gráfico - Demonstrativo da economia obtida com
desligamento incentivado e cessão de empregados.
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A estimativa de economia, no ano de 2017, com os desligamentos realizados durante o
exercício é de R$ 118,9 milhões.

Gráfico 1: Demonstrativo da economia obtida com desligamento incentivado e cessão de empregados

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

 Impacto no fluxo de caixa: Ao visualizar o realizado de Despesas com Pessoal no
Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE (área cinza do Gráfico acima), não é
possível identificar claramente a economia com os desligamentos, tendo em vista que, na
folha de pagamento, refletem aumentos de despesas como promoções, incorporações
salariais, variações na utilização do plano de saúde, entre outras.
No entanto, percebe-se a importante economia gerada no período ao projetar-se o custo
com despesas de pessoal, caso os empregados desligados e cedidos permanecessem ativos
na Infraero, conforme Gráfico 1 - Demonstrativo da economia obtida com desligamento
incentivado e cessão de empregados.
b) Medida nº 2: Transferências Especiais
Macroatividade 2.1: Aprovação das alterações do PEAE
 Prazo final: Maio/2017.
 Estágio de implementação: Concluída. Alterações aprovadas por meio da Nota Técnica nº
4404/2017-MP, de 4 de maio de 2017, com vigência até 31 de dezembro de 2018.
Macroatividade 2.2: Oferta de processos seletivos cíclicos, observando as vagas disponíveis
em conformidade com o dimensionamento do efetivo
 Prazo final: Dezembro/2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. As inscrições para transferências especiais são
abertas conforme disponibilidade de vagas.
No exercício de 2017 foram ofertados 3 ciclos do PEAE com 1.372 vagas para
transferências especiais.
As macroatividades 2.1 e 2.2 tiveram o seguinte custo de implementação:
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 Custo de implementação: No exercício de 2017 foram gastos aproximadamente R$ 6,3
milhões com a efetivação das transferências especiais (incentivo, mudança, passagem aérea,
adicional no salário).
Macroatividade 2.3: Campanha de comunicação para sensibilização dos empregados
 Prazo final: Dezembro/2018.
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 Estágio de implementação: Em andamento. As campanhas para o PEAE são realizadas a
cada ciclo ofertado em parceria com a Superintendência de Marketing e Comunicação
Social.
As macroatividades 2.1, 2.2 e 2.3 tiveram o seguinte impacto no resultado do exercício:
 Impacto no resultado do exercício: No exercício de 2017, 163 empregados foram transferidos
pela modalidade Transferência Especial. Essas movimentações contribuem para a
balanceamento interno do efetivo entre as dependências da Empresa.
O efetivo dos aeroportos concedidos no exercício de 2017 (Florianópolis, Fortaleza, Salvador
e Porto Alegre) foi adequado, no entanto, ainda existem vagas para transferências especiais
que serão ofertadas nos próximos ciclos do PEAE.
Cabe destacar que devido aos desligamentos incentivados, houve a redução de dependências
com excedente de pessoal, sendo assim, as possibilidades de adesão para vagas com
transferência especial foram reduzidas. Além disso, verificou-se que a opção da cessão para
outros órgãos públicos teve maior aderência, considerando a permanência do empregado na
localidade de sua residência.
Macroatividade 2.4: Acompanhamento da adaptação dos empregados à nova localidade
 Prazo final: Dezembro/2018.
 Estágio de implementação: Em andamento. Os atendimentos com relação a empregados
com dificuldade de adaptação à nova localidade foram realizados pontualmente.
 Justificativa em caso de atraso: Com a concessão de mais quatro aeroportos da Rede em
2017, as ações de adequação do efetivo foram intensificadas.
No exercício de 2017 efetivou-se 217 movimentações de empregados pelo PEAE.
 Ações a serem tomadas para retomada do cronograma: A Superintendência de Gestão de
Pessoas, por meio da Gerência do Efetivo e do Trabalho verificou que o atendimento
pontual das demandas de adaptação à nova localidade foi eficaz, sendo assim, adotou essa
conduta.
c) Medida nº 3: Cessão de empregados e desterceirização de atividades
Macroatividade 3.1: Oferta de processos seletivos cíclicos, observando as vagas disponíveis
de desterceirização de atividades
 Prazo final: Dezembro/2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. As desterceirizações de atividades ocorrem de
acordo com as demandas de adequação do efetivo.
 Custo de implementação: No exercício de 2017 foram gastos R$ 566 mil com processos
seletivos para desterceirização de atividades.

Foram ofertadas 292 vagas para aproveitamento de empregados em atividades
desterceirizadas nos aeroportos de Maceió, Foz do Iguaçu, Londrina, Navegantes e
Aracajú, no entanto, não houve a adesão mínima para efetivar as desterceirizações, com
exceção de Navegantes, cujo processo encontra-se em andamento, com previsão de
conclusão em 2018.
Cabe destacar que, dentre as ferramentas de adequação do efetivo, a desterceirização se
mostra a alternativa menos vantajosa para a Empresa.
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 Impacto no resultado do exercício: No exercício de 2017, 34 empregados foram
aproveitados em atividades desterceirizadas no Aeroporto de Congonhas.

Dessa forma, a adesão dos empregados às demais alternativas de adequação do efetivo
ofertadas foi favorável à Infraero.
 Impacto no fluxo de caixa: Com a desterceirização de atividades de Bombeiro de
Aeródromo no Aeroporto de Congonhas houve uma economia estimada de R$ 802 mil em
2017, valor referente ao contrato de prestação de serviço.
Macroatividade 3.2: Gestão para terceirização de atividades de acordo com a necessidade da
Empresa
 Prazo final: Dezembro/2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. Início dos estudos em 2018.
Considerando que a concessão de quatro aeroportos no exercício de 2017 ocasionou
excedene de pessoal nos quadros da Empresa, foram priorizadas as desterceirizações de
atividades de bombeiros nos aeroportos de Maceió, Foz do Iguaçu, Londrina, Aracajú,
Navegantes e Congonhas.
Com a redução do efetivo da Empresa, a tendência é que nos próximos anos haja a
necessidade de terceirizar novamente as atividades.
Macroatividade 3.3: Realização de cadastramento de interessados em atuar em órgãos
públicos
 Prazo final: Dezembro/2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. Atualmente existe um cadastro a nível nacional
de empregados interessados em exercer atividades em outros órgãos públicos. No entanto,
com a concessão de quatro aeroportos à iniciativa privada, foi realizado um trabalho
pontual nessas localidades.
Macroatividade 3.4: Manutenção de contato permanente com órgãos públicos, de forma a
conseguir parcerias para cessão de empregados
 Prazo final: Dezembro/2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. A Infraero vem atuando junto ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no sentido de ampliar o número de órgãos e
entidades públicas que tem recebido empregados da Empresa. Sendo assim, no exercício
de 2017, aproximadamente 40 órgãos públicos foram autorizados a receber empregados da
Infraero.
Macroatividade 3.5: Gestão para retorno de cedidos de acordo com a necessidade da Empresa
 Prazo final: Dezembro/2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. Para o exercício de 2017 não houve demandas
para retorno nos empregados cedidos a outros órgãos.

As macroatividades 3.3, 3.4 e 3.5 tiveram os seguintes impactos nos resultados:
 Impacto no resultado do exercício: O exercício de 2017 encerrou com 1.136 empregados
cedidos a outros órgãos públicos.
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Cabe destacar que, conforme Art. 5º do Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017: “A
cessão poderá ser encerrada a qualquer momento por ato unilateral do cedente, cessionário
ou do agente público cedido”.

Em 31/12/2017 haviam 325 portarias publicadas para empregados iniciarem o exercício em
outros órgãos, além de ofícios no Ministério do Planejamento aguardando publicação de
portarias para a cessão de mais 98 empregados. Essas cessões não foram efetivadas no ano de
2017 devido ao atraso no encerramento do Plano de Transição Operacional – PTO dos 4
aeroportos concedidos (Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre).
A estimativa de economia gerada com as cessões de empregados de 2012 a 2017 é de
aproximadamente R$ 419 milhões, sendo que somente em 2017 atingiu-se uma economia na
ordem de R$ 101 milhões.
 Impacto no fluxo de caixa: Ao visualizar o realizado de Despesas com Pessoal no
Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE (área cinza do Gráfico 1), não é possível
identificar claramente a economia com as cessões de empregados a outros órgãos públicos,
tendo em vista que, na folha de pagamento, refletem aumentos de despesas como promoções,
incorporações salariais, variações na utilização do plano de saúde, entre outras.
No entanto, percebe-se a importante economia gerada no período ao projetar-se o custo com
despesas de pessoal, caso os empregados desligados e cedidos permanecessem ativos na
Infraero, conforme Gráfico 1 – Demonstrativo da economia obtida com desligamento
incentivado e cessão de empregados, constante da Análise Crítica sobre a Estrutura de Pessoal
da Unidade, subitem 6.1.1 deste Relatório.
V. Incremento das receitas comerciais
Este programa contempla um conjunto de esforços voltados para a exploração comercial da
Empresa que objetivam garantir a sustentabilidade por meio do aumento das receitas.
Apresenta-se a seguir a situação atual de cada medida:
a) Medida nº 1: Implementação do novo Plano de Negócios para o Desenvolvimento
Comercial
Macroatividade 1.1: Voo de Negócios
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Concluída. Foram realizados 7 Voos de Negócios, nos
aeroportos de: Belém, Manaus, Cuiabá, Recife, Congonhas, Vitória e Santos Dumont,
ocasião em que foram apresentadas oportunidades de negócios de 39 aeroportos.
 Custo de implementação: R$ 248.880,00.
 Impacto no resultado do exercício: Prospecções estimadas em R$ 226 milhões. (Fonte:
DCVA, DCES, DCSL).
Macroatividade 1.2: Intensificar ações de prospecção comercial - participar de feiras/eventos
(Intermodal, Expotel, ABF, Smart Airports, etc); Filiação da Infraero no GRI CLUB BRASIL
 Prazo final: 2017.

 Participação nos mais importantes eventos, para prospecção comercial e de logística: ABF,
LABACE, LIDE-ITÁLIA, INTERMODAL, PIEL, LIDE COMANDATUBA, entre outros.
 Custo de implementação: R$ 128.300,00 (referente as filiações) e R$ 600.000,00, exceto
custo com LIDE Itália (referente a participação em eventos).
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 Estágio de implementação: Concluída. Foram realizadas as filiações: LIDE, ABRASCE e
GRI (concluído em 2018).

Macroatividade 1.3: Promoção Comercial (Black Friday e outras iniciativas); Divulgar as
oportunidades nos monitores de vídeo dos aeroportos e em outdoor nos próprios terrenos
disponíveis
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Concluída. Criação e elaboração, com equipe orgânica, de
vídeos com os projetos comerciais “TOP 10”, criação de vídeos comerciais; criação de arte
para adesivagem e outdoor em aeroportos; vídeo dos Tecas de Goiânia e Curitiba, entre
outros.
 Encontro com investidores em Uberaba; divulgação de pesquisa e ações comerciais, via
SAC comercial.
 Custo de implementação: R$ 9.000,00 com os vídeos dos Tecas e demais ações realizadas
com equipe orgânica e R$ 18.800,00 (Encontro em Uberaba).
b) Medida nº 2: Implementação do novo Plano de Negócios para o Varejo Aeroportuário
Macroatividade 2.1: Aumentar o número de licitações
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. Estavam previstas realização de 528 licitações
para concessão de unidades comerciais para exploração de atividades de varejo, porém,
foram realizadas 396, pesando as restrições apresentadas para concessões comerciais nos
aeroportos previstos no Plano Nacional de Desestatização – PND. Em decorrência disso,
dos R$ 521,3 milhões previstos de receitas com varejo aeroportuário, a performance
estimada foi de 50%, demarcando um crescimento de 4,4%. A situação passou a exigir um
novo posicionamento comercial nos aeroportos que mantém na rede Infraero, mediante um
novo modelo de precificação, investindo mais no recebimento de luvas, e implantação de
um novo modelo de contratação para ações eventuais, de forma que se dê maior
dinamismo nas contratações temporárias, valorizando as contratações de curto prazo e com
pagamento antecipado.
Macroatividade 2.2: Incremento/ampliação da ocupação das áreas brutas locáveis - previsão
de ocupar 81,3 mil m² em 2017
 Prazo final: 2017.

As macroatividade 2.1 e 2.2 apresentam as seguintes justificativas, ações para retomada do
cronograma e impacto no fluxo de caixa:
 Justificativa em caso de atraso: A concessão de 4 grandes aeroportos (Salvador, Fortaleza,
Florianópolis e Porto Alegre), além da inclusão de 8 aeroportos no PND, comprometendo a
atratividades dos produtos comerciais disponíveis, especialmente diante da restrição do prazo
de concessão
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 Estágio de implementação: Em andamento. As restrições aplicadas nos prazos para
concessões de unidades comerciais nos aeroportos habilitados no PND acabaram por
impactar na previsão de ocupação de ABL, uma vez comprometida a viabilidade das
atividades para o prazo máximo de 24 meses. Isto posto, obteve-se um alcance de 68% de
ocupação dos 81,3 mil m2 previstos, resultando em 56,4 mil m2. A impossibilidade de
maior ocupação de área nos aeroportos habilitados no PND passou a exigir um novo
planejamento do mix comercial dos aeroportos mantidos da rede, passando-se a ter um
foco na destinação das unidades até então para atividades operacionais e administrativos,
para fins comercias, de forma que se possa corrigir os resultados apresentados no ano de
2018.

 Ações a serem tomadas para retomada do cronograma: Revisão do planejamento de mix
comercial, com reposicionamento de oferta com foco nos aeroportos não previstos no PND.
 Impacto no fluxo de caixa: R$ 72,5 milhões.
c) Medida nº 3: Implementação do novo Plano de Negócios para a Logística de Cargas
Macroatividade 3.1: Concessão de Tecas da Rede
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. Já foram licitados os Tecas de Goiânia,
Curitiba, Recife, Vitória, São José dos Campos, Petrolina, Londrina, Belém, Macapá, Boa
Vista, João Pessoa, Teresina, Navegantes e Joinville. Destes, cinco já estão em operação
com concessionários. São eles: Goiânia, Curitiba, Recife, Vitória e São José dos Campos.
A concessão desses Tecas, excluindo São José dos Campos que iniciou a operação apenas
em 2018, gerou um incremento no resultado nos três primeiros meses deste ano de R$ 6,3
milhões em comparação ao resultado do mesmo período de 2017.
Estão em fase de homologação as licitações dos Tecas de Petrolina, Londrina, Belém,
Macapá, Boa Vista, João Pessoa, Teresina, Navegantes e Joinville.
Com edital publicado ainda temos os Tecas de São Luís, Palmas e Campo de Marte.
Considerando apenas a aplicabilidade do preço mínimo mensal, ou seja, se considerar um
cenário pessimista, haverá um incremento na receita da ordem de R$ 30 milhões, se
comparado com o resultado (receita – despesa) em 2017.
Cabe destacar que as concessões de Navegantes e Joinville são com investimentos
estimados da ordem de R$ 45,8 milhões, que serão revertidos ao patrimônio da União ao
final do prazo de concessão.
Especificamente em relação a receita, se comparar a receita do 1º quadrimestre 2018 com a
de 2017, observa-se um incremento de R$ 32,3 milhões, ou seja, um crescimento de
52,54%.
Em relação a meta no mesmo período o crescimento foi de 35,92%, com incremento de R$
24,7 milhões.
Com a receita arrecadada até o mês de abril/2018, já alcançou-se 47% da meta estabelecida
para 2018.
 Justificativa em caso de atraso: Algumas concessões atrasaram em razão da necessidade de
definição de áreas e modelo de negócios. Considerando as áreas edificadas, resta conceder
apenas os Tecas de Campo Grande e Foz do Iguaçu.
 Impacto no resultado do exercício: Melhoria de, no mínimo, R$ 40,0 milhões no resultado
anual após transferência das operações.
Macroatividade 3.2: Aumento do portfólio de negócios em parceria com o mercado
 Estágio de implementação: Em andamento. Foi instituído em fevereiro de 2018, três novos
serviços na Rede Teca. Embora não seja diretamente em parceria com o mercado, o projeto
surgiu em razão do benchmarking realizado com os novos concessionários dos Tecas.
Nos três primeiros meses da publicação do Ato Normativo nº 147/DC/DJ/2017, que
autorizou a cobrança dos novos serviços, já arrecadou-se R$ 8.9 milhões.
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 Prazo final: 2017.

Para efeito comparativo, este valor corresponde a 82,78 % do valor arrecadado com todos
os serviços no mesmo período, que foi R$ 10.8 milhões.
Neste sentido, projeta-se uma arrecadação anual da ordem de R$ 34,8 milhões somente
com estes novos serviços. Somente com este valor representa 17%.
Diversas outras frentes estão em desenvolvimento para aumento do portfólio de serviços,
tais como: Consultoria, Venda de Serviços, Projeto TECA STORE, etc.
 Justificativa em caso de atraso: Trata-se de uma ação constante a busca de novas ofertas de
serviços. De qualquer modo, já instituímos três novos serviços.
 Custo de implementação: R$ 60.000,00
 Impacto no resultado do exercício: Aumento de R$ 35,7 milhões (serviços implantados) +
14,0 milhões (Sistemas informatizados).
Macroatividade 3.3: Atuação em vendas de soluções logísticas integradas para o mercado de
comércio exterior
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. Em 2017 foi realizada prospecção no mercado
para definição do modelo de negócio a ser utilizado para vendas de soluções logísticas
integradas. Após prospecção, definiu-se que o modelo de negócios seria realizado por meio
da implementação de MarketPlace. Prospectadas empresas desse segmento, a empresa
MarketPlace apresentou um cronograma de trabalho que após sua conclusão será
submetido à aprovação da Diretoria Executiva.
 Justificativa em caso de atraso: O atraso se deu na definição do modelo de negócio a ser
implementado, haja vista os diversos segmentos presentes nas relações que envolvem a
prestação de serviços no comércio exterior. Definida a necessidade de detalhamento do
projeto de MarketPlace no início de abril deste ano, a Superintendência de Negócios em
Soluções Logísticas está acompanhando o levantamento de requisitos pela empresa Market
Place, para posterior submissão à Diretoria de Negócios Comerciais.
Macroatividade 3.4: Redução de custos logísticos com absorção de boas práticas de mercado
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. Com o advento das concessões dos Tecas, já é
possível reduzir o custo da atividade em aproximadamente 65%, passando de R$ 13,1
milhões para R$ 4,6 milhões (resultado referente ao período de agosto/2017 a
março/2018).
Essa redução está relacionada à transferência de todo o custo de operação aos novos
concessionários, tais como: mão de obra terceirizada para movimentação de carga,
segurança, serviços públicos, insumos operacionais, manutenção, etc.
Especificamente em Manaus, considerando que o Teca ainda está sob a gestão da Infraero,
está em andamento um plano de ação, com foco tanto na redução do custo, como no
aumento de receita.
 Impacto no resultado do exercício: redução de aproximadamente R$ 13,5 milhões ao ano,
após transferência das operações.
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 Justificativa em caso de atraso: Algumas licitações ainda estão na fase de homologação.

d) Medida nº 4: Implementação do novo Plano de Negócios para Áreas Externas
Macroatividade 4.1: Incremento/ampliação da ocupação das áreas externas - previsão de
ocupar 5,6 milhões m² em 2017
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. A Superintendência de Negócios em Áreas
Externas e Serviços Aéreos (DNES) encerrou 2017 com o realizado de R$ 532 milhões
(R$ 502,5 milhões contábeis + R$ 29,5 milhões de PBI).
O resultado 2017 foi 10,59% maior do que o realizado no exercício anterior - incremento
de R$ 52,04 milhões.
Se comparar com a meta estabelecida neste Plano de Sustentabilidade, tem-se um desvio
de 3,48% (R$ 19,2 milhões).
Fechou-se o ano de 2017 com uma carteira de mais de 2 mil contratos ativos,
contemplando uma área total ocupada de 5,2 milhões de m² - a meta era fechar o ano com
5,6 milhões de m² (desvio de 7,14%).
 Custo de implementação: Para 2018 estimou-se um investimento nessas ações de
marketing (participação em feiras, eventos, instalação de outdoor) na ordem de R$ 400 mil,
o que representa menos de 0,10% da meta estipulada.
Macroatividade 4.2: Projetos TPS (INOVA CONGONHAS e INOVA NAVEGANTES)
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. Os projetos INOVA CONGONHAS e INOVA
NAVEGANTES são multidisciplinares, contemplando a concessão de toda a atividade
comercial dos terminais (varejo) com a obrigatoriedade de investimentos em infraestrutura
(TPS, pontes de embarque, estacionamento) pelo ente privado. São projetos que
apresentam alto valor de investimento por parte do investidor. O planejamento interno
referente ao projeto INOVA CONGONHAS foi concluído, no entanto, constatou-se ser
necessário uma nova revisão do escopo a fim de torná-lo mais aderente ao mercado - deste
modo, o projeto encontra-se atualmente em revisão. Acerca do projeto INOVA
NAVEGANTES, seguiu-se no planejamento do escopo e prospecção de mercado.
 Custo de implementação: Custo zero, elaboração do projeto totalmente orgânica.
As justificativas para atraso e as ações a serem tomadas para retomada do cronograma das
macroatividades 4.1 e 4.2 são:

Além do momento em questão, há ainda os constantes anúncios do Governo Federal na
privatização dos aeroportos da Rede Infraero - essa situação causa uma forte insegurança ao
mercado. Atualmente 9 dos 13 aeroportos no Programa Nacional de Desestatização – PND
(Decreto nº 9.180 de 25/10/2017) são da Rede Infraero, resultando em limitação de prazo para
novas concessões comerciais (máximo de 24 meses).
Porém, importante destacar que mesmo diante desse cenário, onde o crescimento do PIB foi
de apenas 1,00% do PBI, o setor de serviços 0,30% e o setor aéreo 2,33% de aumento na
movimentação de passageiros, a DNES apresentou crescimento de 10,59%.
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 Justificativa em caso de atraso: Pelo fato dos projetos desenvolvidos pela DNES envolverem
expressivas quantias financeiras de investimento (ex: hotéis, centros comerciais, mega lojas),
pode-se atribuir o não alcance da meta estabelecida ao momento financeiro que o país
atravessou em 2017 (recuperação da economia) - tendo havido um crescimento de apenas
1,00% do PIB brasileiro, demonstrando certa cautela por parte do empresariado.

 Ações a serem tomadas para retomada do cronograma: A DNES vem constantemente
atualizando e intensificando sua maneira de interagir com o mercado, visando sempre o
incremento das receitas comerciais. Dentre as estratégias adotadas, destaca-se nossa
participação em feiras e eventos (nacional e internacional), como por exemplo as feiras:
Intermodal, ABF Abad, Equipotel e Lide (essa última com participações da Infraero nas
cidades de Roma, Firenze e Milão) - nesses eventos, atingiu-se mais de 100 empresas, onde
divulgaram-se nossas oportunidades comerciais para exploração de áreas externas. Além
disso, estamos implantando em alguns lotes disponíveis outdoor para melhor divulgar as
áreas.
e) Medida nº 5: Incremento anual de R$ 160,0 milhões nas receitas comerciais
Macroatividade 5.1: Previsão de novas áreas para locação - com a construção de novos
Terminais de Passageiros (TPS), tais como: Macaé novo TPS com 6,3 mil m² - previsão
abr/17; Vitória novo TPS com 26,1 mil m² - previsão set/17; Macapá novo TPS com 26,2 mil
m² - previsão dez/17; Londrina ampliação de 1,2 mil m² - previsão dez/17
 Prazo final: 2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. Realizado 50% do previsto, considerando a
inauguração dos aeroportos de Macaé e Vitória
 Justificativa em caso de atraso: Atraso no Aeroporto de Vitória, cuja inauguração se deu
em 03/2018, e na conclusão da obra do Aeroporto de Macapá. Já no Aeroporto de Macaé
ocorreu no prazo previsto, sendo que a demanda pelo varejo aeroportuário foi impactada
pela crise vivenciada pela principal empresa fomentadora da aviação no município
(Petrobrás). Além disso, pesou a previsão dos aeroportos de Macaé e Vitória, restringindo
o prazo para exploração comercial em 24 meses.
 Ações a serem tomadas para retomada do cronograma: Será realizada oferta de concessões
para curto prazo (foco em credenciamento) e antecipação das licitações para o aeroporto de
Macapá, estudo de concessão máster.
 Impacto no fluxo de caixa: R$ 3,3 milhões.
Macroatividade 5.2: Previsão de atingir um total de 6,26 milhões de m² de áreas externas
concedidas - para tanto, dispõe-se de uma carteira de projetos com cerca de 60 oportunidades
em áreas externas, as quais totalizam cerca de 2,0 milhões de m² de áreas disponíveis para
concessão - com uma forte ação de prospecção comercial, espera-se efetivar essas concessões
no período de 2018-2022
 Prazo final: 2021.
Macroatividade 5.3: Aumento do portfólio de negócios em parceria com o mercado
 Prazo final: 2021.
As macroatividades 5.2 e 5.3 apresentam o seguinte status:

Dentre as estratégias definidas para o atingimento da meta DNES 2018, elencou-se 30
projetos prioritários para serem licitados em 2018 - estes seguem com destaque em nossas
ações de prospecção, incluindo uma matéria em jornal de grande circulação (Estadão).
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 Estágio de implementação: Em andamento. A meta da DNES para 2018 foi estabelecida em
R$ 424,5 milhões, cuja previsão é fechar o ano com uma ocupação de 5,6 milhões de m² de
áreas comerciais externas concedidas.

 Custo de implementação: Para 2018 estima-se um investimento nessas ações de marketing
(participação em feiras, eventos, instalação de outdoor) na ordem de R$ 400 mil, o que
representa menos de 0,10% da meta estipulada.
VI. Redução de custos
Este programa contempla um conjunto de esforços da Empresa, além das constantes nos outros
programas, que objetivam garantir a sustentabilidade por meio da redução de custos.
A seguir a situação atual de cada medida:
a) Medida nº 1: Redução do custo da folha de pagamento de pessoal decorrente da redução
do efetivo, da revisão da estrutura organizacional e da extinção de funções de confiança
Macroatividade 1.1: Ações para redução do efetivo
 Prazo final: 2021.
 Estágio de implementação: Em andamento. No exercício de 2017 foram atualizados os
valores de incentivo para os programas PDITA e DIN, por meio da Nota Técnica nº
4404/2017-MP, de 4 de maio de 2017.
Durante o ano de 2017 foram ofertados 3 ciclos de desligamentos incentivados PDITA e
DIN.
 Custo de implementação: Desde 2012, foram investidos, aproximadamente, R$ 988
milhões nos programas de desligamentos incentivados.
No exercício de 2017 foram investidos aproximadamente R$ 308 milhões com esses
programas.
 Impacto no resultado do exercício: No exercício de 2017 foram desligados 659
empregados pelo PDITA e 298 empregados pelo DIN. No total foram desligados 957
empregados por meio dos programas de desligamentos incentivados.
A estimativa de economia, no ano de 2017, com os desligamentos realizados durante o
exercício foi de R$ 118,9 milhões.
A estimativa de economia acumulada com o PDITA e DIN desde 2012 é de R$ 1,5 bilhões,
essa economia pode ser observada no Gráfico 1 - Demonstrativo da economia obtida com
desligamento incentivado e cessão de empregados, constante da Análise Crítica sobre a
Estrutura de Pessoal da Unidade, subitem 6.1.1 deste Relatório.
Macroatividade 1.2: Ações para cessão de empregados para exercício temporário em outros
órgãos, com a correspondente transferência do ônus
 Prazo final: 2021.

 Impacto no resultado do exercício: O exercício de 2017 encerrou com 1.136 empregados
cedidos a outros órgãos públicos.
Em 31/12/2017 haviam 325 portarias publicadas para empregados iniciarem o exercício
em outros órgãos, além de ofícios no Ministério do Planejamento aguardando publicação
de portarias para a cessão de mais 98 empregados. Essas cessões não foram efetivadas no
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 Estágio de implementação: Em andamento. A Infraero vem atuando junto ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no sentido de ampliar o número de órgãos e
entidades públicas que tem recebido empregados da Empresa. Sendo assim, no exercício
de 2017, aproximadamente 40 órgãos públicos foram autorizados a receber empregados da
Infraero.

ano de 2017 devido ao atraso no encerramento do Plano de Transição Operacional – PTO
dos 4 aeroportos concedidos (Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre).
A estimativa de economia gerada com as cessões de empregados de 2012 a 2017 é de
aproximadamente R$ 419 milhões, sendo que somente em 2017 atingiu-se uma economia
na ordem de R$ 101 milhões.
As macroatividades 1.1 e 1.2 tiveram o seguinte impacto no fluxo de caixa:
 Impacto no fluxo de caixa: Ao visualizar o realizado de Despesas com Pessoal no
Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE (área cinza do Gráfico 1), não é possível
identificar claramente a economia com as cessões de empregados a outros órgãos públicos,
tendo em vista que, na folha de pagamento, refletem aumentos de despesas como promoções,
incorporações salariais, variações na utilização do plano de saúde, entre outras.
No entanto, percebe-se a importante economia gerada no período ao projetar-se o custo com
despesas de pessoal, caso os empregados desligados e cedidos permanecessem ativos na
Infraero, conforme Gráfico 1 - Demonstrativo da economia obtida com desligamento
incentivado e cessão de empregados, constante da Análise Crítica sobre a Estrutura de Pessoal
da Unidade, subitem 6.1.1 deste Relatório.
Macroatividade 1.3: Destituição de empregados designados para ocupação de funções de
confiança de unidades organizacionais a serem extintas no processo de adequação da estrutura
organizacional
 Prazo final: 2021.
 Estágio de implementação: Concluída.
Macroatividade 1.4: Destituição dos empregados designados para as funções de confiança de
líderes de projeto e de líderes de empreendimento
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Concluída.
As macroatividades 1.3 e 1.4 tiveram o seguinte impacto no resultado do exercício:
 Impacto no resultado do exercício: No exercício de 2016 foi gasto R$ 307,4 milhões nas
contas contábeis referente à Remuneração Global e Função Gratificada e estimativa de
encargos associados ao valor destas contas, e em 2017 foi gasto R$ 271,9 milhões, o que
representou uma redução de 11,5 % nos gastos com funções de confiança (para o cálculo foi
considerado 70,39% referente a encargos).
Macroatividade 1.5: Alteração dos critérios para substituição de funções de confiança
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Concluída. Alterações aprovadas por meio do ATO
NORMATIVO Nº 128/DG/DJ/2017, de 24 de fevereiro de 2017.
Conforme NI 7.01/G:
11-A - As substituições de funções de confiança abaixo elencadas deve recair sobre os
respectivos empregados:
a) Superintendentes de Aeroportos: um dos Gerentes, Coordenadores ou Encarregados de
Atividades lotados nos aeroportos;
b) Supervisor de Aeroporto: um dos empregados lotados na respectiva dependência;
54

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

(...)

c) Gerente de EPTA: um dos empregados lotados na respectiva dependência;
d) Encarregado I de EPTA: um dos empregados lotados na respectiva dependência;
e) Gerente II (Autoridade Aeroportuária): um dos empregados lotados na respectiva
dependência;
11-B - Os empregados ocupantes de função de confiança com exceção daqueles elencados
no item 11-A, devem ser substituídos em suas ausências por empregados que ocupem a
mesma função de confiança, função de confiança na mesma categoria ou categoria superior
à que será substituída;
(...)

 Impacto no resultado do exercício: No exercício de 2016 foi gasto R$ 10,2 milhões
referente à substituição de funções de confiança e estimativa de encargos associados ao
valor total, e em 2017 foi gasto R$ 4,6 milhões, o que representou uma redução de 55%
nos gastos com substituição de funções de confiança (para o cálculo foi considerado
70,39% referente a encargos).
b) Medida nº 2: Revisão do Programa de Assistência Médica da Infraero (PAMI)
Macroatividade 2.1: Estudos técnicos e escolha do novo modelo
 Prazo final: Abril/2017.
 Estágio de implementação: Concluída. Refere-se à primeira etapa do Projeto Estratégico
“Novo Modelo de Gestão do PAMI”, instituído a partir da necessidade de realização de
estudos para levantamento de alternativas ao PAMI, alinhada com as melhores práticas do
mercado, com o objetivo de garantir a perenidade do programa, gerenciar o passivo
financeiro atuarial (pós emprego) e minimizar o risco financeiro da Infraero e de seus
empregados. Os estudos foram pautados na identificação de pontos positivos e negativos
que permeiam os modelos: 1) “Autogestão - com assessoria” - onde a Empresa mantém a
responsabilidade pela gestão e compartilha a operação do plano; 2) Terceirização: cenário
em que a Infraero transferiria a gestão e a operação para uma administradora de benefícios
do mercado de planos de saúde. Em outubro/2017 a Diretoria Executiva da Infraero e
Conselho de Administração aprovaram o novo modelo optando-se pela “Autogestão, com
assessoria”. Em 2017, o projeto foi encerrado com essa aprovação, pois as etapas
subsequentes dependiam de aprovação do modelo em Assembleia pelos Empregados.
(Status no Portfólio 2017: Projeto encerrado até a fase de definição do modelo. A
implantação depende de aprovação em Assembleia).
Macroatividade 2.2: Implantação
 Estágio de implementação: Em andamento. Em 2018, a “Implantação do Novo PAMI”
constante no Portfólio de Ações Estratégicas e prevê as seguintes entregas: Definição e
aprovação das regras (contempla a aprovação do novo programa pelo TST, aprovação do
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT em Assembleia e definição da data de corte para
procedimentos do modelo antigo); Estruturação operacional para o novo modelo
(atualização cadastral, redesenho de processo, regras para processamento de cobrança,
customização e parametrização de sistemas); acompanhamento da execução da transição
dos modelos e efetivação de plano de divulgação do novo PAMI. O início da execução do
novo modelo está previsto para ocorrer em agosto, após a aprovação do ACT em
Assembleia e definição da data de corte do modelo antigo.
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 Prazo final: Março/2018.

 Justificativa em caso de atraso: Devido ao PAMI estar vinculado ao Acordo Coletivo de
Trabalho – ACT, o novo modelo somente pode vigorar após aprovação em Assembleia do
referido ACT.
Dessa forma, justifica-se o atraso na execução do projeto pela dificuldade em aprovar o
ACT 2017/2018, que atualmente encontra-se em fase de mediação junto ao TST.
c) Medida nº 3: Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD)
Macroatividade 3.1: Negociação das metas
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Concluída. As metas das despesas gerenciáveis dos grupos de
materiais de consumo, serviços contratados, utilidades e despesas gerais foram negociadas,
em 2016, junto aos Centros Corporativo, de Serviços e de Negócios utilizando como
metodologia o Gerenciamento Matricial de Despesas. As negociações foram coordenadas
pela Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária, com a participação das
Superintendências de Aeroportos A, B e C, dos Gestores de Pacotes e Gestores de Entidade
(Superintendentes dos Centros Corporativo, de Serviços e de Negócios).
Macroatividade 3.2: Implementação das ações para redução de gastos
 Prazo final: 2017.
 Estágio de implementação: Em andamento. A expectativa de redução das despesas
gerenciáveis considerou a premissa das concessões a partir de julho/2017 dos aeroportos de
Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Florianópolis a qual apenas se efetivou em janeiro de
2018. As ações de controle das despesas foram eficazes tendo em vista o aumentou de 1%
das despesas em relação ao ano de 2016, alcançando um crescimento inferior à inflação do
período de 2,95%.
As ações para redução de gastos terão continuidade em 2018.
4.1.5. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
Em sua estrutura organizacional a Infraero possui a Superintendência de Gestão Estratégica, a
Gerência de Planejamento Estratégico, a Gerência de Projetos Corporativos, a Gerência de
Processos que acompanham e monitoram o Plano Empresarial, a Carteira de Projetos e a Cadeia de
Valor, que é composta por todos os processos que geram valor para a Estratégia da Empresa.
Em 2017 a governança da gestão de Plano Empresarial foi realizada por meio do Fórum de Gestão
de Superintendentes e do Comitê de Gestão Estratégica (COGES).

O Comitê de Gestão Estratégica (COGES) acompanha o processo de formulação estratégica,
propondo a aprovação do Plano Empresarial à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração,
avalia o desempenho dos objetivos, indicadores e projetos estratégicos. O Comitê também delibera
sobre a implementação da estratégia e a melhoria da governança corporativa, além de determinar a
implantação de ações corretivas necessárias aos cumprimentos das metas. É importante a atuação do
COGES na promoção do direcionamento dos esforços gerenciais para o alcance dos objetivos
definidos no Mapa Estratégico para assegurar que haja compreensão da estratégia por todos os
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O Fórum de Gestão de Superintendentes é um Comitê Consultivo, que tem por finalidade analisar
os resultados do Plano Empresarial no nível tático para subsidiar o Comitê de Gestão Estratégica –
COGES em suas decisões. O Fórum é composto por todos os ocupantes regulares da função de
Superintendente do Centro Corporativo, que se reúnem mensalmente para acompanhamento dos
resultados dos objetivos, indicadores e projetos estratégicos.

colaboradores, para melhor desempenho dos seus papéis. Estão presentes neste Comitê todas as
Diretorias da Empresa.
O Plano é apresentado para aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, que
quadrimestralmente fazem o acompanhamento dos resultados.
Para monitoramento do Plano Empresarial a Infraero utiliza o sistema FlexSI, que é um software
certificado pelo Balanced Scorecard Collaborative (BSCOL). O FlexSI é um sistema de
informações que se integra com outros sistemas da Empresa para captar, tratar, sistematizar e
disponibilizar os dados relevantes para o processo de gestão estratégica. Auxilia na gestão
executada de maneira descentralizada, permitindo a inserção de análises pelos próprios gestores.
A utilização desse sistema é um avanço de qualidade que garante melhor aproveitamento do tempo,
pois mantém todas as informações de gestão em uma só plataforma e é de fácil consulta.
4.2. Desempenho orçamentário
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Quadro 1: Identificação da Unidade Orçamentária

Denominação da Unidade Orçamentária

Código da UO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero

39256

Código SIAFI da
UGO

Salienta-se que muito embora o Tribunal de Contas da União – TCU mantenha a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero como Unidade Jurisdicionada para fins de
apresentação do Relatório de Gestão, com a transferência de subordinação da Secretaria Nacional
de Aviação Civil – SNAC para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA, por
meio da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, a partir de 2017 a Infraero, para fins
orçamentários, assume a figura de Unidade Orçamentária – UO vinculada ao MTPA.
4.2.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade
da Infraero
A Infraero possuía, para o exercício de 2017, ações orçamentárias estruturadas em dois programas
do Plano Plurianual 2016-2019 (PPA):
 2017 – Aviação Civil;
 0807 – Gestão e Manutenção de Infraestrutura das Empresas Estatais Federais.
No exercício de 2017 foram investidos R$ 534,98 milhões em obras e equipamentos, na sua
totalidade com recursos de Aporte de Capital.
Quadro 2: Realização dos Investimentos por Fonte de Recursos
Em R$ milhões

2017

Com Recursos de Aporte de Capital
. Do Exercício

Total

534,98

534,98

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Na Lei Orçamentária Anual – LOA revisada, foram aprovados recursos no montante de R$
937.208.847,0 dos quais foram realizados R$ 534.982.275,0 representando 57% do orçado,
conforme demonstrado no Quadro a seguir:
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Descrição

Quadro 3: Realização dos Investimentos por Fonte de Recursos

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO
DEMONSTRATIVO DO OBJETIVO DO PROGRAMA
Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Infraero
Quadro 4: Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Infraero

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Descrição Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves,
passageiros e cargas à demanda existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas
aeroportuárias e medidas de gestão.
Código

0083

Órgão

MTPAC

SEDECAI202004062

2017
Programa Aviação Civil
Código
A Infraero participa do Objetivo 0083 que possui duas metas regionalizadas das quais foram preenchidas no quadro
abaixo correspondente. Não há metas não regionalizadas sob sua responsabilidade.
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Quadro 5: Metas Quantitativas Regionalizadas

METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS

01

Descrição da Meta

Aumentar a capacidade da rede de
Capacidade de
aeroportos do Brasil de modo a
movimentação
possibilitar o processamento de 385
de passageiros
milhões de passageiros, observadas as
por ano.
normas regulamentares de prestação de
serviço adequado expedidas pela ANAC.

02

a) Prevista
2017
385.000.000

d) %
b) Realizada c) Realizada
Realização
em 2017
até 2017
(c/a)
237.610.000 237.610.000
61,7

d) %
b) Realizada c) Realizada
Realização
em 2017
até 2017
(c/a)
47.796.000
47.796.000
103,9

Unidade
medida

a) Prevista
2017

Região Sul

Capacidade de
movimentação
de passageiros
por ano

46.000.000

Região Sudeste

Capacidade de
movimentação
de passageiros
por ano

177.000.000

52.336.500

52.336.500

29,6

Região Norte

Capacidade de
movimentação
de passageiros
por ano

39.000.000

44.822.000

44.822.000

114,9

Região Nordeste

Capacidade de
movimentação
de passageiros
por ano

84.000.000

73.840.500

73.840.500

87,9

Região Centro-Oeste

Capacidade de
movimentação
de passageiros
por ano

39.000.000

18.815.000

18.815.000

48,2

Unidade
medida

a) Prevista
2017

Regionalização da Meta

Sequencial

Unidade
medida

Descrição da Meta

Capacidade de
Aumentar a capacidade de
Processamento
processamento de cargas dos
de carga em
terminais de carga aérea para 2,4
toneladas.
milhões de toneladas, por meio de
investimentos públicos e privados.

2.400.000

d) %
b) Realizada c) Realizada
Realização
em 2017
até 2017
(c/a)
608.763

608.763

25,4

d) %
b) Realizada c) Realizada
Realização
em 2017
até 2017
(c/a)

Unidade
medida

a) Prevista
2017

Capacidade de
Processamento
de carga

174.000

129.483

129.483

74,4

Região Sudeste

Capacidade de
Processamento
de carga

1.545.000

15.655

15.655

1,0

Região Norte

Capacidade de
Processamento
de carga

353.000

257.322

257.322

72,9

Região Nordeste

Capacidade de
Processamento
de carga

165.000

115.339

115.339

69,9

Região Centro-Oeste

Capacidade de
Processamento
de carga

163.000

90.964

90.964

55,8

Regionalização da Meta
Região Sul

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Obs.: Valores de realização das metas em 2017 referem-se às capacidades dos aeroportos administrados pela Infraero
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Sequencial

Análise Crítica do Programa Temático Aviação Civil e Seu Objetivo
O programa temático - Aviação Civil, de responsabilidade do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil – MTPAC, possui cinco objetivos, dos quais a Infraero está inserida apenas em deles:
adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e
futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de gestão.
Para atingir esse objetivo, quatro metas foram estabelecidas no Plano Plurianual de 2016 a 2019,
das quais a Infraero participa nas duas metas abaixo:
 Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a possibilitar o
processamento de 385 milhões de passageiros, observadas as normas regulamentares de
prestação de serviço adequado expedidas pela ANAC; e


Aumentar a capacidade de processamento de cargas dos terminais de carga aérea para 2,4
milhões de toneladas, por meio de investimentos públicos e privados.

Para contribuir com o atingimento destas metas, bem como garantir a operacionalidade e a
segurança compatíveis com o aumento da demanda de passageiros, a Infraero continuará seus
investimentos em obras de construção, reforma, ampliação e modernização dos Terminais de
Passageiros, Pátios, Pistas e Terminais de Cargas (TECA´s); além de buscar melhorias nos
processos operacionais nos Terminais de Passageiros e de Carga nos aeroportos administrados pela
Empresa.
Os dados de realização das metas para o exercício de 2017 referem-se aos aeroportos administrados
pela Infraero, por isso os aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins que foram
concedidos à iniciativa privada e de Natal, que teve suas atividades encerradas, não constam nas
informações apresentadas. Embora os aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto
Alegre tenham sido concedidos em 2017, ainda fazem parte dos dados apresentados pois, a
transferência das operações aos vencedores dos leilões ocorreu somente em janeiro/2018.
Dessa forma, no ano passado, a Infraero investiu em equipamentos, obras e serviços de engenharia,
o montante de R$ 535,0 milhões, distribuídos conforme tabela, a seguir:
Quadro 6: Orçamento de Investimentos por Programa de Governo
Em R$
milhões

Programa

Descrição

2017 Aviação Civil

Valor
532,4

0807 Gestão e Manutenção de Infraestrutura das
Empresas Estatais Federais
Total

2,6
535,0

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Análise Crítica das Ações Orçamentárias do Programa Temático – Aviação Civil 2017

Salienta-se que os quadros “Ações relacionadas a Programa temático do PPA de responsabilidade
da UPC – OFSS”, “Ação/Subtítulos – OFSS” e “Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a
Pagar – OFSS”, referem-se ao Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, por isso não foram
preenchidos.
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Apresenta-se, a seguir, análise das ações orçamentárias constantes no Programa Temático Aviação
Civil, sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais investimentos, bem como, os
motivos que contribuíram para a não realização total dos recursos orçamentários previstos no
Orçamento de Investimentos 2017.

Quadro 7: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 7H34

Código
Título
Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7H34
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos (SP)
006Z Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
gestão.
Código: 0083
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
( x ) Sim

(

) Não

Caso positivo: ( x ) PAC

(

) Brasil sem Miséria (

) Outras

Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Inicial
1.800.000,0

Dotação
Final
1.547.937,0

Valor
Realizado
-

Execução Física - Meta
Descrição da
Meta
*

Unidade de
Previsto
medida
Percentual de
1%
execução
física

Reprogramado

Realizado

1%

-

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

Do início do processo de desapropriação até novembro/2017 a Infraero desembolsou com o
pagamento das indenizações, custas e honorários e perícias, o montante de R$ 266,6 milhões. Este
valor foi utilizado para realizar o depósito inicial de 4.167 imóveis, o que representa 99,99% da sua
totalidade, bem como para o pagamento das atualizações de ações com trânsito em julgado. Resta,
ainda, o depósito inicial da Área Rural Gleba 89, no valor de R$ 5,2 milhões.
Destaca-se que os valores dos depósitos realizados na instrução inicial dos processos tiveram como
base os valores dos laudos de avaliação corrigidos pela UFIC-Unidade Fiscal do Município de
Campinas, ou IPCA por determinação judicial, visto que as avaliações foram realizadas entre 2004
e 2006 (1ª fase – Consórcio Diagonal Gab) e 2011 e 2012 (2ª fase – Consórcio Cobrape FT). Na
época da instrução das ações buscou-se junto aos expropriados a realização das audiências de
conciliação para tentativa de acordos. Para tanto a Infraero propôs a atualização dos laudos pela
Unidade Fiscal do Município de Campinas – UFIC. Entretanto, como os laudos estão
desatualizados, em muitas das ações os Juízes determinaram, de ofício, a atualização do valor
inicial pelo IPCA.

SEDECAI202004062

Embora não seja possível precisar a quantia necessária de recursos, os técnicos elaboraram
estimativa tomando como base o valor médio do metro quadrado de processos periciados, a linha de
encaminhamento aplicada pelos juízes que atuam nos processos e o histórico dos processos
concluídos, chegando-se a um valor da ordem de R$ 80,0 milhões a ser desembolsado em 2018,
com o pagamento de indenizações dos expropriados e custas dos processos que encontram-se em
fase adiantada.
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Quadro 8: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 10ZA

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10ZA
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)
0070 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
( x ) Sim (
) Não
Caso positivo: ( x ) PAC (
) Brasil sem Miséria ( )
Ação Prioritária
Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
*
1.000.000,0
1.000.000,0
1.000.000,0
Percentual de
1%
1%
1%
execução
física
Código
Título
Iniciativa

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

Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o aeroporto foi incluído no Plano Nacional de
Desestatização por meio do Decreto nº 7.896/2013. O leilão para concessão ocorreu em
novembro/2013 e o aeroporto foi arrematado por R$ 1,82 bilhão pelo consórcio AeroBrasil, com
prazo de concessão de 30 anos. O contrato foi assinado em abril de 2014 e o início da concessão
ocorreu em maio de 2014.
No exercício de 2017 concluiu-se a obra de ampliação e recuperação da pista de pouso e
decolagem, que faz parte do Anexo 03 do Contrato de Concessão que aguarda a emissão do Termo
Definitivo de Recebimento.
Quadro 9: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 10ZB

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10ZB
Tipo: Projeto
Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins Título
Fortaleza (CE)
Iniciativa
0071 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria (
) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
14.189.973,0 14.189.973,0
7.218.979,0
Percentual de
61%
61%
31%
*
execução
física
*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, consultoria técnica, apoio à fiscalização de obras, ações ambientais
e demais investimentos complementares à execução do empreendimento.
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Código

Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o aeroporto foi incluído no Plano Nacional de
Desestatização por meio do Decreto nº 8.517/2015. O leilão para concessão ocorreu em março de
2017 e o aeroporto foi arrematado pelo consórcio Fraport AG Frankfurt Airport Services, com
prazo de concessão de 30 anos. O contrato foi assinado em julho de 2017 e o início da concessão
ocorreu em agosto de 2017. Os valores pagos em 2017 referem-se à aquisição e instalação das
pontes de embarque com previsão de conclusão em dezembro/2018.
Quadro 10: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 12LF

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.12LF
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)
0074 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não
Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
3.000.000,0 6.468.424,0
179.234,0
Percentual de
2%
4%
*
execução
física
Código
Título
Iniciativa

*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e decolagem e construção de
terminal de carga aérea, com edifício administrativo, central de utilidades, galpões de cargas de exportação e
importação, depósito de cargas restritivas e estacionamento remoto de caminhões, abrangendo desapropriações,
obras, projetos, consultoria técnica e fiscalização, ações ambientais e demais investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.
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Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o aeroporto foi incluído no Plano Nacional de
Desestatização por meio do Decreto nº 8.517/2015. O leilão para concessão ocorreu em março de
2017 e o aeroporto foi arrematado pelo consórcio Fraport AG Frankfurt Airport Services, com
prazo de concessão de 25 anos. O contrato foi assinado em julho de 2017 e o início da concessão
ocorreu em agosto de 2017. Em decorrência da concessão, os contratos de reforma do terminal de
passageiros e de construção do novo complexo logístico de cargas estão em fase de rescisão.
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Quadro 11: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 7J01

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7J01
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim
Título
(RJ)
Iniciativa
0075 Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeão
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não
Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
2.800.000,0
Percentual de
6%
*
execução
física
Código

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

Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o aeroporto foi incluído no Plano Nacional de
Desestatização por meio do Decreto nº 7.896/2013. O leilão de concessão ocorreu em
novembro/2013 e o aeroporto foi arrematado por R$ 19 bilhões pelo consórcio Aeroportos do
Futuro. O prazo de concessão será de 25 anos. O contrato de concessão foi assinado em abril e o
início da concessão ocorreu em maio/2014. Encontra-se em tratativas junto à Concessionária um
encontro de contas para definição sobre as obras do Anexo 03 do Contrato de Concessão.
Quadro 12: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 7J01

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1J93
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena (PR)
04BT Adequação da capacidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código:2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC
( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
1.000.000,0 11.000.000,0
812.340,0
Percentual de
1%
2%
*
execução
física
*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e decolagem e construção de
terminal de carga aérea, com edifício administrativo, central de utilidades, galpões de cargas de exportação e
importação, depósito de cargas restritivas e estacionamento remoto de caminhões, abrangendo desapropriações,
obras, projetos, consultoria técnica e fiscalização, ações ambientais e demais investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.
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Código
Título
Iniciativa

A obra de reforma e modernização do Terminal de Passageiros foi concluída e aguarda a emissão
do Termo de Recebimento Definitivo para então efetuar a quitação do financeiro. Com a reforma, o
terminal contará com salas de embarque e desembarque, 5 (cinco) novas pontes de embarque,
ampliação das áreas comerciais do saguão, praça de alimentação, adequação das vias de acesso e
meio fio de embarque e desembarque, novas áreas para órgãos públicos e acesso ao estacionamento.
Com relação ao projeto de construção da terceira pista de pouso, os estudos preliminares foram
concluídos, aguardando Decreto de desapropriação de áreas. Com relação à ampliação do pátio, as
obras foram concluídas em junho/2014, ampliando em mais 10 novas posições de aeronaves
categoria “C”.
Quadro 13: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 10Z9

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.10Z9
Tipo: Projeto
Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo
Título
Gomes - Manaus (AM)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
20.931.630,0 20.931.630,0 20.426.507,0
Percentual de
61%
61%
61%
*
execução
física
Código

*Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pátio de aeronaves e pista de pouso e decolagem e construção de
terminal de carga aérea, com edifício administrativo, central de utilidades, galpões de cargas de exportação e
importação, depósito de cargas restritivas e estacionamento remoto de caminhões, abrangendo desapropriações,
obras, projetos, consultoria técnica e fiscalização, ações ambientais e demais investimentos complementares à
execução dos empreendimentos.
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No aeroporto de Manaus a obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros foi concluída
em 2015. No exercício de 2017 iniciou-se a substituição das pontes de embarque e desembarque do
terminal de passageiros, no qual contempla a aquisição e construção dos túneis fixos para instalação
das pontes com previsão de conclusão em fevereiro/2018.
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Quadro 14: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 12LD

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.12LD
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães (BA)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
500.000,0
4.846.566,0
3.319.306,0
Percentual de
1%
10%
7%
*
execução
física
Código
Título
Iniciativa

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

No aeroporto de Salvador a reforma do Terminal de Passageiros com adequação do canal de
inspeção encontra-se em processo de encontro de contas. Em junho de 2014 a ANAC homologou a
ampliação do pátio de aeronaves. A obra de construção da nova torre de controle foi concluída em
novembro/2014 com finalização da instalação dos equipamentos pelo DECEA.
Em continuidade às medidas adotadas pelo Governo Federal para melhorar a qualidade dos serviços
e da infraestrutura aeroportuária do País, o aeroporto de Salvador foi incluído no Programa
Nacional de Desestatização por meio do Decreto nº 8.517, de 10 de setembro de 2015. O leilão de
concessão ocorreu em março/2017 e o aeroporto foi arrematado por R$ 4,6 bilhões pela empresa
Vinci Airports. O prazo de concessão será de 30 anos. O contrato de concessão foi assinado em
julho/2017 e o início da concessão ocorreu em agosto/2017. Os valores pagos em 2017 referem-se à
obra de adequação do canal de inspeção do terminal de passageiros.
Quadro 15: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 145V

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.145V
Tipo: Projeto
Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( X ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( X ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
25.000.000,0
40.766.528,0 3.942.359,0
Percentual de
13%
4%
2%
*
execução
física
*Ampliação e reforço da pista de pouso e decolagem e implantação de áreas de segurança de fim de pista (RESAs),
construção de terminal de passageiros, pátio de aeronaves, estacionamento, centro de manutenção, urbanização de
novas áreas para companhias aéreas, hangares e atividades comerciais e outras edificações e infraestruturas
complementares.
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Código
Título
Iniciativa

No aeroporto de Aracaju no exercício de 2017 executou-se a obra de ampliação e reforma da pista
de pouso e decolagem. A obra de reforma do terminal de passageiros está paralisada por
determinação do TCU. Em agosto de 2017 o Governo Federal anunciou mais uma rodada de
concessões de aeroportos e em outubro de 2017 foi publicado o Decreto nº 9.180/2017, que dispõe
sobre a inclusão de novos aeroportos no Plano Nacional de Desestatização, no qual o aeroporto de
Aracaju está incluído.
Quadro 16: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 145X

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.145X
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
5.000.000,0 20.485.443,0 20.458.571,0
Percentual de
8%
33%
33%
*
execução
física
Código
Título
Iniciativa

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

No aeroporto de Macaé as obras de construção do novo Terminal de Passageiros, sistema viário,
edifício administrativo e estacionamento foram concluídas. O aeroporto passa a contar com uma
área do terminal de 11.000 m2 e um total de 10 balcões de check-in. Em agosto de 2017 o Governo
Federal anunciou mais uma rodada de concessões de aeroportos e em outubro de 2017 foi publicado
o Decreto nº 9.180/2017, que dispõe sobre a inclusão de novos aeroportos no Plano Nacional de
Desestatização, no qual o aeroporto de Macaé está incluído.
Quadro 17: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 1F52

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F52
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
200.000,0
200.000,0
121.793,0
Percentual de
1%
1%
1%
*
execução
física
*Construção do novo terminal de passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves, pistas de taxiamento,
estacionamento público de veículos, acesso viário, edificações de apoio e demais obras complementares, consultoria e
apoio técnico à fiscalização.
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Código
Título
Iniciativa

No aeroporto de Goiânia o novo Terminal de Passageiros foi concluído em 2016, aguardando
deliberação do Tribunal de Contas da União – TCU para pagamento da parcela final do contrato. O
aeroporto conta agora com mais 34.100 m2 de área, dez novas posições de aeronaves, quatro pontes
de embarque e um total de 53 balcões de check-in, garantindo uma infraestrutura mais moderna e
segura para operacionalizar aeronaves, além de maior conforto aos passageiros.
Quadro 18: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 1F53

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F53
Tipo: Projeto
Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto
Título
Alcolumbre (AP)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
214.682.359,0 200.896.671,0 17.789.112,
Percentual de
59%
64%
9%
*
0
execução
física
Código

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

No aeroporto de Macapá no exercício de 2017 executou-se as obras de construção do novo
Terminal de Passageiros, com previsão de conclusão em dezembro/2018. Ao término da obra o
terminal contará com 26.200 m2 de área, quatro novas posições de aeronaves, três pontes de
embarque e um total de 25 balcões de check-in.
Quadro 19: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 1F54

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1F54
Tipo: Projeto
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do
Título
Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)
Iniciativa
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( X ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( X ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
5.056.288,0 5.056.288,0
Percentual de
16%
16%
*
execução
física
*Execução das obras e serviços de engenharia de reforma e ampliação do TPS e do sistema de pistas e pátios, de obras
complementares e da elaboração dos projetos executivos, e construção do novo alimentador de energia elétrica no
Aeroporto Internacional Santos Dumont, abrangendo projetos, obras, consultoria técnica e fiscalização, ações
ambientais e demais investimentos complementares à execução do empreendimento.
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Código

No aeroporto Santos Dumont a obra de recuperação do pátio de aeronaves, iniciada em março/2013,
foi concluída em maio/2016. O sistema de climatização do terminal de passageiros foi concluído em
novembro/2016. A obra do segundo pavimento e obras complementares da área de embarque do
terminal de passageiros foram concluídas em 2015.
Quadro 20: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 1J95

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.1J95
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto
Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
*
204.737.075,0 362.771.806,0 341.637.777,
Percentual
39%
69%
65%
0
de execução
física
Código
Título
Iniciativa

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

No aeroporto de Vitória no exercício de 2017 executou-se as obras de construção do novo Terminal
de Passageiros, com previsão de conclusão em março/2018. Ao término das obras o aeroporto
contará com um total de 34.000 m2 de área no terminal, dezoito posições de aeronaves, seis pontes
de embarque, um total de 56 balcões de check-in, 101.799 m2 de pátio de aeronaves e 2.058 metros
de pista de pouso e decolagem.

SEDECAI202004062

Em agosto de 2017 o Governo Federal anunciou mais uma rodada de concessões de aeroportos e em
outubro de 2017 foi publicado o Decreto nº 9.180/2017, que dispõe sobre a inclusão de novos
aeroportos no Plano Nacional de Desestatização, no qual o aeroporto de Vitória está incluído.
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Quadro 21: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 1J98

Código
Título
Iniciativa

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

Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas de
Objetivo
gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto
Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
*
15.186.921,0 18.264.078,0 9.443.394,0
Percentual de
57%
58%
30%
execução
física
*Reforma do terminal de passageiros, consultoria de projeto, apoio a fiscalização e ações ambientais.

No aeroporto de Cuiabá executou-se em 2017 a obra de reforma e ampliação do terminal de
passageiros por meio de convênio com o Governo do Estado, com previsão de conclusão em
fevereiro/2018. Em agosto de 2017 o Governo Federal anunciou mais uma rodada de concessões de
aeroportos e em outubro de 2017 foi publicado o Decreto nº 9.180/2017, que dispõe sobre a
inclusão de novos aeroportos no Plano Nacional de Desestatização, no qual o aeroporto de Cuiabá
está incluído.
Quadro 22: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 4099

Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.4099
Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Tipo: Atividade

0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União

Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO
Ação Prioritária
( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
*
42.335.236,0 124.265.115,0 60.507.647,0
-

Para manter as instalações aeroportuárias, sob a jurisdição da Infraero, em condições adequadas de
utilização, a fim de garantir a operacionalidade e segurança compatíveis com as necessidades do
setor, destaca-se alguns investimentos realizados: ampliação do pátio de aeronaves do aeroporto de
Recife; construção das novas casas de forças para o pleno funcionamento dos equipamentos de
auxílio à navegação aérea das pistas de pouso e decolagem do aeroporto de Curitiba; reforma do
prédio da Navegação Aérea do aeroporto de Londrina; aquisição e instalação de torres de
resfriamento no pátio de aeronaves do aeroporto Santos Dumont; aquisição de equipamentos de
radiocomunicação digital para diversos aeroportos da rede; retexturização da pista dos aeroportos de
Cuiabá e Palmas; aquisição e instalação de PAPI para as pistas de diversos aeroportos da rede;
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*Contratação e execução de obras e serviços, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos necessários à
manutenção da infraestrutura aeroportuária, abrangendo operações, segurança, infraestrutura de apoio e ações
ambientais.

aquisição e instalação de EMS para diversos aeroportos da rede; revitalização do sistema de
climatização do aeroporto de Belém e fornecimento e instalação de ELO no aeroporto de Porto
Velho.
Quadro 23: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 7U24

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.7U24
Tipo: Projeto
Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado – São Luis (MA)
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código:2017
Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim (
) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
Unidade de
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
*
279.436,0
Percentual de
2%
execução
física
Código
Título
Iniciativa

*Ampliação do terminal de passageiros e do estacionamento de veículos, a construção da segunda via de acesso em
frente ao terminal e a substituição do forro do saguão.

No aeroporto de São Luis a obra de ampliação do Terminal de Passageiros com a instalação dos
módulos operacionais foi concluída em outubro/2016. O aeroporto contará com 11.180 m2 de área.
A instalação do forro no saguão do terminal foi concluída em maio/2014 e a construção de segunda
via frontal do terminal e a ampliação do estacionamento foram concluídas em dezembro/2014.
Quadro 24: Ações do Orçamento de Investimentos – Código 157L

Identificação da Ação
30.62213.26.781.2017.157L
Tipo: Projeto
Adequação da Infraestrutura Aeroportuária
0076 Adequação da capacidade dos Aeroportos administrados pela União
Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda
existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias e medidas
Objetivo
de gestão.
Código: 0083
Programa
Aviação Civil
Código: 2017 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( x ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( x ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Valor
Descrição Unidade de
Dotação Final
Previsto Reprogramado Realizado
Inicial
Realizado
da Meta
medida
*
20.390.632,0 44.315.861,0 41.374.957,0
Aeroporto
2
4
4
adequado
Código
Título
Iniciativa

Esta ação nacional abrange outros investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC não relacionados nas ações específicas, dos quais destacam-se: ampliação do terminal de
passageiros e restauração da pista de pouso, taxiways, sistema viário e pátio de aeronaves e via de
acesso à Seção de Combate a Incêndio – SCI do aeroporto de Rio Branco; aquisição dos Carros de
Combate a Incêndio – CCI para os aeroportos de Rio Branco e de Boa Vista; obras de reparos nas
pistas dos aeroportos de Belém e Foz do Iguaçu; implantação do Módulo Operacional – MOP do
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*Execução do desmatamento, terraplanagem, pavimentação, drenagem, proteção vegetal, sinalização horizontal,
abrangendo projetos, obras, consultoria técnica e fiscalização, ações ambientais e demais investimentos
complementares à execução dos investimentos.

aeroporto de Londrina: e início da execução da 1ª Fase do Programa de Reparos em Pistas
Prioritárias nos aeroportos da rede Infraero.
Análise Crítica do Programa de Gestão e Manutenção – 0807 e suas ações
DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Quadro 25: Demonstrativo do Programa de Gestão e Manutenção

Identificação do Programa de Governo
Código Programa 0807
Título
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Órgão Responsável Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPAC
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
Não Processados
10.796.000,0
13.796.000,0
2.604.080,0
Obs: Os valores informados referem-se tão somente aos investimentos da Infraero

Este programa expressa e orienta as ações destinadas à gestão e à manutenção da atuação
governamental na infraestrutura das empresas estatais federais. Neste contexto, a Infraero investiu
em manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas, equipamentos e ativos de
informática utilizados nas suas principais atividades.
A seguir, a análise das duas ações orçamentárias constantes do Programa de Gestão e Manutenção,
sob a responsabilidade da Infraero, destacando os principais investimentos, bem como, os motivos
que contribuíram para não realização dos recursos orçamentários previstos.
Quadro 26: Demonstrativo das ações vinculadas ao programa de gestão, manutenção e serviços

Identificação da Ação
30.62213.26.122.0807.4102.0001
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Programa
Código: 0807
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
( ) Sim
( X ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria (
)
Ação Prioritária
Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Dotação
Dotação
Valor
Descrição da Unidade de
Previsto
Reprogramado Realizado
Inicial
Final
Realizado
Meta
medida
796.000,0
796.000,0
14.736,0
Código
Título

Com as concessões dos aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins, o cenário
apresentou-se restritivo para atender a demanda de investimentos nesta ação. Diante disso, no
exercício de 2017 foram priorizados apenas os investimentos em obras de infraestrutura e em
equipamentos de operações e segurança.
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Obs.: Os valores informados referem-se tão somente aos investimentos da Infraero.

Quadro 27: Ações vinculadas ao Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de responsabilidade da UJ

Identificação da Ação
30.62213.26.126.0807.4103.0001
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
Programa
Código: 0807
Unidade Orçamentária
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
Ação Prioritária
( ) Sim ( X ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Execução Financeira e Física
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Unidade
Dotação
Dotação
Valor
Descrição
de
Previsto Reprogramado
Realizado
Inicial
Final
Realizado
da Meta
medida
10.000.000,0 13.000.000,0 2.589.344,0
Código
Título

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

Nesta ação destacam-se os seguintes investimentos: licença de uso dos sistemas da Microsoft,
sistema AntiSpam e antivírus e aquisição do sistema de gestão de ativos da Infraero.
4.2.2. Informações sobre a execução das despesas
PROGRAMAÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL
Quadro 28: Programação de Despesas de Capital
Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários
DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS

Suplementares
Abertos
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Especiais

Outras Operações
Dotação final 2017 (A)
Dotação final 2016 (B)
Variação (A/B-1)*100

Origem dos Créditos Orçamentários
DOTAÇÃO
INICIAL

CRÉDITOS

Suplementares
Abertos
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Especiais

Outras Operações
Dotação final 2017 (A)
Dotação final 2016 (B)
Variação (A/B-1)*100

Código UO: 39256
UGO:
Grupos de Despesa Correntes
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3- Outras Despesas
Encargos Sociais
Encargos da Dívida
Correntes
Grupos de Despesa Capital
9 - Reserva de
64–
5 – Inversões
Contingência
Amortização
Investimentos
Financeiras
da Dívida
721.485.550
372.171.032
-156.447.735
937.208.847
849.742.516
10,3%

771.100.000
1.373.991.455
2.145.091.455
709.022.443
202,5%

-

-

SEDECAI202004062

Unidade Orçamentária: Infraero

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO
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A Infraero iniciou o exercício de 2017 com o Orçamento de Investimentos aprovado por
meio da Lei Orçamentária nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, com o montante de R$ 721,5
milhões. Após a revisão, o montante final ficou em R$ 937,2 milhões, a serem aplicados na
manutenção da infraestrutura aeroportuária, priorizando as obras constantes do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC. Além disso, foram orçados e revisados R$ 2.145,1 milhões para
aporte de capital nas Sociedades de Propósito Específico – SPE´s dos aeroportos de Brasília,
Campinas, Galeão, Confins e Guarulhos.
EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL COM INVESTIMENTO POR MODALIDADE
DE CONTRATAÇÃO:
Quadro 29: Despesas por Modalidade de Contratação
Valores em R$ 1,00

Despesa executada

Modalidade de Contratação
1.

2017

%

2016

Despesa paga
%

Modalidade Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

510.389.465

a) Convite
b) Tomada de Preços

%

95

620.358.243

86

550.117

-

130.100

984.814

28.996.535

89.156.586

d)

Pregão

86.978.141

75.584.982

e)

Concurso

-

-

f)

Consulta

-

-

Diferenciado
Públicas

de
393.734.572
24.592.810

Contratações Diretas (h+i)
i)

4.

2016

Concorrência

h)
3.

%

c)

g) Regime
Contratações
2.

2017

Dispensa

454.631.861
63.001.417

24.592.810

62.566.772

-

434.645

Regime de Execução Especial

-

-

j)

Suprimento de Fundos

-

-

Pagamento de Pessoal (k+l)

-

-

k)

-

-

-

-

l)

Inexigibilidade

5

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Total das Despesas acima (1+2+3+4)

6.

Total das Despesas da UPC

100

100

14

534.982.275 100

683.359.660

100

534.982.275 100

683.359.660

100

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Dessa forma, no exercício de 2017 reduziu-se a contratação por Concorrência em detrimento do
Pregão Eletrônico, tendo em vista que tornou mais eficiente o processo licitatório, pois simplifica
significativamente muitas das etapas mais burocráticas que tornavam morosa a contratação. Com a
concessão de mais aeroportos, os investimentos na infraestrutura reduziram consideravelmente, o
que justifica a redução das modalidades do tipo Regime Diferenciado de Contratação – RDC e
Dispensa.
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A execução dos investimentos em 2017 teve como premissa a priorização dos empreendimentos
que estão em andamento e com previsão de finalização em 2017 e 2018.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
Quadro 30: Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Valores em R$ 1,00

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada
2017

2016

Liquidada
2017

2016

RP não
Processados
2017
2016

4. Investimentos
Equip. e Mat.Permanente
Obras e Instalações

5. Inversões Financeiras
Partic. em outras empresas

Valores Pagos
2017

2016

534.982.275
21.464.039

683.359.660
641.504.955

513.518.236

41.854.705

2.174.486.750

608.937.874

2.174.486.750

608.937.874

-

6. Amortização da Dívida

-

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

A Infraero é empresa pública da administração indireta com personalidade jurídica de direito
privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. Portanto, não trabalha com o
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Dessa forma, a
Empresa não possui a figura de despesas Empenhadas, Liquidadas e Restos a Pagar não
Processados e por isso tais campos do quadro acima não foram preenchidos.
A seguir, um breve relato sobre os resultados alcançados no exercício de 2017. Especificamente no
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que traduz os investimentos estratégicos do
Governo Federal, foram investidos R$ 471,9 milhões.
Com relação às obras concluídas em 2017 destacam-se as obras de ampliação e recuperação da pista
de pouso e decolagem do aeroporto de Confins (Anexo 03 do Edital de Concessão); reforma do
terminal de passageiros 1 (Anexo 03 do Edital de Concessão) do aeroporto do Rio de Janeiro
(Galeão), construção do novo Terminal de Passageiros do aeroporto de Macaé; reforma da pista de
pouso e decolagem do aeroporto de Rio Branco e as intervenções em pavimentos nos Aeroportos de
Teresina, Belém, Santos Dumont, Cuiabá, Joinville, Congonhas, São Luis, Recife, Santarém,
Navegantes, Jacarepaguá e São José dos Campos.
Além disso, foram investidos recursos em melhorias das infraestruturas existentes, com destaque
para:


Recuperação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Belém, iniciada em
setembro/2017, com previsão de conclusão em julho/2018;
 Recuperação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Foz do Iguaçu, iniciada em
novembro/2017, com previsão de conclusão em novembro/2018;
 Aquisição dos carros de combate a incêndio – CCI´s iniciada em novembro/2017, dos quais
quatro foram entregues (2 em Rio Branco e 2 em Boa Vista), com previsão de conclusão em
setembro/2018; e
 As intervenções em pavimentos nos Aeroportos de Londrina, Belo Horizonte, Manaus e
Campo de Marte estão em execução, todas com previsão de término em fevereiro/2018.
Encontram-se em execução os seguintes empreendimentos:
Construção do novo Terminal de Passageiros do aeroporto de Vitória;
Aquisição e instalação das pontes de embarque do aeroporto de Manaus;
Construção do novo Terminal de Passageiros de Macapá; e
Ampliação do Terminal de Passageiros do aeroporto de Rio Branco;
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Com as concessões dos Aeroportos de Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins a Infraero
integralizou nas Sociedades de Propósito Específicos – SPE, em 2017, o montante de R$ 2.174,5
milhões, referente à participação da Infraero no capital dessas empresas.
No que se refere à logística de carga, no exercício de 2017, à semelhança do ano anterior, não
ocorreram acréscimos na metragem quadrada reservada à armazenagem e movimentação de cargas,
ou investimentos em obras para reforma, ampliação ou construção de Terminais de Carga. No
entanto, houve melhorias nos processos operacionais, com eficiência e agilidade na liberação de
cargas, que resultaram em ganhos de escala, onde, com a mesma área, foi possível processar maior
tonelagem de carga sem a necessidade de investimentos em novos espaços.
Neste sentido, no período janeiro de 2013 a novembro de 2017, a média do indicador Tempo de
Processamento de Carga - TPC/Rede Teca, caiu de 73 horas e 16 minutos (em janeiro/2013), para
45 horas e 13 minutos, em novembro/2017, representando redução de 38,28% nos tempos médios
de processamento do período. Contribuíram fortemente para a redução das médias dos tempos de
processamento as ações desenvolvidas junto aos clientes estratégicos, que por meio dos Programas
de Visitas/Fidelização e do Programa Infraero de Eficiência Logística – PIEL, continuaram a
sensibilizar os clientes para a melhoria de suas operações e nacionalização/retirada de cargas no
menor tempo possível, com ganhos significativos para toda a cadeia produtiva.
Em 2010, a capacidade de processamento de carga da Rede de Terminais de Logística de Carga da
Infraero - Tecas, que incluía os Aeroportos concedidos de Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão,
Confins e Natal, correspondia a 52% da meta, ou seja, 1,25 milhão de toneladas. Ao término do
exercício 2017, após os ajustes relacionados às concessões aeroportuárias, a Rede Teca da Infraero
alcançou a capacidade de processamento de carga equivalente a 25,37% da meta estabelecida,
correspondendo a 0,608 milhão de toneladas, representando pequena redução de 1,64% na
capacidade de processamento, em comparação ao exercício 2016, devido à exclusão dos Tecas de
Campos, Porto Velho, Maceió, Aracajú e Corumbá, que não possuem mais estrutura para o
processamento de cargas.
A Empresa encerra o exercício de 2017 com uma sequência de resultados que confirmam o esforço
e o compromisso de prestar atendimento de qualidade aos seus clientes, implementando, desta
forma, o conceito de oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis, aproximando
pessoas e negócios.
4.3. Desempenho operacional
A avaliação do desempenho da Infraero no exercício de 2017 ocorreu por meio do monitoramento
dos indicadores e dos projetos estratégicos que foram estabelecidas com base nos 17 objetivos
estratégicos do Mapa Estratégico 2017-2021.

SEDECAI202004062

Para 2017 foram estabelecidos 23 indicadores estratégicos, distribuídos nas perspectivas de
Alicerce, Desafios Internos, Clientes e Resultados. O Quadro a seguir apresenta uma avaliação geral
dos indicadores estratégicos:
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Tabela 10: Avaliação Geral dos Indicadores Estratégicos

Desempenho 2017

Quantidade
de
indicadores
do Plano
Empresarial
2017

Bem abaixo da
meta fixada
(até 79,99%)

Abaixo da meta
fixada
(até 89,99%)

(A)

(C)

(D)

(E)

(F=E/A)

Alicerce

6

4

0

2

33%

Desafios Internos

10

2

2

6

60%

Clientes

3

0

1

2

67%

Resultados

4

1

0

3

75%

23

7

3

13

57%

Perspectivas do Mapa
Estratégico

Total

Desempenho geral
Próximo ou acima
em percentual
da meta fixada
(próximo ou acima da
(acima de 90,00%)
meta fixada)

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

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

Constata-se que do total de 23 indicadores, 13 ficaram bem próximos ou alcançaram as metas
estabelecidas para 2017. No entanto, 3 se posicionaram abaixo e 7 bem abaixo do estabelecido. Pelo
quadro de desempenho pode-se observar que o alcance das metas previstas para os indicadores do
Plano Empresarial chegou a 57%.
No tocante à carteira de projetos, essa foi oriunda de uma série de necessidades de melhorias
identificadas pelas áreas da Empresa em contribuição aos objetivos estratégicos do Alicerce e
Desafios Internos. Durante os brainstormings feitos com os representantes das áreas gestoras da
Empresa, a leitura dos Objetivos Estratégicos, demandas e indicadores direcionou a identificação de
ações críticas e necessárias para o alcance da estratégia definida. Quando da proposição, sob a
forma de projetos ou iniciativas (a depender da complexidade e da matricialidade do tema), algumas
ações não estavam maduras o suficiente para o desenvolvimento do escopo, careciam de diretrizes
externas à Empresa, ou tiveram seus escopos absorvidos em outros projetos e/ou iniciativas já em
andamento, no decorrer do exercício. Destaca-se que a gestão de projetos e de portfólio é um
processo dinâmico, que subsidia decisões em vários níveis da Empresa, pelo qual novas proposições
de produtos e resultados atualizam constantemente a lista da carteira, fazendo com que durante todo
o processo os componentes sejam avaliados, selecionados e repriorizados, a depender do cenário, da
estratégia, da disponibilização de recursos, dentre outros fatores.

A seguir apresenta-se o acompanhamento detalhado dos indicadores, projetos estratégicos e
iniciativas.
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Dessa forma, para fins de monitoramento, este Relatório limitar-se-á a prestar informações acerca
dos componentes que tiveram seus planejamentos aprovados em 2017 e iniciaram o
acompanhamento junto ao PMO Corporativo no mesmo ano. Nesse sentido, dos projetos e
iniciativas aprovados para compor o Portfólio no início de 2017, 27 tiveram seus planos concluídos
e foram acompanhados pelo escritório (16 projetos e 11 iniciativas). Considerando essa exposição,
tratar-se-á apenas uma exceção, o Projeto “Modelo de Governança Corporativa”, que, apesar de não
ter tido o planejamento finalizado até o final do exercício, teve várias ações concluídas em paralelo
ao levantamento/conclusão do seu escopo.

Resultados dos indicadores de desempenho, projetos e iniciativas
Perspectiva: Alicerce
Objetivo Estratégico 1: Buscar ferramentas de mercado que viabilizem a abertura de capital
e/ou a atração de sócio estratégico, alavancando os negócios da Infraero
Projetos:
1 - Projeto: Modelo de Governança Corporativa
O escopo deste projeto evoluiu em 2017 com foco no levantamento e realização das atividades
necessárias à adequação da Infraero à Lei das Estatais, à realização de ações baseadas no programa
de certificação da Bovespa, assim como no acompanhamento e desenvolvimento de um modelo de
governança corporativa que alcance o monitoramento da formulação e execução do Plano
Estratégico.
O planejamento dessas ações foi concluído em jan/2018, porém, como análise geral da situação,
destaca-se algumas das principais ações concluídas em 2017, em paralelo à conclusão do
planejamento do projeto:






Criação da Comissão Interna de Elegibilidade;
Aprovação e publicação da Política de Divulgação de Informações;
Aprovação e publicação do Código de Conduta e Integridade;
Realização de treinamentos sobre Código de Conduta ou Integridade para os empregados;
Aprovação do Plano de Negócios vinculado à estratégia de longo prazo.

2 - Projeto: Conversão de demonstrações financeiras em IFRS.
Área Responsável: Superintendência de Governança, Risco e Compliance – DFRC.
Objetivo do Projeto: Preparar a Infraero para apresentar suas demonstrações financeiras no padrão
internacional visando auxiliar a alta administração na tomada de decisões como a
internacionalização da Empresa.
Quadro 31: Detalhamento do projeto IFRS

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
15/02/2017
25/05/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
318

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
68%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Preparação
Diagnóstico
Implantação
Elaboração das Demonstrações Financeiras Infraero
Revisão Geral

12/07/2017
20/12/2017
10/04/2018

100%
100%
94%

15/12/2017

82%

25/05/2018

0%

Análise Geral da Situação

-Projeto em execução dentro dos prazos
previstos.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Área Responsável: Superintendência de Governança, Risco e Compliance – DFRC.
Objetivo do Projeto: Valorizar a reputação e imagem da organização, difundindo os valores da
Empresa, buscando um ambiente íntegro e transparente.
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3 - Projeto: Implantação do Programa de Integridade.

Quadro 32: Detalhamento do projeto PIN

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
22/02/2016
22/02/16
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
463

Atraso
(dias úteis)
126

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Ambiente de gestão
Plano de riscos de integridade
Políticas e procedimentos de integridade
Treinamento e Comunicação

28/04/2017
24/08/2017
26/12/2017
13/10/2017

Análise Geral da Situação
-Projeto concluído.
-Produto gerado: Programa Integridade
implantado.

100%
100%
100%
100%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 - Projeto: Implantação da Metodologia de Gestão de Riscos.
Área Responsável: Superintendência de Governança, Risco e Compliance – DFRC.
Objetivo do Projeto: Padronizar a metodologia de identificação, análise, avaliação, monitoramento e
comunicação dos riscos na organização para o aumento da assertividade nas decisões pelo
aproveitamento das oportunidades e ameaças.
Quadro 33: Detalhamento do projeto
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
09/11/2015
31/10/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Etapas

Duração Real
(dias úteis)
496

Atraso
(dias úteis)
73

%Realização
86%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Política

31/10/2017

51%

Metodologia

23/10/2017

73%

Implantação na DF

17/05/2017

99%

Implantação na DO

23/10/2017

79%

Análise Geral da Situação
- Atraso vinculado às atividades de
mapeamento e redesenho de processos,
com aplicação da metodologia de riscos, e
aprovação da política de gestão de riscos,
em decorrência da repriorização de ações
durante a execução do projeto, pela área
gestora. O projeto foi considerado como
encerrado, ficando a cargo da área gestora a
divulgação da política de riscos revisada e a
implantação da metodologia nos processos
organizacionais, de forma rotineira

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5 - Projeto: Implantação da Metodologia de Gestão de Compliance.

SEDECAI202004062

Área Responsável: Superintendência de Governança, Risco e Compliance – DFRC.
Objetivo do Projeto: Garantir aderência aos normativos e legislações, bem como a efetividade do
controle interno conforme preconiza o Guia de Integridade das Estatais (CGU), Resoluções da
CGPAR, Instrução Normativa Conjunta nº 01/MPOG/CGU, Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e
Lei nº12.846/2013.
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Quadro 34: Detalhamento do projeto COMP

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
05/09/2016
14/12/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
319

Início

Atraso
(dias úteis)
129

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Metodologia
Institucionalização

23/08/2017
14/12/2017

Análise Geral da Situação
-Projeto concluído.
- Produto gerado: Metodologia de
compliance elaborada e implantada.

100%
0%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 2: Estabelecer uma configuração empresarial que transforme unidades
operacionais em Centros de Negócios com responsabilização e empoderamento
Indicadores:
1- Indicador: Empoderamento dos Centros de Negócios – ECN.
Gestor: Diretor de Aeroportos – DA.
Meta: 40%.
Definição do indicador: Percentual de processos autorizados pelos Centros de Negócios perante o
total de processos da Empresa.
Tabela 11: Resultado do indicador ECN
Indicador
ECN - Empoderamento dos
Centros de Negócios

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

40

0

0,00%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-40

0%

Fonte: Superintendência de Aeroportos C – DAAC

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
O indicador pretendeu acompanhar o percentual de processos que seriam descentralizados para
gestão direta dos Centros de Negócios, contribuindo dessa forma para o empoderamento dessas
unidades.
Esperava-se que 40% dos processos identificados fossem transferidos para gestão autônoma e
independente dos aeroportos.
A Cadeia de Valor da Infraero é composta por 31 macroprocessos e 142 processos, sendo que desse
total, 60% se referem a processos de Suporte, 37% de Gestão e 48% Finalísticos.

Com esse objetivo foi proposto o indicador Empoderamento dos Centros de Negócios – ECN, tendo
como critérios para medição, o número de processos redefinidos para os Centros de Negócios pelo
total de processos identificados como passíveis e/ou aderentes ao empoderamento dos aeroportos.
Assim, primeiramente, houve a necessidade de mapeamento/identificação, dentro da Cadeia de
Valor da Empresa, dos processos de maior aderência ao empoderamento que seriam elegíveis à
redefinição.
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A implantação do novo modelo de gestão da Infraero, em 2015, teve foco em garantir níveis
adequados de serviço, expansão célere da infraestrutura e capacidade de geração de receitas com
vistas a financiar os empreendimentos e custear as ações de melhoria da qualidade dos serviços
prestados. Por meio da análise da formulação estratégica foram definidos direcionadores
estratégicos para proposição da estrutura de topo, dentre os quais se destaca o papel dos
“Aeroportos como centros de negócios, com autonomia, metas direcionadoras de sustentabilidade e
prêmios por desempenho.”

As ações de mapeamento/identificação foram conduzidas pelas Superintendências de Aeroportos A,
B e C junto aos Centros de Negócios para identificação das principais dificuldades das unidades
diante do novo cenário de estrutura organizacional, por meio de um questionário.
Com base no referido questionário, as Superintendências de Aeroportos A, B e C avaliaram todos
os processos da Cadeia de Valor e mapearam os processos elegíveis ao redesenho para reflexo no
empoderamento, totalizando 33 processos.
Para que fosse dado início aos trabalhos de redesenho dos processos identificados, fez-se necessário
antes a aprovação da Diretoria Executiva.
O tema, submetido por meio da Nota Técnica nº 173/DAAA/DAAB/DAAC/2017-R, de
17/08/2017, foi debatido pelos membros da Diretoria Executiva que solicitaram ajuste da proposta
de modo a simplificar as ações de empoderamento, com vistas a se aplicar conceitos mestres tais
como:
 Determinar que todos os procedimentos e demandas envolvendo novos projetos e/ou
aquisições/investimentos que impactem os Centros de Negócios, independente da área
solicitante, deveriam ter anuência das Superintendências de Aeroportos (em cada aeroporto);
 Determinar que seja elevado o nível de competência dos Centros de Negócios para o
processamento de aquisições e contratações de alta relevância que afetem a operacionalidade
do negócio.
Entretanto, diante do anúncio do Governo Federal de inclusão de outros aeroportos da Infraero na
lista de concessões ocorrido no segundo semestre de 2017 e, por consequência, da necessidade de
revisão do Plano Estratégico da Empresa para melhor aderência à realidade do País e do setor,
decidiu-se suspender o processo de empoderamento dos aeroportos até que novas diretrizes fossem
definidas.
Esse processo terá continuidade em 2018, tendo sido previsto no Plano Estratégico 2018-2022 a
iniciativa “Autonomia dos Aeroportos”, cujo objetivo é o aperfeiçoamento do modelo de gestão da
Empresa, com definição clara da autonomia dos aeroportos, gerando a desburocratização dos
processos, possibilidade de responsabilização do gestor pelo desempenho individual.
2- Indicador: Produtividade (Resultado operacional por número de empregados ativos) –
PRO.
Gestor: Diretor de Aeroportos – DA.
Meta: 56,2.
Definição do indicador: Retrata a produtividade da Empresa, considerando o resultado operacional
pela quantidade de efetivo ativo.
Tabela 12: Resultado do indicador PRO
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

PRO - Produtividade (Resultado operacional
por número de empregados ativos)

R$ Mil

56,21

56,93

101,28%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
0,72

1,28%

Fonte: Superintendência de Aeroportos C – DAAC

O indicador mensurou a produtividade da Empresa obtida pela relação entre o resultado operacional
e o número de empregados ativos. Sendo o resultado operacional a diferença entre as receitas
operacionais e as despesas operacionais e os empregados ativos a diferença entre o efetivo total e os
empregados cedidos para outros órgãos.
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A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do esperado.

A meta estabelecida considerou um resultado operacional de R$ 472.486.954,30 e um efetivo de
8.406 colaboradores. Os resultados de 2017 apresentam um resultado operacional de R$
505.357.813,79, valor 7% acima do previsto, e um efetivo de 8.877 colaboradores.
A maximização do resultado operacional foi impulsionada, diretamente, pela gestão do corpo
diretivo com a adoção de medidas saneadoras para a redução de 5,8% nas despesas relacionadas ao
negócio da operação aeroportuária.
Observa-se que o desempenho de 7% acima do previsto do resultado operacional compensou a
redução do efetivo abaixo do esperado, levando a uma produtividade de R$ 56,93 mil.
Apesar do número de empregados ativos apresentar resultado abaixo da meta definida, houve uma
forte atuação da Superintendência de Gestão de Pessoas em relação à adequação do efetivo global
da Infraero, principalmente com o foco nas ações de desligamento e cessão de empregados, levando
a um resultado de 94,40% da meta estabelecida. Destaca-se, porém, que este resultado representa
uma redução de 13% em relação ao efetivo ativo de 2016, passando de 10.214 para 8.877
empregados ativos.
Projeto e Iniciativa:
1 - Projeto: Inteligência Empresarial.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Objetivo do Projeto: Criar um alinhamento com a gestão do dia a dia e com o direcionamento de
trabalho definido pela Alta Administração, além de estabelecer indicadores consistentes e de
estruturar os dados.
Quadro 35: Detalhamento do projeto IE
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
10/05/2016
03/01/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
414

Atraso
(dias úteis)
105

%Realização
92%

Término das Etapas
Análise Geral da Situação
Previsão de Término % Realizado -Atraso vinculado às etapas de definição do

Etapas

Modelo de acompanhamento de indicadores
com painéis de gestão

Governança e gestão da informação

Metodologia de gerenciamento de projetos
ágeis

02/01/2018

86%

03/01/2018

98%

02/01/2017

100%

modelo de acompanhamento de
indicadores e definição do modelo de
governança e gestão da informação. Com o
desenvolvimento e amadurecimento do
escopo do projeto, percebeu-se a
necessidade de integrar as entregas ainda
não concluídas ao projeto “Novo modelo de
Governança Corporativa”, que irá tratar da
definição do modelo, de forma corporativa
na empresa.
- Produto gerado: Radar de Desempenho de
Indicadores (definição e mensuração de
indicadores corporativos em 2017) e a
definição de um modelo de processo ágil
em gestão de projetos.

2 – Iniciativa: Definir e redesenhar os processos que impactam no empoderamento dos
aeroportos.
Área Responsável: Superintendência de Aeroportos C – DAAC.
Objetivo do Projeto: Transformar unidades operacionais em Centros de Negócios com
responsabilização e empoderamento por meio do redesenho dos seus processos.
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Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Quadro 36: Detalhamento da iniciativa EMPOD

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
01/05/2017
05/02/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
192

Início

59%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas

Atraso
(dias úteis)
105

%Realização

Diagnóstico com aeroportos

30/06/2017

100%

Validação dos processos na DIREX

05/02/2018

38%

Análise Geral da Situação
- Iniciativa encerrada.
-Produto gerado: - O diagnóstico concluído,
resultando em uma lista de processos a
serem redesenhados com o objetivo de
levar mais autonomia aos Centros de
Negócios (Aeroportos). Entretanto, a
Diretoria Executiva não aprovou a lista
apresentada e o estudo deverá ser
retomado, em outra ação.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 3: Atuar de forma proativa diante de órgãos diretivos, fiscalizadores e
reguladores de forma a viabilizar negócios e a operação
Indicadores:
1 - Indicador: Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos Diretivos) – ISD.
Gestor: Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios – DJ.
Meta: 85%.
Definição do indicador: Índice que se destina a mensurar o percentual de pretensões da Infraero,
com impacto direto no Plano Estratégico 2017-2021, que foram atendidas pelos órgãos diretivos.
Tabela 13: Resultado do indicador ISD
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

ISD - Índice de sucesso na defesa dos
interesses da Infraero - Órgãos
Diretivos

Percentual

85,00

0,00

0,00%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-85,00

0,00%

Fonte: Superintendência de Consultoria Jurídica – DJCN

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
Conforme histórico das análises, a Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios adotou medidas
para a criação de procedimento visando à identificação de assuntos que necessitam de tratamento
perante órgãos externos a fim de auxiliar a concretização dos demais objetivos estratégicos.
Em julho de 2017 foram realizadas reuniões e workshop com as demais áreas a fim de identificar
quais os assuntos mais relevantes para tratamento específico. Neste trabalho foram identificados
sete assuntos.

1. Criação da Asas Soluções Aeroportuárias:
A documentação (estatuto social e acordo de acionistas) relativa à constituição da Asas
Soluções Aeroportuárias S/A, cujos acionistas serão a Infraero (51%) e a Fraport (49%),
encontra-se aprovada pelos órgãos competentes. Igualmente, já foi discutida e elaborada a
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Após análise pela Superintendência de Assuntos Regulatórios – DJRS e pela Superintendência de
Gestão Estratégica – DGGE, foram selecionados quatro assuntos que apresentavam maturidade
interna suficiente para tratamento perante os órgãos externos. Destes, dois se referem a tratativas
junto a órgãos diretivos:

minuta de ata de Assembleia de constituição da empresa e do boletim de subscrição referente
ao capital inicial.
No dia 20/07/2017 foi encaminhado o Ofício nº 2202/PRESI/2017 ao Ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil com a indicação dos representantes da Infraero no
conselho de administração, no conselho fiscal e na diretoria executiva da Companhia.
O prosseguimento do assunto, portanto, depende de posicionamento definitivo da Fraport,
bem como decisão política sobre a constituição da empresa.
2. Criação da Empresa NAV Brasil, objetivando a retirada das atividades de navegação aérea da
Infraero:
Ao longo do ano a Infraero participou de diversas reuniões com os órgãos competentes para a
criação da nova empresa. Adicionalmente, apresentou uma série de estudos, com foco na
melhora de seu desempenho operacional e financeiro com a retirada da atividade de
navegação aérea.
Entretanto, para o prosseguimento do assunto é necessária decisão política, sobretudo para
harmonização de entendimento entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Fazenda sobre
a composição de empregados da futura empresa e a possibilidade de custeio direto da União
sobre os empregados militares destacados para realizar suas atividades na NAV Brasil.
2- Indicador: Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos Reguladores e
Fiscalizadores) – ISR.
Gestor: Diretor Jurídico e Assuntos Regulatórios – DJ.
Meta: 70%.
Definição do indicador: Índice que se destina a mensurar o percentual de pretensões da Infraero,
com impacto direto no Plano Estratégico 2017-2021, que foram atendidas pelos órgãos reguladores
e de controle.
Tabela 14: Resultado do indicador ISR
Indicador
ISR - Índice de sucesso na defesa dos
interesses da Infraero - Órgãos
Reguladores e Fiscalizadores

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

70,00

0,00

0,00%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-70,00

0,00%

Fonte: Superintendência de Consultoria Jurídica – DJCN

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
Conforme histórico das análises, a Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios adotou medidas
para a criação de procedimento visando à identificação de assuntos que necessitam de tratamento
perante órgãos externos a fim de auxiliar a concretização dos demais objetivos estratégicos.

Após análise pela Superintendência de Assuntos Regulatórios – DJRS e pela Superintendência de
Gestão Estratégica – DGGE, foram selecionados quatro assuntos que apresentavam maturidade
interna suficiente para tratamento perante os órgãos externos. Destes, dois se referem a ações junto
a órgãos reguladores e fiscalizadores.
1. Ações perante a Anac para que se firme Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) a fim de
solucionar o atraso, pela Infraero, na apresentação de Planos de Zoneamento de Ruído:
Por meio do Ofício nº 46/2014/SIA/ANAC, de 28 de fevereiro de 2014, a Anac propôs a
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta referente a autuações recebidas no ano de
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Em julho de 2017 foram realizadas reuniões e workshop com as demais áreas a fim de identificar
quais os assuntos mais relevantes para tratamento específico. Neste trabalho foram identificados
sete assuntos.

2014, em face da não apresentação de Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR) dos
aeródromos com mais de 45.000 (quarenta e cinco mil) movimentos anuais de aeronaves no
ano de 2010, dentro do prazo estabelecido pelo RBAC nº 161.O Voto nº 31/DG/2015, de 7 de
agosto de 2015, subsidiado pela Nota Técnica nº 144/DGDR/2015, de 6 de agosto de 2015,
apresentou os termos e condições para proposição do termo, o que foi aprovado pela Diretoria
Executiva.
Em 2015 foram recebidas outras autuações decorrentes da mesma inconformidade, as quais
também passaram a integrar o TAC. No final do ano de 2016 foram retomadas, entre a
Infraero e a Anac, as tratativas relativas ao TAC e em 5 de maio de 2017 foi realizada reunião
na aludida Agência para definição dos termos da minuta a ser celebrada, destacando-se a
necessidade de celebração de TAC abarcando 24 (vinte e quatro) aeroportos que foram objeto
de autuação, tendo em vista a concessão de alguns deles e a entrega do PEZR por outros.
Em 6 de junho de 2017 a Anac encaminhou, por meio de mensagem eletrônica, minuta
preliminar de TAC. A Infraero apresentou sua resposta à Anac em 7 de julho de 2017,
solicitando agendamento de reunião. Em 1º de agosto de 2017 foi realizada nova reunião na
Anac, restando consignado a necessidade desta Empresa Pública:
 avaliar a necessidade de revisão dos prazos propostos para elaboração da curva de ruído
e para elaboração do PEZR, considerando o novo cenário organizacional da Infraero,
em razão das medidas adotadas para adequação de efetivo; e
 sugerir outro valor para a penalidade prevista na cláusula 4.4 da minuta
(descumprimento do TAC), considerando a previsão constante no §2º do art. 6º da
Resolução nº 199 – Anac.
Em 4 de agosto de 2017, por meio de mensagem eletrônica, a Infraero sugeriu à Anac outro
valor para a penalidade prevista na cláusula 4.4 da minuta e em 11 de agosto de 2017, depois
de realizada reunião com a Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE e a Gerência de
Processos – GEPR, a Infraero informou à Anac, também por meio de mensagem eletrônica, os
novos prazos para elaboração da curva de ruído e do PEZR, considerando a redução de
efetivo motivada pelos programas de demissão voluntária e de cessão a órgãos públicos
instituídos pela Empresa.
No dia 3 de novembro a Gerência de Normas, Análise de Autos de Infração e Demandas
Externas – GNAD, da Anac, entrou em contato com a Infraero, após apresentação de
manifestação desta Empresa, informando que a proposta da Superintendência de
Infraestrutura Aeroportuária – SIA foi avaliada pela Procuradoria da Anac, tendo sido
consignadas
algumas
recomendações
por
meio
do
Parecer
00205/2017/PROT/PFEANAC/PGF/AGU. Dentre os apontamentos da Procuradoria da
Agência, houve indicação de eventuais impactos do Programa de Desestatização previstos na
Resolução CCPI nº 14, de 23 de agosto de 2017, e no Decreto nº 9.180, de 24 de outubro de
2017, sobre o objeto do Compromisso. A resposta da área técnica às recomendações foi
registrada na Nota Técnica 4(SEI)/2017/AIM/GNAD/SAI. No âmbito da Anac já houve a
distribuição do processo a relator, para decisão final. Não obstante, em razão de novas
concessões de aeroportos, a Infraero foi novamente consultada, a fim de avaliar a necessidade
de redefinição do escopo do ajuste.

Em 28 de julho de 2017 a Superintendência de Assuntos Regulatórios – DJRS recebeu e-mail
da Superintendência de Meio Ambiente – PRMA, encaminhando proposta de discussão do
PCA 3-3, aprovado pela Portaria nº 692/GCE, de 10 de maio de 2017, que se refere ao Plano
Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna, contendo alguns itens que impactam
diretamente nas atividades da Infraero. A Infraero solicitou ao Comaer uma reunião, com o
85

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

2. Alteração de normativo que trata do Monitoramento da Fauna na Área de Segurança
Aeroportuária (ASA):

intuito de apresentar o entendimento desta Empresa no que diz respeito às suas competências
no processo de gerenciamento do risco da fauna. A reunião foi realizada entre membros da
DJRS, da PRMA e do Comaer no dia 10 de agosto de 2017.
Na mencionada reunião, após as razões apresentadas pela Infraero, os representantes do
Comaer apresentaram a intenção de alterar a Portaria, ficando acordado entre os participantes
que a Infraero encaminharia para o Comaer as propostas de alterações e suas
justificativas/fundamentos. Foi elaborado o Parecer nº 108/DJRS/2017, de 14 de agosto de
2017, com os fundamentos e justificativas para provocar o Comaer a se posicionar ou mesmo
rever a Portaria para se adequar à legislação de regência da matéria, no que diz respeito às
atribuições dos operadores aeroportuários civis fixadas em lei. Em 15 de agosto de 2017 o
Cenipa encaminhou e-mail, informando que deu início ao processo de revisão do Plano
Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna (PBGRF), solicitando o envio de sugestões até o
dia 30 de setembro de 2017.
Após as manifestações da Infraero, o normativo foi efetivamente alterado, mas sem
contemplar todas as alterações pretendidas pela Empresa. Assim, permanecem tratativas junto
ao órgão, a fim de proceder a nova alteração do normativo, visando o atendimento integral
dos interesses da Infraero.
Iniciativas:
1 – Iniciativa: Criação de mecanismo para a identificação dos assuntos a serem tratados nos
órgãos externos.
Área Responsável: Superintendência de Consultoria Jurídica – DJCN.
Objetivo do Projeto: Definir o fluxo de identificação de situações estratégicas que possam ser
obstáculos para realização do plano estratégico e que dependam de intervenções junto aos Órgãos
Diretivos, fiscalizadores e reguladores.
Quadro 37: Detalhamento da iniciativa
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
16/05/2017
23/11/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
133

Atraso
(dias úteis)
46

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Início da Iniciativa
Definição do formato
Identificação das pautas (1º ciclo)
Tratamento das situações estratégicas (1º
ciclo)

16/05/2017
14/06/2017
25/07/2017

100%
100%
100%

23/11/2017

100%

Análise Geral da Situação
-Iniciativa concluída.
-Produto gerado: Mecanismo para
identificação dos assuntos estratégicos a
serem tratados nos órgãos externos.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Área Responsável: Superintendência de Assuntos Regulatórios e Societários – DJRS.
Objetivo do Projeto: Redesenhar o processo “S10.4 – Gerenciar propostas de leis e regulações de
impactos aos negócios” contemplando a necessidade de identificação de assuntos que impactem no
plano estratégico.
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2- Iniciativa: Mapeamento do processo “S10.4 – Gerenciar propostas de leis e regulações de
impactos aos negócios”.

Quadro 38: Detalhamento da iniciativa PROCS10
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
27/03/2017
02/01/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
190

Início

93%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas

Atraso
(dias úteis)
135

%Realização

Processo

02/01/2018

94%

Plano de ação

02/01/2018

90%

Análise Geral da Situação
- Iniciativa concluída.
- Produto gerado: Redesenho do processo,
definição do FTE (Força de trabalho
empregada), manual de procedimento do
processo e definição de melhorias (plano
de ação, restando a aprovação formal pelo
dono do processo e a implantação do plano
de ação (que será monitorado
setorialmente).

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer a integração de toda a Infraero para o foco no cliente
Indicador:
1- Indicador: Percentual de processos redesenhados – PPR.
Gestor: Diretor de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados – DG.
Meta: 80%.
Definição do indicador: Mede o percentual de processos redesenhados com diretrizes focadas na
integração entre as áreas e na melhoria de atuação junto ao cliente.
Tabela 15: Resultado do indicador PPR
Indicador
PPR - Percentual de processos
redesenhados

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

80

17

21,24%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-63

-79%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégia – DGGE

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
Buscando atingir melhores patamares quanto a capacidade de competitividade e eficiência
empresarial, a Infraero aprimorou sua metodologia de gestão de processos atribuindo ações que vão
de identificar e modelar seus processos, formando vínculos desse conceito com outras ações, como:
a instituição de políticas, normas e procedimentos, a avaliação e gestão de riscos, o dimensionando
do efetivo, a estrutura organizacional e a automação dos processos. Com a implementação dessa
metodologia, a Empresa busca obter os seguintes benefícios:
Melhoria e acompanhamento do desempenho dos processos, permitindo respostas rápidas;
Garantia da conformidade dos processos com suas regulamentações;
Melhoria de planejamento e projeções;
Integração das interfaces entre os processos e as áreas;
Facilidade de identificação das causas e problemas dos processos.
Melhor aproveitamento dos recursos, tempo e custos da organização;
Aumento na qualidade dos serviços e produtos;
Organização conhecedora do papel e padrão de todas as áreas;
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 Melhor entendimento das prioridades para o alcance dos objetivos estratégicos;
 Visão sistêmica de processos, com participação de todos os agentes envolvidos.
Para implementação da metodologia, a Gerência de Processos formou os “Multiplicadores de
Processos” para atuação nas diversas áreas. Foram cerca de 100 empregados formados, entre 2016 e
2017, para os quais espera-se mapear e redesenhar todos os 142 processos identificados na Cadeia
de Valor, até o final de 2018, conforme previsto no Planejamento Empresarial 2017-2021.
O indicador PPR contempla 142 processos. Para dezembro de 2017, o acompanhamento previa a
finalização de 113 processos, destes 24 (22%) foram concluídos. Esclarece-se que dos 142
processos, 68 já foram mapeados, sendo necessário apenas redesenhar.
Durante o ano diversas ações foram iniciadas com as áreas para alcançar o desempenho pretendido,
entre elas:
 Priorizar o trabalho de mapeamento e redesenho dos processos;
 Trabalhar com processos em paralelo;
 Força tarefa.
Entretanto, as ações não foram suficientes para retomar o desempenho pretendido. As principais
justificativas apontadas pelas áreas gestoras foram:






Reestruturação organizacional;
Rotatividade de Gestores;
Efetivo reduzido (Efetivo – cessão, movimentação e desligamento (PDITA II e DIN II));
Priorização das atividades-fim de cada área em detrimento do mapeamento de processos;
Desmotivação das equipes em virtude das ameaças de privatização da Infraero.

Projetos e Iniciativas:
1 - Projeto: Implantação do Centro de Serviços Compartilhados – 1ª etapa.

SEDECAI202004062

Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Objetivo do Projeto: Modernizar a gestão dos serviços de forma eficiente, com a implantação do
Centro de Serviços único, sediado em Brasília, subordinado ao Centro Corporativo, com a
responsabilidade de gestão dos serviços técnicos prestados aos Centros de Corporativos e de
Negócios, através de Unidades de Apoio à Execução do Serviço.
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Quadro 39: Detalhamento do projeto CSC
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
30/01/2017
30/01/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
250

99%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Estruturação do Centro de Serviços
Compartilhados

Atraso
(dias úteis)
30

%Realização

24/01/2018

92%

Adequação dos espaços físicos

15/01/2018

89%

Adequação do efetivo

31/08/2017

100%

Transferência de atividades

30/01/2018

99%

Análise Geral da Situação
- O atraso do projeto refere-se à pendência
acerca da indefinição do local para
estruturação e acomodação do efetivo da
Unidade de Apoio de São Paulo, devido à
mudança de diretriz (ocorrida durante a
execução da atividade) seguido da notícia
de que o aeroporto de Congonhas seria
privatizado.
- Foram entregas relevantes em 2017: a
estruturação do Centro de Serviços único, a
adequação do efetivo e a transferência das
atividades de serviços.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - 2ª etapa*.
* Foi aprovado como iniciativa “Definição do Modelo de Governança de Serviços na Infraero”.
Com o amadurecimento do escopo e visualização das entregas principais, teve seu nome alterado e
foi reclassificado como projeto (devido a sua matricialidade na execução).
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Objetivo do Projeto: Implantar os serviços em um portal único de demandas, definir o processo de
gestão de serviços na Infraero e redesenhar os processos de serviços. O modelo traz uma mudança
do conceito de prestação de serviços da Empresa, com eliminação de duplicidade de áreas
funcionais, melhoria na qualidade dos serviços prestados, otimização dos recursos empregados na
estrutura de apoio e suporte aos negócios.
Quadro 40: Detalhamento do projeto GESERV

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
25/07/2017
02/09/2019
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
528

Atraso
(dias úteis)
72

%Realização
17%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Fase 1 - Planejamento da Contratação
Fase 2 - Licitação
Fase 3 - Definição do modelo Gestão de
Serviços
Fase 4 - Planejamento das implantações
Fase 5 - Implantação da ferramenta nos
processos
Fase 6 - Plano de comunicação
Fase 7 - Processos

15/03/2018
01/08/2018

50%
0%

07/02/2018

76%

07/08/2018

0%

29/08/2019

0%

02/09/2019
18/12/2018

33%
0%

Análise Geral da Situação
- O projeto teve avanços no
desenvolvimento das entregas referentes à
definição do modelo de gestão de serviços
na Infraero, porém, encerrou o exercício de
2017 com atraso referente ao planejamento
da contratação do sistema de gestão de
demandas, com desvio nas atividades
referentes à análise de cenários e soluções.

3 – Iniciativa: Mapeamento e redesenho dos processos da Cadeia de Valor.
Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE.
Objetivo da Iniciativa: Modelar os processos da Cadeia de Valor, para a melhoria do desempenho
organizacional.
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Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Quadro 41: Detalhamento da iniciativa MRPCV

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
13/03/2017
14/02/2019
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
482

Início

Atraso
(dias úteis)
40

%Realização
56%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
ETAPA 1 - JUN 17

03/05/2018

70%

ETAPA 2 - SET 17

11/06/2018

29%

ETAPA 3 - DEZ 17

09/08/2018

28%

ETAPA 4 - MAR 18

28/09/2018

0%

ETAPA 5 - JUN 18

07/11/2018

0%

ETAPA 6 - SET 18

16/01/2019

22%

ETAPA 7 - DEZ 18

14/02/2019

0%

Análise Geral da Situação
-O desvio de prazo da iniciativa está
associado ao atraso dos mapeamentos em
diversas áreas, tendo como motivação
alguns fatores como: reestruturação
organizacional, troca de gestores, falta de
efetivo – Cessão, movimentação e
desligamentos (PDITA II e DIN II),
priorização de outras atividades das áreas
gestoras e indefinição quanto às
concessões na Infraero.
- Iniciativa encerrada em 2017 com 18
processos finalizados (contemplando
mapeamento, redesenho, plano de ação,
FTE e Manual de Procedimento de
Processo).

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 5: Desenvolver e valorizar o capital humano e aprimorar a gestão do
conhecimento
Indicador:
1- Indicador: Percentual de satisfação dos empregados – PSE.
Gestor: Diretor de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados – DG.
Meta: 50%.
Definição do indicador: Retrata o nível de satisfação dos empregados com as ações de valorização e
recompensa.
Tabela 16: Resultado do indicador PSE
Indicador
PSE - Percentual de satisfação dos
empregados

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

50,00

61,98

123,95%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
11,98

23,96%

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador pretendeu avaliar o índice de satisfação do empregado no trabalho, a fim de elaborar ou
alinhar as políticas e diretrizes implementadas na Empresa.

O questionário utilizado para a aplicação da pesquisa de satisfação no trabalho foi composto por 5
dimensões: Satisfação com os Colegas; Satisfação com o Salário; Satisfação com a Chefia,
Satisfação com o Trabalho e Satisfação com as Promoções. Os itens considerados insatisfatórios
foram Satisfação com Promoções e Satisfação com o Salário.
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A mensuração foi realizada por meio de aplicação de pesquisa de satisfação no trabalho, que
identifica como o empregado se sente em relação à Organização, dando uma abordagem individual.
Adicionalmente, a Empresa aplicou uma pesquisa de clima organizacional, com a finalidade de
diagnosticar como a Organização é coletivamente percebida pelos empregados, identificando as
falhas nas políticas e práticas organizacionais.

Quanto ao questionário utilizado para avaliar o clima organizacional foi composto de cinco fatores,
sendo: apoio da chefia e da Organização, recompensa, conforto físico, controle e pressão do
trabalho e coesão entre colegas. Um dos fatores considerados como desfavoráveis foi
“Recompensa”, sendo que a maioria destes estão relacionados à recompensa financeira, o que
confirma o resultado insatisfatório identificado na pesquisa de satisfação (satisfação com
promoções e salário), indicando, assim, a necessidade de um plano de ação que responda
favoravelmente à necessidade de melhoria nas políticas e diretrizes acerca desses fatores.
A meta estabelecida para o indicador foi de 50% de empregados satisfeitos, sendo que a pesquisa
apontou uma satisfação no trabalho de 62%, ou seja, obteve desempenho de 124% em relação à
meta estabelecida, um resultado excelente em relação ao contexto de mudanças e concessões que a
Infraero vivencia atualmente.
Algumas ações já tomadas pela Infraero em anos anteriores que favoreceram o resultado obtido,
como: desenvolvimento de Lideranças contribuiu para os fatores “apoio da chefia e da
Organização” (Clima) e “satisfação com a chefia” (Satisfação no Trabalho); a gestão voltada para a
busca de um ambiente de trabalho com determinado padrão de conforto físico e ergonomia
contribuiu para o fator “conforto físico” (Clima), assim como a cultura organizacional da Infraero,
que historicamente favorecem os fatores “coesão com os colegas” (Clima) e “a satisfação com os
colegas” (Satisfação no Trabalho).
Quanto às variáveis insatisfatórias, relacionadas à “recompensa” (Clima), bem como “satisfação
com promoções” e “satisfação com o trabalho”, é necessária a implementação de um sistema de
meritocracia, que engloba um novo plano de cargos e salários, uma metodologia de avaliação de
pessoas, ações de reconhecimento profissional, entre outras, de forma a melhorar a avaliação desses
itens.
O clima organizacional e a satisfação no trabalho satisfatórios são de grande relevância para a
motivação, produtividade e bem estar dos empregados, o que consequentemente impacta de forma
positiva no desempenho organizacional e atingimento de metas estabelecidas. A Empresa consegue
então se estabelecer na sociedade na busca da efetividade, com entregas que atendam aos anseios da
sociedade, e assim, mais próxima de cumprir o papel e a missão para a qual foi criada.
Com o resultado obtido, a Infraero está desenvolvendo um plano de ação para melhorar os pontos
críticos identificados nas pesquisas com previsão para conclusão em março de 2018.
Projetos e Iniciativas:
1 - Projeto: PCCS – Plano de Carreira, Cargos e Salários.
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Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Desenvolvimento e implantação de um novo Plano de Carreira, Cargos e
Salários com vistas a uma administração salarial estratégica e moderna, de forma equilibrada e
atrativa.
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Quadro 42: Detalhamento do projeto PCCS

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
13/10/2014
11/02/2019
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
1082

Atraso
(dias úteis)
132

%Realização
94%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Análise e aprovação da Proposta (1ª versão)
Plano de Cargos (1ª versão)
Plano de Funções (1ª versão)
Consolidação Final da Proposta (1ª versão)
Sistemas de Avaliação
Migração
Reformulação da proposta e implantação do
PCCS

07/08/2015
02/05/2016
12/05/2016
31/03/2017
16/08/2017
28/04/2017

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

11/02/2019

93%

Análise Geral da Situação

-A proposta do Plano de Carreira (plano de
ocupações e funções e um plano de cargos
regulares) já foi desenvolvida e aguarda
deliberação da SEST e DIREX, quanto à
viabilidade de implantação.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Novo modelo de gestão do PAMI.
Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Garantir a perenidade do Programa de Assistência Médica da Infraero.
Quadro 43: Detalhamento do projeto PAMI

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
06/01/2015
14/03/2019
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Etapas
Estudos técnicos
Preparação
Implantação
Acompanhamento

Duração Real
(dias úteis)
1045

41%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
20/04/2018
18/09/2018
14/03/2019
03/07/2017

Atraso
(dias úteis)
250

%Realização

86%
43%
0%
0%

Análise Geral da Situação
- O novo modelo aguarda aprovação das
partes envolvidas (CA, SEST, Acordo
Coletivo em assembleia) para a
implantação.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 – Iniciativa: Novo Modelo de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho.
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Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo da Iniciativa: Padronizar os procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho.
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Quadro 44: Detalhamento da iniciativa SST
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
01/08/2017
19/06/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
220

36%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas

Atraso
(dias úteis)
120

%Realização

Planejamento

30/04/2018

26%

Padronização documental de SST

19/06/2018

39%

Análise Geral da Situação
-O atraso na iniciativa é devido à mudança
no efetivo que estava envolvido no projeto.
- As entregas mais impactadas são: Plano de
Treinamento de SST e Padronização
documental de SST .Tais entregas estão
associadas ao aperfeiçoamento do processo
que passará a ser monitorado junto aos
trabalhos que estão sendo desenvolvidos
para aprimoramento dos processos de
serviços, escopo do projeto "Implantação
do Centro de Serviços Compartilhados - 2ª
etapa.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

4 – Iniciativa: Avaliação de desempenho para funções de confiança.
Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Melhoria da eficiência e produtividade, com a implantação de cultura de
avaliação de desempenho.
Quadro 45: Detalhamento da iniciativa ADFC

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
11/07/2017
05/12/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
101

100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização

Preparação

20/09/2017

100%

Validação e aprovação

03/11/2017

100%

Implantação

05/12/2017

100%

Análise Geral da Situação
-Iniciativa concluída.
- Produto gerado: Avaliação de
desempenho para funções de confiança
(Superintendentes dos Centros de
Negócios)

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

5 – Iniciativa: Definição da Política de Gestão de Pessoas.
Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo do Projeto: Modernizar a gestão de pessoas por meio de uma política que incentive as
práticas de envolvimento, desenvolvimento, remuneração e condições de trabalho.
Quadro 46: Detalhamento da iniciativa POLIGP
PRAZOS E TENDÊNCIAS

Etapas

Duração Real
(dias úteis)
174

Atraso
(dias úteis)
22

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Benchmarking

14/06/2017

100%

Desenvolvimento da política

28/12/2017

100%

Análise Geral da Situação

SEDECAI202004062

Tendência de
Término
18/04/2017
28/12/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

-Iniciativa concluída.
- Elaboração da Política de Gestão de
Pessoas para aprovação na DIREX e CA.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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6 – Projeto: Plano de Implantação da Universidade Corporativa.
Área Responsável: Assessoria da Presidência – PRESI.
Objetivo do Projeto: Realizar estudos, benchmarking e diagnóstico no mercado e na Empresa sobre
os pilares treinamento e pesquisa/desenvolvimento, de modo a demonstrar um Plano de
Implantação para a Universidade Corporativa na Infraero, com foco no conhecimento, pesquisa e
inovação como suporte ao desmembramento da estratégia da Empresa.
Quadro 47: Detalhamento do projeto UC

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
03/03/2017
27/11/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
184

Início

91%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Fase I - Planejamento do projeto

10/03/2017

100%

Fase II - Diagnóstico

15/05/2017

100%

Fase III - Modelagem UC e CPqD

27/07/2017

100%

Fase IV - Elaboração do Plano de
Implantação

06/09/2017

100%

27/11/2017

50%

Aprovação pela Direx

Atraso
(dias úteis)
54

%Realização

Análise Geral da Situação
-As etapas referentes ao dignóstico e
modelagam foram encerradas e constam no
relatório conclusivo da equipe, o qual
demonstra os resultados dos estudos e
benchmarking, uma proposta pra missão da
Universidade Corporativa, assim como para
a sua estruturação. Para que seja
demonstrado para obtenção de aprovação
pelas instâncias superiores, o projeto
carece de uma elaboração de estudo de
viabilidade e desenvolvimento das
atribuições para a estrutura proposta.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

7 – Iniciativa: Realizar pesquisa interna de clima organizacional e satisfação no trabalho*
* A iniciativa consolidou as propostas “Realização da pesquisa de Clima Organizacional e
“Realizar pesquisa interna de satisfação dos empregados” em uma única iniciativa.
Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo da Iniciativa: Medir a satisfação do empregado no trabalho e o clima organizacional da
Empresa.
Quadro 48: Detalhamento da iniciativa PESQSAT
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
04/08/2017
11/12/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
87

Início

Etapas

100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Preparação
Aplicação da pesquisa
Resultado

20/10/2017
24/11/2017
11/12/2017

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização

100%
100%
100%

Análise Geral da Situação
- Iniciativa concluída.
- Produto gerado: Pesquisa interna de clima
organizacional e satisfação no trabalho
realizada.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Área Responsável: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP.
Objetivo da iniciativa: Visa reconhecer e valorizar o trabalho dos empregados da Infraero,
identificando na Empresa profissionais que tenham se destacado por sua atuação profissional e
reconhecê-los, como forma de agradecimento pelo trabalho prestado.
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8 – Iniciativa: Aeroportuário do Ano.

Quadro 49: Detalhamento da iniciativa AERO

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
11/07/2017
01/11/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
80

Início

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Preparação

29/08/2017

100%

Validação e aprovação

04/10/2017

100%

Implantação

01/11/2017

100%

Análise Geral da Situação
- Iniciativa concluída.
- Produto gerado: Empregados eleitos por
dependência, cerimônia de premiação
(troféu para o Aeroportuário do Ano; placa
individual homenageando os 4 (quatro)
finalistas; placa única afixada na Sede da
Empresa, contendo os nomes dos
empregados que foram eleitos nas suas
respectivas Dependências, compondo um
memorial histórico).

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Perspectiva: Desafios Internos
Objetivo Estratégico 6: Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções técnicas e de
negócios que elevem a eficiência da organização
Indicador:
1- Indicador: Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da organização
desenvolvidas e implementadas – SEI.
Gestor: Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.
Meta: 5 %.
Definição do indicador: Medição da elevação da eficiência da organização a partir do
desenvolvimento de soluções técnicas e de negócios.
Tabela 17: Resultado do indicador SEI
Indicador
SEI - Percentual de aumento de soluções
que elevem a eficiência da organização
desenvolvidas e implementadas

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

5,00

55,00

1.100,00%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
50,00

1.000,00%

Fonte: Assessoria da Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.

Para identificação dessas soluções, primeiramente foi definido o conceito de P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento) a ser considerado na seleção das possíveis soluções. O critério estabelecido
considerou como P&D as soluções que foram desenvolvidas internamente por empregados
orgânicos da Infraero, tendo como forma de acesso à inovação a formação de pessoal próprio e
desenvolvimento de P&D interna.
Uma vez definido o critério, foram realizadas audioconferências com os aeroportos envolvidos
explicado o conceito e solicitando o levantamento de soluções técnicas e de negócios que se
enquadram no critério estabelecido, para análise, classificação final e aprovação por parte da
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea.
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O objetivo desse indicador foi a identificação de soluções técnicas e de negócios, caracterizadas
como P&D, para criação de um rol de soluções que deveriam ser gradativamente implantadas,
começando com 5% de soluções desenvolvidas ou implementadas.

Entretanto, após coletar e analisar todas as sugestões recebidas, verificou-se que apenas seis
soluções foram enquadradas no critério estabelecido, sendo quatro soluções de negócios e duas
soluções técnicas, conforme detalhado a seguir:
 Soluções de Negócios:
 Projeto SIM (Simulações nas Instruções em Marshalling): essa solução utiliza simulador
de voo para o treinamento de marshalling com os alunos sem necessidade de existência de
tráfegos no aeroporto ou de expor o aluno a riscos. A partir do simulador, os alunos podem
ser treinados em ritmo muito mais acelerado e o instrutor pode dispor do cenário que
quiser em termos de geometria aeroportuária, clima, modelo de aeronave, destreza do
piloto e posicionamento do fiscal. Graças à ferramenta, é possível treinar alunos em
aeroportos com pouquíssimo ou nenhum movimento de aeronaves, assim como diminuir a
distância entre a teoria e a prática de balizar aeronaves;
 Aeolus: essa solução objetiva calcular estatística meteorológica fina para fins de
certificação operacional e outros. A planilha de cálculo meteorológico Aeolus permite
fazer cálculos estatísticos de teto, visibilidade, direção e velocidade do vento utilizando as
cerca de 8.600 linhas de METAR anuais que podem ser obtidas na RedeMet da
Aeronáutica. Dessa forma, emite cálculos finos e com critérios combinados por mês e
anual para fins de certificação operacional e outras necessidades ligadas à estatística
meteorológica no aeroporto;
 Practical Plotter: essa solução objetiva realizar ensaios geométricos de alocação com
precisão de 10 cm sem experiências reais ou seus riscos. O Practical Plotter é uma solução
individual que permite estudar as interações entre as aeronaves a partir da plotagem
simples e rápida dos modelos de aeronaves comerciais do mercado, incluindo aquelas que
nunca estiveram aqui ou sequer são comportadas dentro do normativo formal;
 Simulador de acoplagem de Pontes de Embarque: permite ao aluno em operação com
pontes de embarque praticar as manobras destes equipamentos sem riscos, acelerando sua
curva de aprendizagem e perícia em ambiente totalmente personalizável (qualquer
aeronave, formato de box e tipo/comprimento de ponte - telescópica, fixa ou tele-radial). A
operação da ponte pode ser travada na cabine ou no pátio, permitindo ao aluno uma melhor
compreensão dos princípios geométricos e cinéticos do manuseio do equipamento, como a
pivotagem integrada que torna a ponte telescópica um equipamento de manuseio mais
complexo.



Formulário de risco aviária: trata-se de uma planilha para plotagem visual das
ocorrências de avistamento de fauna e avifauna. A planilha oferece um mapa do sítio
aeroportuário e códigos correspondentes às dez espécies mais frequentes de aves. A
partir do seu uso, as aves podem ser localizadas no espaço e no tempo, permitindo o
acompanhamento de tendências de comportamento das espécies. Adicionalmente, o
arquivo comporta campos que espelham a ficha Cenipa 15 (documento oficial do
Comando da Aeronáutica para registro de colisão, quase colisão e avistamento de
pássaros) para seu melhor preenchimento, como condições meteorológicas;



Sistema de Gestão de Automação de Resultado (Tese de automação – Aeroporto Santos
Dumont): Criação de uma sala de monitoramento (Centro de Controle e Laboratório)
que permitirá o controle de dois tipos de ativos: carga elétrica de iluminação e de cargas
indutivas (motores do sistema de climatização), vinculando indicadores de desempenho
energético do aeroporto.
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 Soluções técnicas:

Considerando que é a primeira vez que é mensurado o indicador, para 2017 foram identificadas
somente seis soluções, o que trouxe um resultado de 55%. Espera-se que sejam levantados e
aprovados para os próximos anos um rol maior de soluções diante do novo cenário da Empresa.
Em 2017, foram implementadas todas as soluções de negócio e a solução técnica “Formulário de
risco aviária”. A solução técnica “Sistema de Gestão de Automação de Resultado (tese de
automação – Aeroporto Santos Dumont) encontra-se em andamento.
Objetivo Estratégico 7: Garantir infraestrutura e serviços de qualidade com responsabilidade
sócio-ambiental
Indicadores:
1- Indicador: Percentual de aeroportos com capacidade saturada – ICD.
Gestor: Diretor de Engenharia – DE.
Meta: 5%.
Definição do indicador: Apura a capacidade instalada / demanda verificada, sendo o atendimento
calculado de acordo com o nível C de conforto/serviço (IATA) para projeção da infraestrutura
instalada (TPS).
Por aeroporto devem ser considerados dois ativos: Pista e Terminais de passageiros – TPS,
calculados de forma independente, e o resultado do aeroporto será o menor deles (pista ou TPS).
Para a Rede, o ICD Corporativo deve ser calculado contabilizando quantos aeroportos apresentam o
índice inferior à 5%, dividindo este valor pelo número de aeroportos na Rede.
Tabela 18: Resultado do indicador ICD
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

ICD - Percentual de aeroportos com
capacidade saturada

Percentual

5,00

5,56

88,80%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
0,56

11,20%

Fonte: Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário – DODS

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
Este indicador tem por objetivo avaliar se a capacidade instalada teria condições de atendimento da
demanda dentro da qualidade desejada, no que se refere basicamente à infraestrutura instalada, que
necessita de maiores prazos e recursos para ser alterada, e por este motivo considerava volumes
anuais.
Esse critério foi definido considerando que nos volumes horários o fator determinante seria a gestão
dos voos aprovados.

Pelas próprias características de sua operação, Congonhas é um aeroporto onde esta definição de
capacidade não se aplica pois, apesar do período sem funcionamento entre as 23h e as 06h, após o
início das operações não se observam vales (períodos de menor movimento) significativos.
Os outros dois aeroportos que não atenderam a este critério foram Macaé (com operação “offshore” intensa a partir dos hangares das empresas contratadas para o transporte até as plataformas
marítimas e que, portanto, não utilizavam o Terminal de Passageiros atual) e Vitória (cujas obras de
implantação da nova área terminal não foram entregues de acordo com a previsão original). Assim
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O critério de aceitação desta qualidade é que a capacidade instalada anual deve apresentar, pelo
menos, uma folga de cinco por cento em relação à demanda verificada. Deve ser ressaltado que a
capacidade instalada foi definida, para os aeroportos da Infraero, como sendo o volume admissível
na hora-pico (capacidade horária), em doze horas diárias (três picos de duas horas – manhã, tarde e
noite – e o restante distribuído nas demais horas), em 300 dias no ano (considerando que no final de
semana, em geral, ocorre uma queda no volume diário).

sendo, o resultado esperado não foi atingido devido a não conclusão das implantações previstas de
acordo com o planejado.
Com o fechamento dos dados de 2017, temos o seguinte quadro:
Aeroporto
Macaé
Congonhas
Vitória

Tendência
queda
crescimento
queda

Jan-dez/16
318.877
20.816.957
3.120.166

Jan-dez/17
179.888
21.859.453
3.021.949

Variação %
-43,587%
5,008%
-3,148%

Pode ser verificado que Congonhas apresentou crescimento no ano, reforçando sua posição como
principal aeroporto da Rede Infraero. Por outro lado, Macaé e Vitória apresentaram queda, o que
atenuou a diferença entre a capacidade instalada e a demanda verificada.
2- Indicador: Índice de garantia de infraestrutura e serviços – GIS.
Gestor: Diretor de Engenharia – DE.
Meta: 70%.
Definição do indicador: Apura o rol de serviços e infraestruturas que devem ser garantidas nos
aeroportos, observando as características peculiares de cada um. A Diretoria de Aeroportos indicará
esse rol.
Tabela 19: Resultado do indicador GIS
Indicador
GIS - Índice de garantia de
infraestrutura e serviços

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

70,00

97,71

139,59%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
27,71

39,59%

Fonte: Superintendência de Governança e Engenharia – DEGE

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
O indicador apura a disponibilidade dos subsistemas críticos de manutenção e de Tecnologia da
Informação (TI), categorizando cada um da seguinte forma: (1) Conforto: Itens da percepção da
qualidade do serviço prestado. Com pequeno impacto na continuidade da prestação de serviço; (2)
Operacional: São itens que afetam tanto a qualidade quanto o processamento do fluxo operacional
dentro dos aeroportos, além do impacto no nível de serviço. Sua inoperância é suportada em curtos
períodos de tempo através de adoção de procedimentos alternativos; (3) Segurança Operacional:
Interrupção da operação do aeroporto.
O indicador GIS atingiu um índice de 97,71% em 2017.
Com relação aos subsistemas de manutenção, foram mensurados os seguintes subsistemas: ar
condicionado, grupo gerador, câmaras frigoríficas, raio-x, carros contra incêndio, pista, elevadores,
escadas rolantes, equipamentos de transporte de bagagem, pontes de embarque e auxílios de
navegação aérea.

Visando a obtenção de maior confiabilidade aos resultados, a área de Manutenção adotou uma nova
regra de operação do Sistema de Gestão de Manutenção (SGAM), onde todas as ordens de serviços
corretivas abertas passam a ser automaticamente contabilizadas como indisponibilidade até o seu
fechamento.
Destaca-se que esta ação tem como objetivo o aprimoramento dos registros pelos aeroportos. Além
disso, foi realizada a integração deste processo com as ocorrências registradas no Núcleo de
Acompanhamento e Gestão Operacional (NAGO) por meio do monitoramento das ações corretivas
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Em 2017, os subsistemas de manutenção que compõem o indicador GIS ficaram dentro da meta
estabelecida. Houve eventos pontuais em alguns aeroportos que apresentaram tempo
disponibilidade abaixo do previsto mas que não interferiram no desempenho geral do indicador.

pelas ordens de serviços. As ocorrências registradas no NAGO são encaminhadas para as
coordenações da Gerência de Serviços Especializados de Manutenção para análise e gestão junto
aos aeroportos para suporte nas ações corretivas locais visando assim reduzir os impactos
operacionais.
Foram ainda tomadas ações no sentido de monitoramento e avaliação das ações preventivas em
balizamento de pistas, definindo níveis de atuação em função das medições realizadas nesse
sistema, destacando profissionais para compor equipes técnicas para apoio a dependências que não
possuem efetivo técnico para atuação direta nos balizamentos.
Outra ação realizada foi a flexibilização das rotinas de manutenção constantes nos manuais de
procedimentos para melhor otimização dos serviços de manutenção e recursos financeiros, levando
em consideração pontos específicos de cada dependência, tais como tempo de instalação, garantia
existente, tempo médio entre falhas dos equipamentos, entre outros.
Também foi desenvolvido procedimento técnico para mensuração de um índice de condição de
pavimentos, onde por meio deste, possibilita o planejamento de ações nas pistas de pouso e
decolagem, taxis e pátios das dependências.
Por fim, foi realizada a estruturação das atividades de manutenção, com a inclusão de centros de
serviços especializados, possibilitando a especialização nas atividades da área de manutenção.
Com relação aos subsistemas críticos de tecnologia da informação, foram mensurados os seguintes
subsistemas:
 Rede WAN – links de comunicação de longa distância por onde trafegam as informações
corporativas da Empresa. Todas as dependências da Infraero são interligadas por meio da
Rede WAN;
 Rede Local – infraestrutura de comunicação por onde são conectados os diversos dispositivos
de rede no perímetro do aeroporto. Além de atender as demandas corporativas, a rede local
também é utilizada para exploração comercial junto a toda a comunidade aeroportuária
(companhias aéreas, lojistas, entre outros);
 Correio Eletrônico – solução corporativa de mensageria por onde são trocadas as mensagens
de correio eletrônico (e-mail);
 SGTAI – Sistema de Gerenciamento de Mensagens Aeronáuticas;
 TATIC/SGTC – Sistema de Gerenciamento de Torre de Controle;
 SmartStream – ERP Financeiro;
 Gest – Sistema Gestor de Estacionamento;
 SICOA – Sistema de Identificação e Controle de Acesso;
 SISO – Sistema Integrado de Solução Operacional;
• TecaPlus – Sistema de Gerenciamento de Terminal de Carga.

Além da medição do índice de indisponibilidade em si, a Superintendência de Tecnologia da
Informação tem feito uma análise de risco de indisponibilidade dos sistemas e serviços de TI. Isso
quer dizer que, embora o desempenho do indicador tenha sido satisfatório, à medida em que os
ativos de tecnologia ficam obsoletos, o risco de haver indisponibilidades aumenta. Por esse motivo,
no ano de 2017 foi dado início a várias iniciativas de modernização da infraestrutura de TI dos
centros de negócio (aeroportos) dentre as quais destaca-se: ARP de microcomputadores; ARP de
servidores; ARP de ativos de rede; rebalanceamento dos links de comunicação da rede WAN,
modernização da solução de Backup Corporativo, entre outros.
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Todos os sistemas e serviços de TI que compõem o indicador GIS também alcançaram resultados
dentro da meta estabelecida. Houve alguns incidentes isolados mas que não interferiram no
desempenho geral do indicador. A maioria das medições são realizadas de forma automática por
meio de ferramentas de monitoramento de TI.

Ressalta-se que a modernização desses ativos é realizada conforme a disponibilidade orçamentária.
De forma complementar, como ação de contingência, a despeito da obsolescência dos ativos,
costuma-se implementar mecanismos de redundância na infraestrutura de TI que atende os
principais sistemas aeroportuários, reduzindo assim o risco de indisponibilidade.
Para o ano de 2018 será dado continuidade ao processo de modernização iniciado em 2017, sempre
priorizando os aeroportos mais rentáveis da rede, considerando as localidades com maior índice de
obsolescência dos ativos de TI. Em alguns casos, os equipamentos obsoletos substituídos nos
aeroportos mais rentáveis são transferidos para aeroportos de menor porte para que sejam
implementadas as ações de contingência mencionadas anteriormente. Além da modernização dos
ativos em si, estão sendo estudadas soluções alternativas visando a redução da necessidade de
investimentos e a diminuição do custo operacional, mantendo-se a qualidade do serviço necessária,
obviamente. Entre as soluções alternativas destacam-se a ampliação da utilização do modelo de
computação em nuvem, a implantação de solução de virtualização de desktops (VDI) e a
consolidação e centralização de contratos de prestação de serviços de TI.
Projetos:
1 - Projeto: Eficiência Operacional – Operações com Aeronaves e Passageiros.
Área Responsável: Superintendência de Gestão da Operação – DOGP.
Objetivo do Projeto: Elevar a produtividade dos serviços prestados ao usuário no que diz respeito ao
processamento de aeronaves e passageiros.
Quadro 50: Detalhamento do projeto PEOAERO

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
04/05/2015
28/07/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Etapas

Duração Real
(dias úteis)
562

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
100%

Término das Etapas

Análise Geral da Situação

Previsão de Término % Realizado

-Projeto concluído.
- Produto gerado:
Projeto de Eficiência Operacional com
Passageiros implantado em SBFI, SBJP,
SBLO, SBNF, SBPV e SBUL;
Projeto de Eficiência Operacional com
Aeronaves implantado em SBCT, SBEG,
SBGO e SBRF.

Módulo A

03/02/2016

100%

Módulo B

30/12/2016

100%

Módulo C

27/07/2017

100%

Módulo D

27/07/2017

100%

Monitoramento PEOA

28/07/2017

100%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Regularização da situação patrimonial dos aeroportos administrados pela
Infraero.
Área Responsável: Superintendência de Assuntos Regulatórios e Societários – DJRS.

SEDECAI202004062

Objetivo do Projeto: Regularizar a situação patrimonial dos aeroportos administrados pela Infraero,
objetivando o aprimoramento da infraestrutura aeroportuária.
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Quadro 51: Detalhamento do projeto RAP
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
03/08/2015
18/10/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
811

Início

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
89%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Diagnóstico da Situação Atual
Desenvolvimento

21/10/2016
18/10/2018

Análise Geral da Situação
-Projeto em execução dentro dos prazos
previstos.

100%
85%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

3 - Projeto: Atualização do sistema de informações geográficas da Infraero – SIG.
Área Responsável: Superintendência de Desenvolvimento Aeroportuário – DGDR.
Objetivo do Projeto: Desenvolver um sistema de informações geográficas com mapeamento dos
sítios aeroportuários para auxílio na tomada de decisões estratégicas.
Quadro 52: Detalhamento do projeto SIG
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
28/04/2014
25/08/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
842

Início

Atraso
(dias úteis)
124

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

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

07/10/2014

100%

27/03/2015

100%

18/11/2015

100%

03/02/2017

100%

18/08/2017
18/08/2017

100%
100%

25/08/2017

100%

Análise Geral da Situação
-Projeto concluído.
-Produto gerado: Sistema de informações
geográficas atualizado com publicação de
imagens de satélite de alta resolução,
informações de planos diretores, planos de
zoneamento de ruído e algumas
informações cadastrais dos aeroportos da
rede Infraero.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 8: Ampliar a visão de negócios priorizando a viabilidade econômica
Indicador:
1- Indicador: Incremento da receita comercial – IRC.
Gestor: Diretor Comercial e de Soluções Logísticas – DC.
Meta: 14,3%.
Definição do indicador: Mede o percentual de aumento da receita comercial em relação ao ano
anterior.
Tabela 20: Resultado do indicador IRC

IRC - Incremento da receita
comercial

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

14,30

11,45

80,07%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-2,85

-19,93%

SEDECAI202004062

Indicador

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

A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
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O objetivo estratégico nº 8 visa ampliar a visão de negócios priorizando a viabilidade econômica,
adequando os processos de forma a realizar o desenvolvimento sustentável da Infraero como
negócio, primando pela rentabilidade.
A fim de mensurar o desempenho comercial foi criado o indicador Incremento da Receita
Comercial – IRC, que mede o percentual de aumento da receita comercial do período em relação ao
mesmo período do ano anterior.
A meta para 2017 foi estipulada em 14,30% de crescimento em relação ao ano de 2016.
A Infraero realizou R$ 1.226,61 bilhão, ou seja, um crescimento de 7,07% em relação ao ano
anterior, que teve realização de R$ 1.145,63 bilhão.
A Diretoria Comercial e de Soluções Logística instituiu, através do Ato Normativo nº
26/DC/DJ/2014, mais uma forma de incremento nas receitas, o Preço Básico Inicial (PBI), uma
espécie de “luva”, que é paga pelo concessionário pelo período do contrato.
Considerando-se a inclusão do PBI no realizado de 2017, a Empresa performou R$ 1.276,82 bilhão
(R$ 1.226,61 bilhão contábeis + R$ 50,21 milhões de PBI) no período, o que representa 11,45% de
crescimento quando comparado com o mesmo período do ano anterior, que foi R$ 1.145,61 bilhão.
Planejou-se para o ano de 2017, 23 projetos, dos quais 16 foram realizados, ou seja, 70% do
planejado.
Essa realização resume-se a mais de 265 mil m² de áreas, mais de R$ 59 milhões anuais e mais de
R$ 44 milhões em luvas.
Observa-se que o pacote de Áreas Externas, que tinha meta prevista de R$ 206 milhões e performou
R$ 208 milhões, ficou 1% acima da meta, além de ter ficado 13% acima do realizado no ano de
2016.
O pacote de Serviços Aéreos ficou 2% acima do realizado em 2016, faturando mais de R$ 248
milhões em 2017.
O segmento de alimentação registrou 15% de aumento em relação ao ano de 2016, realizando em
2017 mais de R$ 121 milhões.
O setor de serviços somou à receita o total de R$ 163.436.246,64. Esse segmento é tradicional em
Aeroportos, mas vem sofrendo forte pressão de mudanças do cenário tecnológico e de mão-de-obra,
uma vez que Bancos vêm reduzindo a presença de agências e caixas eletrônicos pelo avanço das
transações por APPs. O autoatendimento afeta os demais ramos, uma vez que os clientes estão cada
vez mais acostumados a utilizar-se de máquinas de autoatendimento e totens.
O segmento de varejo incrementou o caixa em R$ 110.031.906,86 e foi fortemente empurrado para
baixo pelo setor de lojas francas, uma vez que os Aeroportos de Florianópolis e Salvador tiveram
descontinuidade de suas concessões – que representavam valores vultosos – devido a movimentos
relacionados ao tráfego de passageiros internacionais. Na contramão das tendências do varejo
tradicional, vê-se um crescimento dos segmentos de artigos importados (38,5%) e de
Jornais/Revistas/Livros na ordem de 13,7%. O mercado de publicidade percorre o caminho da
tendência da economia que apenas no final do segundo semestre 2017 recobrou um pouco de viço.
O pacote de Carga Nacional registrou aumento de 13% em relação ao ano de 2016, registrando mais
de R$ 35 milhões em 2017.
Os pacotes de Exportação e Importação registraram aumento acima de 20% quando comparados
com o ano de 2016: respectivamente 41% e 25%.
A exploração de serviços de sistemas logísticos, iniciada no mês de outubro, incrementou a receita
em R$ 54.243,10.
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As concessões de Tecas registraram R$ 21.371.618,59 em 2017.

Projetos:
1 - Projeto: Sistema de Inteligência de Marketing – SIM.
Área Responsável: Superintendência de Marketing Comercial – DCMK.
Objetivo do Projeto: Desenvolver uma sistemática de estruturação, coleta e tratamento das
informações obtidas em fontes confiáveis para que a Empresa alcance vantagem competitiva
sustentável no desenvolvimento dos seus negócios comerciais. Os relatórios do SIM possibilitarão
análises para apoiar a tomada de decisões com mais segurança e agilidade, priorizando os negócios
comerciais e as ações de marketing.
Quadro 53: Detalhamento do projeto SIM
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
03/06/2015
03/04/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
460

100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Sistemática de Inteligência de Marketing
Estudo Preliminar
Contratação da Solução
Implantação da Solução

17/02/2016
31/03/2017
03/04/2017
03/04/2017

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização

100%
100%
100%
100%

Análise Geral da Situação
-Projeto concluído.
- Metodologia de Sistemática de
Inteligência de Marketing de mercado
implantada.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 - Projeto: Inova Congonhas.
Área Responsável: Superintendência de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos – DCES.
Objetivo do Projeto: Incrementar as receitas comerciais de SBSP.
Quadro 54: Detalhamento do projeto INSBSP

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
11/03/2016
24/10/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Etapas
Integração
Prospecção
Estudo Técnico de Concessão
Documentação Técnica
Prévia da Licitação
Processo Licitatório

Duração Real
(dias úteis)
408

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado
30/03/2017
20/10/2016
24/10/2017
14/07/2017
11/10/2017
13/10/2017

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

Análise Geral da Situação
-Projeto concluído.
- Produto gerado: Estudo de Viabilidade
Econômica e Termo de Referência para
início dos trâmites do processo licitatório.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Área Responsável: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
Objetivo da Iniciativa: Atender à demanda da Lei nº 13.303/2016, com a publicação de instrumento
aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração que tem em seu escopo premissas
que norteiam a execução dos negócios a serem implementados pela Empresa, refletindo as
expectativas dos administradores da Infraero sobre condições futuras da economia, do setor
aeroportuário, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia.
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3 - Projeto: Plano de Negócios Corporativo.

Quadro 55: Detalhamento do projeto PNC
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
01/09/2017
20/12/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA

Duração Real
(dias úteis)
74

Início

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Desenvolvimento do Plano de Negócios
Aprovação pela DIREX e CA

08/12/2017
20/12/2017

Análise Geral da Situação
-Projeto concluído.
-Produto gerado: Plano de Negócios para o
exercício de 2018.

100%
100%

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 9: Oferecer soluções integradas, por meios próprios ou pelo
estabelecimento de parcerias, de modo a disponibilizar serviços específicos e potencializar o
uso da capacidade instalada
Indicador:
1- Indicador: Incremento das Soluções integradas de parcerias – SIP.
Gestor: Diretor Comercial e de Soluções Logísticas – DC.
Meta: 200%.
Definição do indicador: Mede o número de parcerias estabelecidas no semestre pelo total de
parcerias acumulado.
Tabela 21: Resultado do indicador SIP
Indicador
SIP - Incremento das Soluções
integradas de parcerias

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

200,00

120,00

60,00%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-80,00

-40,00%

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

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
Esse indicador visa oferecer soluções integradas, por meios próprios ou pelo estabelecimento de
parcerias, de modo a disponibilizar serviços específicos e potencializar o uso da capacidade
instalada. O referido indicador pretendia mensurar o número de parcerias estabelecidas em um
determinado período, ou seja, o número de concessões comerciais realizadas em rede (onde um
processo contempla mais de um aeroporto).
O critério adotado para a mensuração deste indicador se deu através da contagem dos contratos de
concessão comercial assinados que envolviam mais de um aeroporto.
Importante destacar algumas ações realizadas pela Diretoria Comercial para o atingimento desse
resultado: a) participação de feiras e eventos visando divulgar as oportunidades em rede nos
Aeroportos da Infraero (Ex.: ABF Franchising Expo, Intermodal, Labace); b) Realização dos
eventos denominados Voos de Negócios, os quais eram realizados nos próprios aeroportos, com a
participação do mercado local; c) Evento de prospecção comercial internacional, realizado no
período de 15 e 16 de novembro na Itália (America Latina Investment Forum – ALIF e Work Shop
Brasil); d) Utilização de mídias nos terminais dos aeroportos e em áreas externas no sítio
aeroportuário.
Tais ações contribuíram sobremaneira para uma maior visibilidade das oportunidades comerciais
disponíveis na Rede Infraero, resultando em novos contratos de concessão comercial e,
consequentemente, no incremento das receitas comerciais.
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A realização da Diretoria de Negócios Comerciais em 2017 foi de 12 contratos assinados.

Objetivo Estratégico 10: Fomentar a aviação regional e promover a ampliação da rede
primando pela rentabilidade e sustentabilidade
Indicador:
1- Indicador: Fomento aviação regional Ebitda – FAE.
Gestor: Diretor de Aeroportos – DA.
Meta: 2,5%.
Definição do indicador: Percentual de evolução no comportamento do Ebitda nos aeroportos
regionais.
Tabela 22: Resultado do indicador FAE
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

2,50

59,66

2.386,40%

FAE - Fomento aviação
regional EBITDA

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
57,16

2.286,40%

Fonte: Superintendência de Aeroportos C – DAAC

A meta foi alcançada e o resultado ficou bem acima do fixado.
O indicador objetivou acompanhar a evolução do Ebitda dos aeroportos regionais comparando o
resultado de 2017 com o resultado do ano anterior. O crescimento do Ebitda foi de 59,66%, com
uma variação de 57,16% acima da meta.
Da rede de 54 aeroportos da Infraero, 29 são considerados aeroportos regionais.
O Ebitda desses aeroportos em 2016 foi de R$ 85.121.497,97 negativos e projetou-se um aumento
de 2,5% para 2017, o equivalente ao um Ebitda de R$ 82.993.460,52 negativos. Esse aumento foi
baseado na projeção de demanda de transporte aéreo, com incremento médio de 3,5% ao ano nos
aeroportos regionais.
Entretanto, o resultado contábil alcançado ficou muito acima do esperado, chegando-se a um Ebitda
de R$ 34.341.661,11 negativos.
Os aeroportos que mais contribuíram para esse resultado foram: Foz do Iguaçu, Navegantes,
Petrolina, São José dos Campos, Santarém e Uberlândia.
Objetivo Estratégico 11: Fortalecer a comunicação externa e interna como forma de reforçar
a marca Infraero e as diretrizes da Gestão
Indicador:
1- Indicador: Percentual de eficácia na comunicação – PEC.
Gestor: Diretor de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados – DG.
Meta: 74%.
Definição do indicador: Avaliar a satisfação do público interno com a comunicação interna e medir
o percentual de matérias negativas na imprensa.
Tabela 23: Resultado do indicador PEC
Análise horizontal
Variação
Variação (%)

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

74,00

52,72

71,25%

-21,28

-28,76%

PES - Percentual de empregados
satisfeitos com comunicação interna

Percentual

70,00

42,40

60,58%

-27,60

-39,43%

PMN - Percentual de matérias
negativas na Imprensa

Percentual

10,00

5,98

140,23%

-4,02

-40,20%

PEC - Percentual de eficácia na
comunicação

SEDECAI202004062

Indicador

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI
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A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.
Este indicador visa estabelecer um programa de comunicação que externamente reposicione a
imagem da Infraero como empresa relevante para a integração nacional e internamente retome a
confiança dos empregados e o orgulho de pertencer à organização.
A mensuração é realizada pela soma do resultado dos indicadores PES (Percentual de empregados
satisfeitos com a comunicação interna) e PMN (Percentual de matérias negativas na Imprensa),
sendo que o PES tem peso 8 enquanto o PMN tem peso 2.
O PMN – Percentual de matérias negativas na Imprensa, busca estabelecer um programa de
comunicação que externamente reposicione a imagem da Infraero como Empresa relevante para a
integração nacional.
A mensuração é realizada por meio de coleta de matérias nos meios de comunicação, classificadas
em três pautas: positiva, negativa e neutra. O resultado é alcançado pela soma das pautas negativas
dividido pelo total de pautas.
Em 2017, foram registradas um total de 16.078 matérias em todo o País envolvendo a atuação da
Empresa, sendo que destas, apenas 961 foram negativas.
A meta era de no máximo 10% de materiais negativas em relação ao total de matérias publicadas. O
resultado de 2017 foi de 5,98% de materiais negativas, o que representa um desempenho de
140,23% no ano.
As ações realizadas para melhorar os resultados são no sentido de aumentar as pautas positivas
publicadas pela imprensa.
As principais pautas trabalhadas em 2017 e que influenciaram o desempenho do indicador foram:

•
•
•
•

Infraero abre licitação para megaloja no Aeroporto de Congonhas;
Quatro dos dez aeroportos mais pontuais da América Latina são da Infraero;
Aeroporto de Manaus: Terminal 1 receberá as operações do terminal 2 a partir de 9/08;
Movimentação de passageiros deve crescer 4,8% no feriado da Independência;
Aeroporto Afonso Pena ganha mais segurança e 2,4 mil vagas de estacionamento;
Aeroporto de Carajás comemora 35 anos de operações;
Infraero instalará sistema Elo no Aeroporto Internacional de Porto Velho;
Carta aos usuários prestará esclarecimentos sobre notícias relacionadas aos aeroportos de
Congonhas e Pampulha;
Aeroporto de Parnaíba ganha melhorias na sala de embarque;
Aeroporto de Val-de-Cans (Belém) inaugura novo voo da Azul para Fort Lauderdale;
Alta temporada deve movimentar 21,9 milhões de passageiros nos aeroportos da Infraero;
Aeroporto de Paulo Afonso completa 45 anos neste sábado.

Ao mesmo tempo, as matérias positivas para a Infraero aumentaram 0,26%, chegando a 15.117
notícias em 2017. Em 2016, esse número foi de 15.077. Tratam-se de quantitativos e percentuais
expressivos, conquistados pelo aumento no número de pautas oferecidas pela Infraero e no
relacionamento mais estreito com os veículos de imprensa nacionais, regionais e locais. Em 2017, a
Assessoria de Imprensa ofereceu 257 pautas, 12,72% a mais que em 2016, que renderam 3.094
matérias diretas, cujas publicações ocorreram em diversos jornais, sites, rádios, TVs e revistas,
conforme acompanhamento feito pela assessoria. Em 2016, as chamadas matérias diretas chegaram
a 1.847 publicações. Isso significa que em 2017 houve um aumento de 67,51%.
Os benefícios que essas ações trouxeram para o desenvolvimento da Infraero, de seus empregados e
para sociedade foram a apresentação de uma Empresa com capacidade de operar com competência
e melhores práticas diversos tipos de aeroportos, prestando um serviço de qualidade e alinhado com
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•
•
•
•
•
•
•
•

as melhores práticas de mercado. Isso pôde ser atestado no Aeroporto Internacional de Curitiba,
reconhecido pelos passageiros como o melhor do Brasil na pesquisa do Ministérios dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, nos aeroportos mais pontuais da América Latina (quatro dos dez mais
pontuais são da Infraero), reforçando a eficiência e a gestão operacional adotadas pela Empresa e
em ações como a megaloja de Congonhas, numa estratégia da Infraero de expandir sua capacidade
de atendimento e geração de receitas nos seus terminais, reforçando a expertise e a capacidade da
Empresa de administrar terminais aeroportuários.
Em termos de retorno de mídia espontânea, há casos de matérias propostas pela Assessoria de
Imprensa da Infraero que corresponderam a anúncios de R$ 200 mil, como no caso da reportagem
de meia página na Folha de S. Paulo em fevereiro de 2017, ou a matéria de dois minutos na TV
Globo Minas sobre o Voo de Negócios no Aeroporto de Uberaba. A reportagem, veiculada no
MG2, equivaleu a um anúncio de R$ 80 mil, de acordo com a tabela própria da emissora.
No sentido de aprimorar as ações e os resultados, a Infraero está realizando a reestruturação das
atividades de comunicação, uma vez que houve a absorção da antiga Superintendência de
Marketing Comercial e que pode aprimorar estratégias de divulgação e promoção da Infraero, o que
inclui as abordagens de imprensa. Também podem ser citados o reordenamento do fluxo de trabalho
entre Sede e aeroportos, que deverá ajustar a perda de 50% do efetivo orgânico que a assessoria de
imprensa teve em 2017, além de definir novas estratégias junto à imprensa; a criação do e-mail
pauta@infraero.gov.br para servir de canal de relacionamento dentro da Empresa para busca e
avaliação de assuntos que poderão servir de pauta para jornalistas; e a possibilidade de contratação
– via licitação – de uma nova agência de comunicação, que poderá auxiliar no aperfeiçoamento das
estratégias de comunicação por meio de ferramentas que a Infraero ainda não dispõe, além de
auxiliar aprimorar os indicadores de matérias negativas e positivas.
E o PES – Percentual de empregados satisfeitos com a comunicação interna, busca estabelecer um
programa de comunicação que internamente utilize canais confiáveis de comunicação, retomando a
confiança aos empregados e o orgulho de pertencer à organização.
A mensuração é realizada por meio de pesquisa, enviada aos empregados por e-mail marketing, que
é preenchida diretamente no sistema utilizando a plataforma SurveyMonkey e o resultado é apurado
pelo total de empregados satisfeitos com a comunicação interna dividido pelo total de empregados
pesquisados.
A pesquisa tem enfoque nos meios de comunicação utilizados pela Empresa e no conhecimento e
satisfação dos empregados com essas ferramentas.
Para medir a satisfação com a comunicação da Empresa é feita a pergunta “Você se considera bem
informado por meio dos canais de comunicação da Infraero?”.
Baseado nas respostas dos demais itens, pode-se inferir que os principais fatores de insatisfação
estão relacionados à falta de informação no tempo adequado, ficando os empregados abastecidos
por outras fontes de informação não oficiais.
Importante lembrar que, após a primeira pesquisa, tiveram várias notícias na mídia externa sobre
extinção e privatização da Infraero. Nesse mesmo período ocorreu a negociação do Acordo Coletivo
de Trabalho - ACT. Foram muitos os questionamentos dos empregados sobre esses assuntos.

Quanto aos resultados com a pesquisa, pode-se constatar que a satisfação com a transparência na
comunicação caiu de 46,40% (1ª Pesquisa) para 39,07% (2ª Pesquisa) e teve melhoria para 42,40%
(3ª pesquisa). Lembra-se que o grau de satisfação é analisado nos níveis de 1 a 5 onde 1 representa
“insatisfeito” e 5 representa “totalmente satisfeito” e que os valores a serem considerados como
métrica de satisfação são as respostas dos níveis 4 e 5.
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O maior grau de satisfação está diretamente relacionado à transparência da gestão para com seu
público interno; este é o grande ponto a ser observado.

A meta para este indicador era de 70% de empregados satisfeitos com a comunicação, o resultado
final foi de 42,40%, representando um desempenho de 60,57% no ano de 2017.
Em relação à facilidade na utilização dos recursos do Infrabook, ocorreram quedas em todos os
índices, mesmo após a divulgação de vídeos explicativos.
As principais ações corretivas adotadas para melhorar os resultados foram a criação de um Plano de
Ação com propostas para interação do empregado com os gestores, dentre outras, com o objetivo de
melhorar a comunicação interna.
O primeiro passo é ter o engajamento da alta direção. A criação de novos canais de interação sem
esse engajamento não contribuiria para melhorar a comunicação.
Das ações programadas quatro foram realizadas para tornar as informações do Infrabook mais
relevantes e interessantes:
• Estímulo quanto ao uso de acordo com os objetivos da ferramenta;
• Orientação aos superintendentes para o uso de grupos temáticos e a importância da presença
na rede social corporativa com as informações requeridas pelos empregados;
• Divulgação da nova versão da Política de Uso do Infrabook;
• Ampliação do canal Sem Escalas para toda a Empresa.
Para orientar os empregados como utilizar os recursos do Infrabook:
•
•
•
•

Criação e divulgação do grupo “dúvidas sobre o Infrabook”;
Criação e divulgação de vídeo “Como configurar o idioma para português”;
Criação e divulgação de vídeo “Como localizar matérias no Sem Escalas”;
Criação e divulgação de vídeo “Como configurar o recebimento de notificações por e-mail”.

Para envolver as áreas objetivando que as dúvidas sejam respondidas com transparência e agilidade:
• Solicitação da indicação de interlocutor por diretoria para agilizar as respostas aos usuários.
No entanto, pela dificuldade em obter respostas em tempo real, velocidade exigida nas redes
sociais, houve alguma insatisfação dos empregados colocando em risco a credibilidade da
ferramenta;
• Orientação aos empregados a procurarem a Ouvidoria ou canais das áreas competentes para
tratar temas relacionados a denúncia. Dessa forma, além de cumprir os objetivos para os quais
foi criado, o Infrabook se tornou um “termômetro” onde é possível conhecer as principais
demandas de informações dos empregados, possibilitando atendê-las (as demandas) por meio
de campanhas e Informes.
Próximas ações:
• Envolver as áreas para que as informações sejam transmitidas com transparência e agilidade;
• Divulgar o resultado da pesquisa por memorando às diretorias solicitando maior engajamento;
• Promover fóruns de discussão com a alta gestão.

Portanto, a meta do PEC era de 74,00% e o resultado final foi de 52,72%, representando um
desempenho de 71,22% no ano.
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Os veículos de comunicação interna são novos ou passaram recentemente por reestruturação e ainda
passarão por novas etapas até que se estabilizem. A Empresa reestruturou e modernizou estes
veículos. A Infraero é referência nacional no uso de rede social corporativa e está utilizando
tecnologia de ponta para Infranet e Informes.

Iniciativas:
1 – Iniciativa: Realizar pesquisa de satisfação de clientes (Passageiros, operador aéreo,
concessionários e operadores logísticos).
Área Responsável: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI.
Objetivo da Iniciativa: Mensurar a percepção da satisfação dos clientes (passageiros, operadores
aéreos, concessionários e operadores logísticos), com o objetivo de capturar dados e oportunidades
de melhoria que possam ser aplicadas aos processos organizacionais (com foco no aperfeiçoamento)
e melhoria da imagem da Empresa.
Quadro 56: Detalhamento da iniciativa PSC
PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
22/03/2017
29/11/2017
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Duração Real
(dias úteis)
173

Atraso
(dias úteis)
131

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

Etapas
Preparação das equipes de realização da
Parâmetros da pesquisa
Elaboração dos questionários
Validação dos questionários
Realização da pesquisa
Divulgação da pesquisa e dos planos de ação

28/03/2017
31/03/2017
05/04/2017
11/04/2017
24/07/2017
29/11/2017

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

Análise Geral da Situação
-Iniciativa concluída.
- Produto gerado: Relatório da pesquisa de
satisfação dos clientes: passageiro,
operador aéreo, concessionários e
operadores logísticos.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

2 – Iniciativa: Definição da agenda de eventos.
Área Responsável: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI.
Objetivo da Iniciativa: Realizar uma agenda de eventos que permita a seleção de participação em
eventos que tragam maiores ganhos para a Infraero.
Quadro 57: Detalhamento da iniciativa EVENTOS

PRAZOS E TENDÊNCIAS
Tendência de
Término
25/07/2017
17/01/2018
PRAZOS E TENDÊNCIAS POR ETAPA
Início

Etapas

Duração Real
(dias úteis)
120

Atraso
(dias úteis)
0

%Realização
100%

Término das Etapas
Previsão de Término % Realizado

1º Semestre/2017

25/07/2017

100%

2º Semestre/2017

17/01/2018

100%

1º Semestre 2018

17/01/2018

100%

Análise Geral da Situação
-Iniciativa concluída.
-Produto gerado: Coleta de dados que
permitem a análise para a seleção de
participação em eventos futuros, com base
em edições de eventos anteriores.

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE

Objetivo Estratégico 12: Ampliar os resultados financeiros com ações proativas voltadas à
otimização dos custos
Indicadores:
Gestor: Diretor Financeiro e Serviços Compartilhados – DF.
Meta: R$ 15,6.
Definição do indicador: Apura a despesa operacional para cada Unidade de Carga e Trabalho
(UCT) dos aeroportos (movimento de passageiros e de carga aérea).
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1- Indicador: Despesa operacional por UCT – DOU.

Tabela 24: Resultado do indicador DOU
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

DOU - Despesas operacionais por UCT

R$/UCT

15,63

15,92

98,14%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
0,29

1,86%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou próximo do fixado.
Este indicador tem como objetivo mensurar a eficiência da aplicação de recursos para cada unidade
de carga de trabalho operada.
A performance do indicador é medida pelo valor das despesas operacionais geradas somente pelos
aeroportos dividida pelo índice WLU (Work Load Unit ou Unidade de Carga de Trabalho – UCT)
que representa um passageiro ou cem quilogramas de carga.
A meta proposta para o exercício de 2017 foi de R$ 15,63 e o valor realizado foi de R$15,92.
Assim, infere-se que o índice apresentou desempenho acima do projetado em 1,86%. Cabe enfatizar
que tal desempenho sofreu influência direta da permanência dos aeroportos de Fortaleza, Salvador,
Porto Alegre e Florianópolis que deveriam ter sido concedidos em julho de 2017. Entretanto,
permaneceram sob a administração da Infraero até dezembro de 2017, o que ocasionou o
desembolso de gastos não previsto nos cálculos da meta para manter a operacionalidade desses
aeroportos.
Desse modo, a performance das despesas operacionais ultrapassou o valor projetado em R$ 229,3
milhões. Dentre as maiores variações destacam-se:
 Os gastos com os “serviços contratados”, que ultrapassaram a meta em R$ 152,9 milhões,
sendo os maiores impactos em serviços de combate a incêndio; segurança e vigilância;
Proteção à Aviação Civil (APAC) e conservação e limpeza;
 Os gastos com as “despesas gerais”, que ultrapassaram a meta em R$ 16,0 milhões, sendo os
maiores impactos referentes aos subpacotes da taxa paga às companhias aéreas pelo repasse
das tarifas de embarque; diárias de viagens e passagens domésticas e gastos com a
manutenção de bens;
 Os gastos com pessoal, que ultrapassaram a meta em R$ 50,2 milhões, sendo os maiores
impactos nos subpacotes de salários e benefícios, com destaque para os gastos com o
programa de assistência médica hospitalar, programa de assistência odontológica e auxílio
alimentação;
 Os gastos com os materiais de consumo, que ultrapassaram a meta em R$ 7,0 milhões, sendo
os maiores impactos nos subpacotes de manutenção de bens de material de consumo;
combustíveis e lubrificantes; peças e acessórios para veículos e uniformes;
 Os gastos com utilidades e serviços públicos, que ultrapassaram a meta em R$ 3,0 milhões,
sendo os maiores impactos nos subpacotes de energia elétrica; água e esgoto e
teleprocessamento.

Gestor: Diretor Financeiro e Serviços Compartilhados – DF.
Meta: 19,6%.
Definição do indicador: Apura quanto teve de despesa dos centros de suporte em relação às
despesas operacionais totais da Empresa.
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2- Indicador: Representatividade das despesas de suporte sobre despesas operacionais totais –
RDS.

Tabela 25: Resultado do indicador RDS
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

RDS - Representatividade das
despesas dos centros de suporte
sobre despesas operaionais totais

Percentual

19,61

15,49

121,02%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)

-4,12

-21,01%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Este indicador tem como objetivo controlar e mensurar o impacto dos custos administrativos dos
Centros de Suporte no custo total da Empresa.
A performance do indicador é medida pelo valor das despesas operacionais dos Centros de Suporte
dividida pela soma das despesas operacionais totais.
A meta proposta para o exercício de 2017 foi de 19,61% e o valor realizado foi de 15,49%. Assim,
infere-se que o índice apresentou desempenho em conformidade a meta projetada, inclusive a
variação ficou abaixo do estimado em 21,01%, sendo os principais fatores que contribuíram para
esse resultado:
 A performance das despesas dos Centros de Suporte, cuja redução em relação a meta foi
23,9%, em decorrência dos pacotes de serviços contratados e despesas gerais que
apresentaram execução abaixo da meta projetada em 78% e 38%.
 Redução nas despesas operacionais totais de 3,67%, o que corresponde à aproximadamente
110,0 milhões, ocasionada, principalmente, pela redução dos gastos em relação a meta dos
pacotes de pessoal, material de consumo e serviços contratados, devido a gestão focada na
promoção de ações que objetivaram o controle efetivo dos gastos e que contribuíram para a
sustentabilidade econômico-financeira da Infraero.
3- Indicador: Representatividade das despesas do Centro Corporativo sobre despesas
operacionais totais – RDC.
Gestor: Diretor Financeiro e Serviços Compartilhados – DF.
Meta: 13,1%.
Definição do indicador: Apura quanto teve de despesa do Centro Corporativo em relação as
despesas operacionais totais da Empresa.
Tabela 26: Resultado do indicador RDC
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

RDC - Representatividade das
despesas do Centro Corporativo
sobre despesas operacionais
totais

Percentual

13,11

11,23

114,29%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)

-1,88

-14,34%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.

A performance do indicador é medida pelo valor das despesas operacionais do Centro Corporativo
dividida pela soma das despesas operacionais totais.
A meta proposta para o exercício de 2017 foi de 13,11% e o valor realizado foi de 11,23%. Assim,
infere-se que o índice apresentou desempenho em conformidade a meta projetada, inclusive a
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Este indicador tem como objetivo controlar e mensurar o impacto dos custos administrativos do
Centro Corporativo no custo total da Empresa.

variação ficou abaixo do estimado em 14,34%, sendo os principais fatores que contribuíram para
esse resultado:
• Redução nas despesas do Centro Corporativo, principalmente do subpacote de pessoal, devido
a continuidade do Programa Especial de Adequação do Efetivo (PEAE), por meio do qual foi
possível realizar os desligamentos voluntário incentivado e a cessão de empregados para
outros órgãos da Administração Pública;
Ainda com relação às despesas do Centro Corporativo, foi observada redução nos gastos em
relação a meta com despesas gerais, ocasionada, principalmente, pela performance dos
subpacotes de publicidade institucional; patrocínio e custas e diligências;
• Redução nas despesas operacionais totais de 3,67%, o que corresponde à aproximadamente
110,0 milhões, ocasionada, principalmente, pela redução dos gastos em relação a meta dos
pacotes de pessoal, material de consumo e serviços contratados, devido a gestão focada na
promoção de ações que objetivaram o controle efetivo dos gastos e que contribuíram para a
sustentabilidade econômico-financeira da Infraero.
Perspectiva: Clientes
Objetivo Estratégico 13:
regional

Oferecer soluções aeroportuárias customizadas para aviação

Indicador:
1- Indicador: Percentual de soluções customizadas para aeroportos regionais implementadas
– PSR.
Gestor: Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO.
Meta: 5%.
Definição do indicador: Medição do crescimento da aviação regional através do desenvolvimento
de soluções customizadas.
Tabela 27: Resultado do indicador PSR
Indicador

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

PSR - Percentual de soluções
customizadas para aeroportos regionais
implementadas

Percentual

5,00

11,11

222,22%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)

6,11

122,20%

Fonte: Assessoria da Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea

A meta foi alcançada e o resultado ficou bem acima do fixado.
Esse indicador objetivou mensurar o percentual de implementação de soluções customizadas para
aeroportos regionais.
O acompanhamento teve como base o portfólio de necessidades customizadas para aviação
regional, composto das seguintes soluções:
 Prospecção e operacionalização de incremento do Hub da Azul no Aeroporto de Recife –
SBRF (Avião do tipo ATR conectado a aviões que realizam aviação comercial para grandes
centros e vice-versa).
SEDECAI202004062

Situação 2017: Implementado.
 Preparação para reabertura do Aeroporto de Pampulha.
Situação 2017: em andamento. As operações foram iniciadas em janeiro/2018.
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 Prospecção para prestação de serviços de administração do Aeroporto de Correia Pinto, com
aviação predominantemente regional.
Situação 2017: em andamento. O contrato foi assinado em janeiro/2018.
 Prospecção para prestação de serviços de administração do Aeroporto de Ipatinga/MG.
Situação 2017: o contrato foi efetivado com outra empresa.
 Prospecção para prestação de serviços de administração do Aeroporto de Chapecó/SC.
Situação 2017: em andamento – elaboração de estudos técnicos e precificação de proposta
comercial.
 Prospecção para prestação de serviços de administração do Aeroporto de Jaguaruna/SC.
Situação 2017: o contrato foi efetivado com outra empresa.
 Prospecção para prestação de serviços de administração do Aeroporto de Divinópolis/MG.
Situação 2017: em andamento – elaboração de estudos técnicos e precificação de proposta
comercial.
 Prospecção para absorção do Aeroporto de Araguaína.
Situação 2017: em andamento – aguardando encaminhamento de Ofício com proposta
comercial à Prefeitura.
 Prospecção para absorção do Aeroporto de Jericoacoara.
Situação 2017: em andamento – aguardando retorno do Governo para agendamento de visita
técnica.
Desta forma, o alcance da meta foi possível devido às ações realizadas para incremento do Hub da
Azul no Aeroporto de Recife.
Outras ações como a reabertura de Pampulha e a prospecção para prestação de serviços de
administração no Aeroporto de Correia Pinto foram concluídas em janeiro/2018, não podendo ser
contabilizadas no ano de 2017.
Objetivo Estratégico 14: Ser o parceiro preferencial dos operadores aéreos, logísticos e
aeroportuários, objetivando a satisfação do passageiro
Indicador:
1- Indicador: Parceiro preferencial operadores aéreos, logísticos e aeroportuários – PPO.
Gestor: Diretor de Aeroportos – DO.
Meta: 90%.
Definição do indicador: Percentual de MarketShare Infraero perante os aeroportos brasileiros.
Tabela 28: Resultado do indicador PPO
Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

PPO - Parceiro preferencial
operadores aéreos, logísticos e
aeroportuários

Percentual

90,00

80,27

89,19%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)

-9,73

SEDECAI202004062

Indicador

-10,81%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI
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A meta não foi alcançada e o resultado ficou abaixo do fixado.
Este indicador visa implantar e manter processos que agreguem valor aos nossos parceiros com o
estabelecimento de uma relação de “benefício mútuo”, garantindo assim a continuidade do negócio.
A mensuração é feita por pesquisa realizada por empregados orgânicos em 12 aeroportos no 1º
semestre e repetida no 2º semestre. Os aeroportos foram selecionados pelas áreas Comercial,
Engenharia, Aeroportos e Operações. A pesquisa é feita com um representante de cada operador
aéreo/logístico e o questionário possui uma pergunta específica para mensurar o resultado do
indicador.
A pesquisa de operadores aéreos utilizou a metodologia de Pesquisa Quantitativa Face a Face
(Survey Monkey – plataforma licenciada para pesquisa), utilizando a escala LIKERT de cinco
pontos (muito ruim/ruim/regular/bom/muito bom) ou (extremamente, bastante, razoável, um pouco
e nada) e para a questão de número 8 indicar a ordem de preferência dentre as seis empresas de
gestão aeroportuárias indicadas no cartão-resposta. A seguir são listadas algumas ações realizadas:
 Intensificar de realização de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, principalmente
do sistema de balizamento;
 Remanejar 02 (dois) vídeo walls para locais críticos;
 Realizar levantamento das dificuldades dos operadores aéreos quanto às suas instalações de
salas de apoio;
 Identificar em reuniões de CCA os pontos que resultaram em avaliação negativa para a
confiabilidade. Em avaliação entendemos que o maior motivo seja o fator da não conclusão
da obra do Aeroporto nos prazos divulgados.
Já para operadores logísticos avaliou-se junto aos usuários sobre qual empresa seria o parceiro
ideal. A Infraero aparece como grande destaque da pesquisa que foi concluída com um total de
1.293 opiniões. A Infraero obteve 862 indicações.
Ressalta-se que devido às restrições orçamentárias que a Infraero vem passando, não foi possível a
contratação de empresa especializada para a realização da pesquisa, sendo utilizado, portanto, o
efetivo orgânico da Infraero para a realização da mesma. Também optou-se por realizar apenas duas
pesquisas no ano com operadores aéreos (uma em cada semestre), ao invés das três aplicações
previstas inicialmente. Ainda devido às restrições orçamentárias e também pela redução do efetivo
da Infraero, em função dos processos de DIN, PDITA e cessão para outros órgãos, não foi possível
realizar a pesquisa com público “aeroportuários” e a pesquisa com o público “operadores
logísticos” foi realizada apenas uma vez, tendo seu resultado sido considerado nos dois semestres
avaliados.
Portanto, para o 1º e 2º semestres de 2017 foi realizada a pesquisa com operadores aéreos e para os
operadores logísticos apenas no 1º semestre, com abrangência em 12 aeroportos, quais sejam:
Aeroporto de Aracaju/Santa Maria – SBAR;
Aeroporto Internacional de Belém/Val-de- Cans - Júlio Cezar Ribeiro – SBBE;
Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena – SBCT;
Aeroporto Internacional de Cuiabá/Marechal Rondon – SBCY;
Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes – SBEG;
Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva – SBGO;
Aeroporto de Joinville/Lauro Carneiro de Loyola – SBJV;
Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro – SBMK;
Aeroporto Internacional de Navegantes/Ministro Victor Konder – SBNF;
Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – SBRF;
Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont – SBRJ;

SEDECAI202004062













114

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

 Aeroporto de São Paulo/Congonhas – SBSP.
A primeira pesquisa ocorreu no período de junho e julho de 2017 e a segunda pesquisa em outubro
e novembro de 2017.
A meta do PPO era de 90% e o resultado alcançado foi de 80,27%, representando um desempenho
de 89,19% no ano de 2017.
De forma geral para os operadores aéreos os itens melhores avaliados foram:
• Atendimento: Cordialidade dos empregados, clareza e precisão das informações prestadas e
facilidade de contatar/acesso aos gestores dos aeroportos;
• Serviços Prestados: Procedimentos referentes aos NOTAM’s, pedidos de alteração ou
reinvindicações de novos voos e facilidade de negocial operacional;
• Mapa Estratégico: Parceria e Relacionamento.
De forma geral, para os operadores logísticos os itens melhores avaliados foram: liberação de carga,
recebimento de cargas, registro das informações, serviço de atendimento ao cliente e atuação dos
órgãos anuentes.
Objetivo Estratégico 15: Consolidar aeroportos como centros de negócios atrativos
Indicador:
1- Indicador: Pesquisa de satisfação de concessionários – PSC.
Gestor: Diretor Comercial e de Soluções Logística – DC.
Meta: 60%.
Definição do indicador: Grau de atendimento das expectativas dos concessionários no tocante à
atratividade das soluções Infraero (com o conceito de rede incorporado).
Tabela 29: Resultado do indicador PSC
Indicador
PSC - Pesquisa de satisfação de
concessionários

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

60,00

74,49

124,14%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
14,49

24,15%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI

A meta não foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.

Todos os aeroportos pesquisados tiveram notas superiores à meta de 60%, com destaque para os
resultados positivos de Foz do Iguaçu, Campo Grande, São Luís e Boa Vista, com média geral de
7,93% de satisfação (média ponderada entre todas as notas atribuídas e a respectiva frequência).
Tais resultados são realmente positivos pois, diante de um cenário tão adverso, as equipes dos
115

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

Considerando o resultado consolidado dos 8 aeroportos e também por aeroporto na pesquisa de
satisfação aplicada entre novembro e dezembro, constata-se que todos os aeroportos pesquisados
obtiveram resultado superior à meta estabelecida para 2017, qual seja, 60% de satisfação. Tal
achado é o mesmo em relação ao conjunto de 12 aeroportos pesquisados no primeiro semestre. Isso
demonstra que a satisfação manifestada pelos concessionários entrevistados é consideravelmente
positiva, apesar do adverso ambiente econômico brasileiro e do atual cenário de instabilidade para
os negócios comerciais, com o anúncio do Governo Federal de que novos aeroportos poderão ser
privatizados (Resolução n° 14). Neste grupo de aeroportos, chama a atenção o elevado percentual
de concessionários que atribuem à visibilidade de sua marca a principal causa de sua permanência
no aeroporto – aproximadamente 65% dos entrevistados informaram que este é o principal motivo
de sua permanência nos aeroportos. Apenas 10% informaram que os resultados financeiros é que
determinam a manutenção de seu negócio no aeroporto.

aeroportos têm conseguido manter o relacionamento com os concessionários e eles,
espontaneamente, manifestarem tais índices.
Registra-se que, na segunda fase da pesquisa, e conforme alinhamentos com as áreas envolvidas
(especialmente PRCI, que interage com o planejamento a esse respeito), ficou definido que 8
aeroportos comporiam o universo dessa fase (Boa Vista, Campo de Marte, Campo Grande, Foz do
Iguaçu, Jacarepaguá, Londrina, São Luis e Vitória), diferentes dos 12 do primeiro semestre. Isto
porque o público de concessionários é um universo limitado e de relacionamento com resistências
identificadas, comentadas adiante. Com essa decisão, em 2017 foram pesquisados 20 aeroportos em
2 fases, e ficou alinhado junto à PRCI que em 2018 os mesmos 20 seriam novamente pesquisados
também em 2 fases, envolvendo 10 aeroportos por semestre.
Apesar dos esforços na aplicação da pesquisa, foi possível obter 150 questionários respondidos
entre todo o universo de 274 contratos comerciais dos aeroportos pesquisados. A pesquisa foi
aplicada direcionada a todo o universo de concessionários dos 8 aeroportos, por telefone, por meio
da equipe do SAC Comercial. Mesmo assim, o retorno desse público mostrou-se aquém do
esperado, dado que os clientes são convidados a responder a pesquisa e que sua participação é
facultativa. Mesmo assim, foi possível entrevistar cerca de 55% do universo, desempenho superior
ao da primeira fase da mesma pesquisa. Tal característica – participação voluntária do entrevistado
na pesquisa – é fundamental na busca de respostas com credibilidade por parte do público. A
tabulação dos dados foi realizada utilizando a ferramenta Survey Monkey e a análise realizada pela
Superintendência de Marketing Comercial – DCMK.
Perspectiva: Resultados
Objetivo Estratégico 16: Garantir o crescimento sustentável da Infraero
Indicadores:
1- Indicador: Margem Ebitda – MEB.
Gestor: Presidente – PR.
Meta: 23,7%.
Definição do indicador: A Margem Ebitda é a relação entre o Ebitda e a Receita Operacional. O
Ebitda é obtido através do lucro antes de impostos, juros, depreciação/amortização, PDITA,
provisões e Obras em Bens da União (OBU).
Tabela 30: Resultado do indicador MEB
Indicador

MEB - Margem EBITDA

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

23,73

16,29

68,65%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-7,44

-31,35%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou bem abaixo do fixado.

Ebitda
A performance do indicador é medida através da divisão do Ebitda (lucros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) pela soma das receitas operacionais, tendo em vista o objetivo de
avaliar com maior precisão a evolução da produtividade ao longo dos anos.
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A Margem Ebitda busca avaliar fatores relacionados a performance e a eficiência que demonstrem
quanto o lucro operacional representa sobre o total da receita. Dessa forma, quanto maior a Margem
Ebitda, menos representativos são os custos e as despesas operacionais, portanto, melhor será a
eficiência na geração de caixa e lucro.

A meta proposta para o exercício de 2017 foi de 23,73%, cujo percentual realizado foi de 16,29%.
O índice apresentou desempenho abaixo do estimado em 31,35%, sendo os principais desvios que
inviabilizaram o atingimento dos resultados:
 Déficit de 50% na arrecadação das receitas provenientes dos serviços de Navegação Aérea;
 Execução abaixo do esperado do segmento comercial de concessão de áreas em 10,3%;
 Inclusão no cálculo da meta do valor de R$ 334,0 milhões repassados pelas concessionárias
vencedoras dos leilões de concessão dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza,
sendo este montante destinado aos Programas de Desligamento Voluntário, conforme os
editais de concessão. Entretanto, esse valor orçado não foi registrado como receita eventual,
mas diretamente no Passivo, por se tratar de recurso com destinação específica (terceiros)
gerando economia tributária de aproximadamente R$ 30,0 milhões.
Dos fatores citados acima, ressalta-se que as receitas de Navegação Aérea, cuja a atividade é
realizada em conjunto com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), deveria
repassar à Infraero os valores referente à recomposição dos custos das tarifas de controle de
aproximação e de aeródromo (TAT) e de uso das comunicações e auxílios em Rota (TAN).
Entretanto, este assunto encontra-se em discussão, no que tange ao entendimento do montante
relativo aos serviços prestados e a utilização dos equipamentos. Além disso, a arrecadação das
receitas de Navegação Aérea ainda está sendo impactada por outro fator, referente à ação judicial
impetrada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (SNEA), que questiona o reajuste de 72%
concedido por meio da Portaria nº 1194/GC3, de 14/8/2015, referente às tarifas de uso de TAT.
Apesar do indicador não ter atingido a meta, ressalta-se que em função da retomada da economia,
aliada a uma gestão focada na promoção de ações de governança que visaram garantir a
sustentabilidade econômico-financeira, foi possível alavancar o resultado operacional que
apresentou evolução em relação ao exercício de 2016 de 22,5%, com destaque para o incremento
das receitas aeroportuárias no montante de R$ 370,0 milhões e redução das despesas com pessoal de
aproximadamente R$ 200,0 milhões.
20- Indicador: Receita operacional por UCT – ROU.
Gestor: Presidente – PR.
Meta: R$ 28,7.
Definição do indicador: Produtividade medida pela relação entre as receitas operacionais
(aeroportos) geradas no exercício e a quantidade de Unidade Carga Trabalho (UCT).
Tabela 31: Resultado do indicador ROU
Indicador

ROU - Receita operacional por UCT

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

R$/UCT

28,69

28,05

97,78%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
-0,64

-2,23%

Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

A meta não foi alcançada e o resultado ficou próximo do fixado.

A performance do indicador é medida pelo valor das receitas operacionais geradas somente por
meio dos aeroportos dividida pelo índice WLU (Work Load Unit ou Unidade de Carga de Trabalho
– UCT) que representa um passageiro ou cem quilogramas de carga.
A meta proposta para o exercício de 2017 foi de R$ 28,69 e o valor realizado foi de R$ 28,05. O
índice ficou em conformidade ao estimado com desempenho de 97,78%. Os principais fatores que
contribuíram para esse resultado foram:
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Este indicador tem por objetivo mensurar a eficiência da arrecadação de recursos para cada unidade
de carga de trabalho operada.

 Reajuste tarifário autorizado pela Anac por meio da Portaria nº 169/SRA, de 17/1/2017, cujo
valor do reajuste (7,97%) foi maior do que o valor projetado no Orçamento 2017 utilizando o
IPCA do ano (6,8%);
 Retomada do crescimento do setor aéreo, com evolução no número de passageiros
processados de 3,6% em relação à 2016;
 Aumento em relação ao estimado das receitas de embarque no montante de R$ 263,3 milhões,
conexão no valor de R$ 8,3 milhões e de pouso e permanência com R$ 40,1 milhões,
contribuindo para esses resultados a continuidade sob a administração da Infraero dos
aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, cuja expectativa para
concessão era julho/2017, porém permaneceram na rede até dezembro/2017.
Entretanto, refletiu no resultado do indicador, colaborando para que a meta não fosse atingida em
100%, o fato de que as receitas comerciais apresentaram desempenho abaixo do projetado em R$
20,1 milhões, apesar da permanência dos 4 aeroportos, conforme citado acima.
Objetivo Estratégico 17: Reforçar a marca Infraero como sinônimo de excelência
aeroportuária
Indicadores:
1- Indicador: Nível de satisfação da comunidade aeroportuária – NSC.
Gestor: Presidente – PR.
Meta: 70%.
Definição do indicador: Medir o nível de satisfação das companhias aéreas, concessionários, órgãos
públicos e terceirizados em relação aos serviços prestados pela Infraero.
Tabela 32: Resultado do indicador NSC
Indicador

NSC - Nível de satisfação da comunidade
aeroportuária

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

70,00

78,56

112,22%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)

8,56

12,23%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Este indicador busca medir o nível de satisfação das companhias aéreas, concessionários, órgãos
públicos e terceirizados em relação aos serviços prestados pela Infraero, através de pesquisa.
Devido às restrições orçamentárias não foi possível a contratação de empresa especializada para
realização da pesquisa. Portanto, esta foi realizada por empregados orgânicos e limitada a 12
aeroportos, selecionados pelas áreas Comercial, de Aeroportos e Operações. Também optou-se por
realizar apenas duas pesquisas no ano (uma em cada semestre), ao invés das três aplicações
previstas inicialmente. Ainda devido às restrições orçamentárias e também pela redução do efetivo
da Infraero, em função dos processos de DIN, PDITA e cessão para outros órgãos, não foi possível
realizar a pesquisa com os públicos: “órgãos públicos e terceirizados”.

A meta era de 70% de satisfação da comunidade aeroportuária, e o resultado alcançado foi de
78,56%, representando um desempenho de 112,22% no ano de 2017.
2- Indicador: Nível de satisfação do passageiro – NSP.
Gestor: Presidente – PR.
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Este indicador é composto pelos indicadores Nível de satisfação dos operadores aéreos e nível de
Satisfação dos concessionários.

Meta: 70%.
Definição do indicador: Medir o nível de satisfação dos passageiros em relação aos serviços
prestados pela nossa comunidade aeroportuária e pela Infraero.
Tabela 33: Resultado do indicador NSP
Indicador
NSP – Nível de satisfação do
passageiro

Unidade de medida

Meta

Realizado

Desempenho

Percentual

70,00

81,28

116,12%

Análise horizontal
Variação
Variação (%)
11,28

16,11%

Fonte: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional – PRCI

A meta foi alcançada e o resultado ficou acima do fixado.
Este indicador busca medir o nível de satisfação dos passageiros em relação aos serviços prestados
pela nossa comunidade aeroportuária e pela Infraero.
O resultado do indicador é mensurado pela média da nota obtida em cada aeroporto.
Devido às restrições orçamentárias não foi possível a contratação de empresa especializada para
realização da pesquisa. Portanto, esta foi realizada por empregados orgânicos e limitada a 12
aeroportos, selecionados pelas áreas Comercial, e de Aeroportos e Operações. Também optou-se
por realizar apenas duas pesquisas no ano (uma em cada semestre), ao invés das três aplicações
previstas inicialmente.
A meta era de 70% de satisfação de passageiros e com isso a nota média da satisfação dos
aeroportos da rede participantes dessa pesquisa foi de 4,06%, o que corresponde a 81,28%,
representando um desempenho de 116,12% no ano de 2017.
Em relação ao nível de satisfação dos passageiros pode-se verificar pelo gráfico Box Plot para o 1º
quartil, 3ºquartil e mediana que dos 12 aeroportos somente Belém e Montes Claros obtiveram uma
mediana global do resultado para os aeroportos pior na segunda pesquisa do que na primeira e os
demais 10 aeroportos tiveram melhoria do resultado considerável.
 Análise crítica pelo comitê operacional dos resultados do Projeto Eficiência Operacional;
 Captação de dados nas reuniões do Centro de Gerenciamento Aeroportuário (CGA), Briefing
e Táticas com visão de gestão Colaborativa;
 Restauração ou troca dos divisores, pintura das bases;
 Análise constante pela equipe operacional do Terminal de Passageiros;
 Verificação do processo em reuniões táticas pelos comitês operacionais do Projeto de
Eficiência Operacional;
 Verificação da aplicação do Capacity Share;
 Acompanhamento da utilização dos balcões disponibilizados para as empresas aéreas;
 Acompanhamento dos dados de entrada referentes a este indicador tomando como base as
pesquisas existente e reclamações da Ouvidoria;
 Propostas de treinamento mais específico na relação com os passageiros;
 Proposta de palestras educativas específico para atendimento;
 Acompanhamento do contrato comercial para manutenção da quantidade e qualidade;
 Inclusão no contrato comercial de responsável evitando desvio de carrinhos pela comunidade
de rua;
 Atualização constante da quantidade e qualidade dos carrinhos pela área de operações nos
fóruns do CGA;
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A seguir algumas ações realizadas nos aeroportos.

SEDECAI202004062

 Análise rotineira pelo comitê operacional do Aeroporto referente ao Projeto Eficiência
Operacional dos dados de entrada (pesquisas e Ouvidoria).
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5.

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1. Descrição das estruturas de governança
A estrutura administrativa da Infraero está estabelecida no seu Estatuto Social e nos regimentos
internos dos seus órgãos de governança.
A estrutura de governança corporativa da Infraero é composta por órgãos societários definidos na
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) e legislação complementar, comitês e áreas
sistêmicas, todos voltados a aumentar o valor da Empresa e a contribuir para a sua perenidade.
Em 2017, a estrutura dos órgãos estatutários tinha a seguinte composição:
a) Assembleia Geral: órgão soberano da Infraero constituído pela reunião dos acionistas,
convocada e instalada na forma da Lei e do Estatuto Social, a fim de deliberar sobre matéria
de interesse social;
b) Conselho Fiscal: órgão fiscalizador dos atos de gestão administrativa, em defesa da Empresa e
dos seus acionistas;
c) Conselho de Administração: órgão de deliberação colegiada, responsável pela fixação das
políticas, pela definição das diretrizes e pela orientação geral dos negócios, dos objetivos e
dos desafios da Infraero; e
d) Diretoria Executiva: órgão responsável pela gestão e representação da Infraero, constituída de
um Presidente e sete Diretores.
Os órgãos de administração da Infraero são integrados por brasileiros dotados de notórios
conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa, experiência,
idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo.
A estrutura de governança recebeu apoio das áreas sistêmicas, abrangendo as funções de auditoria
interna, gestão de risco, compliance, ouvidoria, além dos comitês elencados a seguir:









Comitê de Gestão Estratégica (COGES);
Comitê de Gestão de Empreendimentos (COGEE);
Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações (CGSIC);
Comitê Executivo de Segurança Operacional (CESOP);
Comitê de Planejamento Aeroportuário (CPA);
Comitê de Gestão Ambiental (CGA);
Comitê Disciplinar Correcional (CODIC); e
Comitê Disciplinar Recursal (CODIR).

Com vistas à adequação da Infraero à Lei das Estatais, também foram instituídas comissões, a fim
de preparar a Empresa para instituição da nova estrutura de governança, que entrou em vigor em
janeiro/2018:

 Comissão para Instituição do Comitê de Auditoria Estatutário: criada por meio do Ato
Administrativo nº 2660/PRESI/2017, de 19/10/2017, teve a finalidade de preparar a empresa
para a implantação do COAUD, sendo responsável pela elaboração de seu Regimento Interno
e definição dos critérios de seleção e recrutamento dos membros independentes, além de dar
todo o apoio necessário para a alteração do Estatuto Social.
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 Comissão Interna Transitória de Elegibilidade: criada por meio do Ato Administrativo
nº 71/PRESI/2017, de 09/01/2017, a Comissão assumiu as competências do Comitê de
Elegibilidade até a aprovação do novo Estatuto Social, avaliando o preenchimento dos
requisitos e a ausência de vedações para a eleição de administradores e conselheiros da
Empresa;

Com a aprovação no novo Estatuto Social, em janeiro/2018, a Diretoria Executiva da Infraero passa
a ser composta por um Presidente e quatro Diretores.
Além disso, são instituídos os comitês estatutários abaixo:
a) Comitê de Auditoria, que tem por finalidade assessorar o Conselho no que concerne ao
exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização e manifestar-se sobre: (i) a qualidade
das demonstrações contábeis; (ii) a efetividade do sistema de controles internos; e (iii) a
efetividade das auditorias interna e independente; e
b) Comitê de Elegibilidade, que tem por finalidade assessorar o Conselho no estabelecimento da
Política de Remuneração de Administradores e da Política de Sucessão da Infraero.
Os comitês de apoio à gestão foram incorporados pelo Comitê de Gestão de Resultados – CGR
(exceto CODIC e CODIR), por meio do Voto nº 07/DG/2018, de 23/01/2018, responsável pelo
monitoramento e avaliação dos resultados dos indicadores e das ações estratégicas, composto pelos
Superintendentes do Centro Corporativo, que se distribuem em três Comissões Temáticas:
 Comissão de Fortalecimento Institucional e Governança: governança, segurança da
informação, comunicação, fortalecimento da marca, portfólio de TI, gestão de pessoas, gestão
do conhecimento e gestão da mudança;
 Comissão de Melhoria do Resultado Econômico-financeiro: gerenciamento matricial de
despesas e de receitas; e
 Comissão de Melhoria da Qualidade dos Serviços e Infraestrutura: planejamento e
operacionalização dos aeroportos, segurança operacional e aeroportuária; portfólio de
engenharia e manutenção; e meio ambiente.
5.2. Atendimento à Lei das Estatais
São destacadas a seguir as principais ações realizadas e o planejamento das ações em
desenvolvimento para atendimento à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).
Principais ações implantadas em 2017:
1. Aprovação e publicação da Política de Divulgação de Informações (art. 8º, inciso IV) –
conclusão: dezembro/2017;
2. Aprovação e publicação do Código de Conduta e Integridade (art. 9, §1º) – conclusão:
julho/2017;
3. Realização de treinamentos sobre Código de Conduta e Integridade para os empregados (art.
9º, §1º, inciso VI) – conclusão: dezembro/2017;
4. Aprovação do Plano de Negócios vinculado à estratégia de longo prazo (artigo 23, §1º, inciso
II e §2º) – conclusão: dezembro/2017.
Principais ações implantadas/previstas para 2018:
1.

Aprovação do novo Estatuto Social contendo, entre outros (art. 6º, 8º, inciso II, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) – conclusão: janeiro/2018;
 Instituição do Comitê de Auditoria (em implantação) e do Comitê de Elegibilidade (em
funcionamento) (art. 9º, inciso III e art. 10);
 Estabelecimento de regras de estrutura e competências para gestão de riscos e controles
internos (art. 6º e 9º, incisos I e II, §2º e 4º).

2.

Aprovação e publicação da Política de Dividendos (art. 8º, inciso V) – conclusão:
janeiro/2018;
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 Estabelecimento de regras de estrutura e atribuições para Auditoria Interna (art. 9º, §3º); e

3.

Aprovação da metodologia de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, de
seus Comitês, da Diretoria e dos membros individualmente considerados (art. 13, inciso III)
– conclusão: fevereiro/2018;

4.

Aprovação e publicação da Política de Gestão de Pessoas (artigo 18, inciso I) – conclusão:
março/2018;

5.

Aprovação e publicação do Relatório de Sustentabilidade 2017 (art. 8º, inciso IX) –
conclusão: março/2018;

6.

Divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, de dados operacionais e
financeiros (art. 8º, inciso VI) – conclusão: março/2018;

7.

Elaboração e divulgação da Política de Participações Societárias Minoritária (art. 1º, §7º) –
previsão: abril/2018;

8.

Publicação das demonstrações financeiras trimestrais (art. 7º) – previsão: maio/2018;

9.

Elaboração e publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa
(art. 8º, inciso I e VIII) – previsão: abril/2018;

10. Divulgação de comunicados e fatos relevantes (art. 8º, inciso III) – previsão: junho/2018;
11. Implantação do Comitê de Auditoria (art. 9º, inciso III) – previsão: abril/2018.
12. Divulgação das conclusões da análise realizada pelo Conselho de Administração sobre o
atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia
(art. 23, §§2º e 3º) – previsão: abril/2018;
13. Realização de treinamento específico na posse e anualmente para administradores e
conselheiros (art. 9º, §1º, inciso VI e art. 17, §4º) – previsão: maio/2018;
14. Divulgar na internet todos os procedimentos licitatórios, pré-qualificação e contratos (art.
39) – previsão: junho/2018;
15. Criação de banco de dados sobre licitações e contratos e disponibilização de acesso em
tempo real aos órgãos de controle (art. 86) – previsão: junho/2018; e
16. Classificação formal de todos os documentos/informações da Empresa (art. 86) – previsão:
junho/2018.
5.3. Informações sobre dirigentes e colegiados
A Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal são formados pelos
seguintes membros (situação em dezembro/2017):
Conselho de Administração
1. Luiz Gylvan Meira Filho - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil – Presidente do Conselho
2. Antônio Claret de Oliveira – Presidente da Infraero

5. João Manoel da Cruz Simões - Representante do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
6. Carlos Vuyk de Aquino - Representante do Ministério da Defesa
7. Rodrigo Silva Gonçalves - Representante dos empregados
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3. Antônio Hermínio Nascimento da Silva - Representante do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil
4. Vago - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Conselho Fiscal
1. Sérgio Cruz - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil –
Presidente do Conselho
2. Luís Napoleão Casado Arnaud Neto - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil
3. Mathias Lenz Neto – Representante do Tesouro Nacional, indicado pelo Ministério da
Fazenda
Diretora Executiva
1. Antônio Claret de Oliveira - Presidente
2. João Márcio Jordão – Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea – DO. Assumiu
interinamente a Diretoria de Engenharia – DE e a Diretoria de Aeroportos – DA. Atual
Diretor de Operações e Serviços Técnicos – DO (01/02/2018).
3. Marx Martins Marsicano Rodrigues - Diretor Comercial e de Soluções Logísticas – DC.
Atual Diretor de Negócios Comerciais – DN (01/02/2018).
4. Ângelo Luiz Moreira Grossi – Diretor Financeiro e de Relacionamento com o Mercado –
DF. Assumiu interinamente a Diretoria de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados
– DG. Atual Diretor de Planejamento e Finanças – DF (01/02/2018).
5. Eduardo Roberto Stuckert Neto – Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios – DJ. Atual
Diretor de Serviços e Suporte Jurídico – DS (01/02/2018).
A definição dos papeis, o funcionamento e o processo de escolha dos dirigentes e conselheiros, em
2017, foram regidos pelo Estatuto Social aprovado em 31/05/2017.
As informações sobre o Conselho de Administração estão contidas entre os artigos 15 a 19, da
Diretoria Executiva entre os artigos 21 a 27 e do Conselho Fiscal entre os artigos 31 a 33, do
Estatuto Social.
5.4. Atuação da unidade de auditoria interna
A Infraero dispõe, nos termos do art. 63 do seu Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 30/1/2018, de unidade de auditoria interna, vinculada ao Conselho de
Administração, com a incumbência de executar o Plano Anual de Auditoria Interna por ele
aprovado.
Podem-se somar aos trabalhos previamente planejados no Plano, possíveis demandas especiais
oriundas da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal ou dos órgãos de
controle interno e externo.
As competências da Superintendência de Auditoria Interna encontram-se determinadas na Norma
Interna da Infraero NI 4.02/A (ADT), de 16 de dezembro de 2013, na qual estão identificadas as
seguintes atividades:

b. Realização de auditorias especiais demandadas pela Diretoria Executiva, pelos Conselhos de
Administração e Fiscal, ou pelos órgãos de controle externo e interno, podendo ser
concomitantes, posteriores, ou por meio de análise de processos, com auditorias de natureza
operacional;
c. Acompanhamento e avaliação da gestão e orientação aos gestores;
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a. Realização de auditorias em todas as áreas da Empresa, bem como no Infraprev, conforme
previstas no PAINT, podendo ser concomitantes, posteriores, ou por meio de análise de
processos, com auditorias de natureza operacional;

d. Análise das Demonstrações Financeiras com vistas à consolidação, exame e emissão de
parecer sobre o Processo de Contas Anual da Empresa, conforme § 6º do artigo 15 do
Decreto nº 3.591, de 6/9/2000;
e. Atendimento e acompanhamento de diligências do Tribunal de Contas da União – TCU e do
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU; e
f. Serviços administrativos e monitoramento das recomendações constantes dos relatórios de
Auditoria Interna.
A unidade de auditoria interna é representada por uma Superintendência, estabelecida na
administração central, e não possui unidades ou subunidades descentralizadas. Em 31/12/2017 o seu
quadro de pessoal contava com 36 empregados, sendo 24 auditores. Para executar tais atividades, a
PRAI conta com a seguinte estrutura:
Figura 7: Organograma da Superintendência de Auditoria Interna - PRAI

Em síntese, são desenvolvidas as seguintes atividades:
 A Gerência de Desenvolvimento Técnico-Operacional - AIDT é responsável pelo
planejamento e elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, pelo exame e
emissão do Parecer do Processo de Contas Anual do Relatório de Gestão, pela análise da
admissibilidade dos processos de denúncias, pela elaboração do Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna - RAINT, promoção de estudos de caso e avaliação dos
controles internos da Empresa. Também é responsável pela gestão da capacitação e a
educação continuada dos empregados da PRAI, pela realização de pesquisas e
desenvolvimento de métodos, técnicas e padrões para os trabalhos de auditoria, além da
disseminação de informações de gestão de boas práticas e de controle.

 A Gerência de Controle e Monitoramento de Auditoria - AICM é responsável por controlar
e emitir parecer quanto aos processos de Tomada de Contas Especial, coordenar o Processo
de Contas Anual do Relatório de Gestão, prover a Diretoria Executiva e os Conselhos de
pautas de julgamento e relatórios gerenciais referentes aos processos de órgãos de controle
que envolvam a Infraero, elaborar súmulas com os históricos dos processos do TCU,
coordenar o atendimento às solicitações de esclarecimentos dos Órgãos de Controle
(Tribunal de Contas da União – TCU, Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União - CGU, Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil) e monitorar o resultado das auditorias realizadas pela PRAI, no que
se refere à implementação das recomendações.
125

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

 A Gerência de Execução de Auditoria - AIEX é responsável pela execução das auditorias
previstas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, execução de Auditorias Especiais
decorrentes de demandas específicas oriundas de órgãos de controle interno, externo e de
deliberações dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.
Realiza, ainda, a emissão de Parecer quanto à manifestação dos gestores para
implementação das recomendações de auditorias.

A indicação do titular da unidade de auditoria interna da Infraero é feita pela Diretoria Executiva,
que a submete ao Conselho de Administração e, em seguida, à Controladoria-Geral da União.
A Alta Gerência se certifica das recomendações feitas pela Auditoria Interna, após a análise das
justificativas apresentadas pelos gestores, que são consolidadas nos relatórios de auditoria. Ato
contínuo, cópia do Relatório Consolidado de Auditoria é encaminhada à Diretoria pertinente e
demais gestores auditados, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao saneamento
das questões, contribuindo com o processo de fortalecimento da governança corporativa.
Destaca-se que todas as recomendações feitas são monitoradas pela Auditoria Interna até a sua
efetiva regularização.
Registra-se que a PRAI encaminha, mensalmente, ao Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União - CGU, os relatórios consolidados de auditoria do mês com os respectivos achados,
manifestações dos gestores e pareceres da equipe de auditoria. E apresenta aos Conselhos Fiscal e
de Administração resumo desses relatórios, bem como, relatório sobre as situações das
recomendações, entre outros.
5.5. Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos
No âmbito desta empresa pública, a atividade correcional é regida pelo Regulamento de Controle
Disciplinar da Infraero (RCDI), instituído por meio do Ato Normativo nº 27/PR/DJ/2014, de 8 de
agosto de 2014, que dispõe sobre a apuração de responsabilidade decorrente de atos e fatos ilegais,
irregulares, impróprios, danosos aos interesses da Empresa ou ofensivos aos princípios da
Administração Pública.
Acerca da sistemática de apuração de ilícitos cometidos por agentes da Infraero, impende destacar
que o RCDI estipula, basicamente, três esferas distintas de atribuições inerentes ao poder
disciplinar, a saber:
a) Gerência de Corregedoria (DSCR), responsável, principalmente, por instaurar e instruir os
processos de apuração de responsabilidade, alimentar o Sistema de Gestão de Processos
Disciplinares (CGU-PAD) e atender os requerimentos dos órgão de controle interno e externo
referentes às atividades correcionais;
b) Comitê Disciplinar Correcional (CODIC), colegiado composto por representantes indicados
por cada uma das diretorias da Infraero para julgar os processos disciplinares em 1ª instância;
e
c) Comitê Disciplinar Recursal (CODIR), colegiado composto pelos diretores da Empresa,
responsáveis por decidir os processos disciplinares em grau de recurso.
No que tange à condução dos processos administrativos disciplinares, em si, a apuração de
responsabilidade é realizada pelo órgão sindicante ou averiguante designado para o respectivo caso,
no exercício de sua competência funcional.

Acerca da execução das atividades de correição no âmbito da Infraero, destaca-se, como os
principais eventos apurados, os processos abaixo elencados:
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Caso sejam constatados indícios de danos ao Erário que não tenham sido ressarcidos, a matéria, a
depender do caso, é encaminhada à Superintendência de Auditoria Interna (PRAI) para fins de
avaliação quanto à instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), sendo que, nas hipóteses em
que se verificam elementos sugerindo a prática de fraude ou de corrupção, o assunto é remetido ao
Ministério Público Federal.

Quadro 58: Principais Eventos Apurados
PROCESSOS FINALIZADOS
Sindicância

Objeto

Providências

059/DJCR/2012 –
059.062.12.01

Apuração referente ao Relatório de Demandas Especiais nº
00190.025575/2007-20-A, bem como a diferença dos valores pagos
indevidamente no TC nº 052-EG/2004/0062”. O processo investigou as
irregularidades ocorridas nas obras e serviços de engenharia de reforma
e ampliação do terminal de passageiros, do sistema de pista e pátios de
obras complementares e da elaboração dos projetos executivos do
Aeroporto Santos Dumont/RJ, decorrentes da contratação materializada
por meio do TC nº 052-EG/2004/0062, mormente o sobrepreço e
superfaturamento apontados pela Controladoria Geral da União – CGU.

Matéria encaminhada à
Superintendência de Auditoria
Interna (PRAI), para fins de
instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE)

105/DJCR/2012 –
105.023.12.01

Apuração do constante do Relatório de Demanda especial n°
00190.025575/2007-20/B da CGU, o qual investiga o TC n° 067EG/2004/0023, que tinha como escopo a construção de segundo
terminal de passageiros, de nova pista de pouso e decolagem, da torre
de controle, centrais de utilidades, edifício do Corpo de Bombeiros
(ECB), além de outras obras complementares e da elaboração dos
projetos executivos do Aeroporto Internacional de Vitória.

Matéria encaminhada à
Superintendência de Auditoria
Interna (PRAI), para fins de
instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE).

106/DJCR/2012 –
106.011.12.01

Apuração do constante do Relatório de Demanda especial n°
00190.025575/2007-20/C da CGU, o qual investiga o Termo de
Convênio n° 008/2002/001, que tinha como escopo a realização de
obras e serviços de engenharia relacionados ao Aeroporto de Goiânia.

Matéria encaminhada à
Superintendência de Auditoria
Interna (PRAI), para fins de
instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE).

047/DJCR/2014 –
047.001.14.01

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

Matéria encaminhada à
Superintendência de Auditoria
Interna (PRAI), para fins de
instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE).

Apurar supostos lançamentos mensais de valores a título de reembolso
do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI, sem a devida
comprovação, conforme estabelecido nos normativos internos
pertinentes e por fatos e atos conexos.

Alteração, pela própria área
afetada – Superintendência de
Serviços de Recursos Humanos
(DGRH) –, de providências no
sentido de inserir regra no
sistema eletrônico do PAMI,
impossibilitando seus
operadores efetuar lançamentos
em sua própria matrícula.
Matéria encaminhada à
Superintendência de Auditoria
Interna (PRAI), para fins de
instauração de Tomada de
Contas Especial (TCE).

047/DJCR/2016 –
047.0156.16.01

PROCESSO INSTAURADO
Sindicância

Objeto

034/DJCR/2017 –
034.001.17.01

Apurar supostas irregularidades decorrentes da conduta de empregado
da Infraero, no que tange à autorização de custeio de passagens aéreas
não relacionadas ao interesse institucional da Infraero, bem como os
fatos relacionados à matéria, com fundamento no art. 5º c.c, inciso III,
ambos do Regulamento de Controle Disciplinar da Infraero.

Providência
Providência adotada pela
própria área afetada –
Assessoria da Secretaria
Executiva da Presidência (PRSE)
– no sentido de encaminhar à
Superintendência de Auditoria
Interna (PRAI) solicitação de
auditoria, com vistas a melhorar
o sistema de viagens.

No que tange às Sindicâncias nº 059/DJCR/2012 – 059.011.12.07, nº 105/DJCR/2012 –
105.023.12.01, nº 106/DJCR/2012 – 106.011.12.01 e nº 047/DJCR/2014 – 047.001.14.01, destacase que, embora os processos tenham imputado responsabilidade a parte dos empregados sindicados,
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Fonte: Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGUPAD

também foi constatado a prescrição do ius puniendi, conforme regularmente reconhecido nas
manifestações dos órgãos de apuração e de julgamento, no bojo dos autos.
Além disso, os sobreditos processos também constataram a ocorrência de danos ao Erário, razão
pela qual os 05 (cinco) casos foram remetidos à PRAI, para conhecimento e adoção das
providências complementares a seu cargo quanto à instauração de Tomada de Contas Especial
(TCE), com fundamento no Ato Administrativo nº 85/PR/DJ/2016, de 15 de janeiro de 2016, que
regulamenta os procedimentos relativos à matéria, no âmbito desta empresa pública.
Registra-se, no entanto, que não houve instauração de TCE em relação às Sindicâncias
nº 105/DJCR/2012 e nº 106/DJCR/2012, tendo em vista que os assuntos objeto dessas sindicâncias
já vêm sendo tratados em TCE instauradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, por meio dos
Processos nº 013.579/2014-2 e nº 029.796/2017-2, respectivamente.
Já em relação à Sindicâncias nº 047/DJCR/2016 – 047.016.16.01, informa-se que, no processo,
restou constatado que o empregado sindicado foi responsável por fraudar o sistema de reembolso
médico, lançando valores em sua folha de pagamento referentes ao Programa de Assistência Médica
da Infraero – PAMI. Conforme apurado, a própria área de recursos humanos adotou providências no
sentido de inserir regra no sistema eletrônico, no sentido de impedir que os operadores do sistema
de efetuem lançamentos em sua própria matrícula.
Ademais, em virtude do prejuízo apurado durante o processamento da sindicância, o assunto
também foi remetido à PRAI, para efeito de instauração de Tomada de Contas Especial (TCE).
Por fim, em relação Sindicância nº 034/DJCR/2017 – 034.001.17.01, destaca-se que, embora o
processo ainda não tenha sido julgado, a área afetada encaminhou à PRAI solicitação de auditoria
com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de viagens da Infraero, mormente no que tange ao nível de
transparência nas informações dele extraídas, a fim de torná-lo mais harmônico às exigências atuais,
tendo em vista as possíveis questões verificadas preliminarmente.
5.6. Gestão de risco e controles internos
Gestão de Riscos
Na consecução do “Programa Infraero 2020 - Plano de Implantação da Gestão de Riscos e
Compliance de Classe Mundial” a gestão de riscos a nível estratégico implica na tripartição da
avaliação de riscos no âmbito do Plano Estratégico, Processos Organizacionais e Ações/Projetos
Estratégicos.

Assim, o gerenciamento de riscos na Infraero é realizado por meio da utilização de metodologia
desenvolvida pela Gerência de Gestão de Riscos – RCRI, a qual está fundamentada na Resolução da
CGPAR nº 18, de 10 de maio de 2016, que trata da implementação das políticas de conformidade e
gerenciamento de riscos, na Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10 de maio de 2016,
que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo
Federal, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que
regulamenta a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
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Entretanto, na Infraero, algumas áreas já efetuam mapeamento de riscos operacionais de acordo
com a previsão de instrumentos normativos externos, como as áreas de Segurança Operacional,
Navegação Aérea, Meio Ambiente, Engenharia, Jurídica, Segurança do Trabalho etc. Tratam-se de
riscos relativos a operacionalidade da área, intrínsecos à natureza e objeto de suas atividades não se
confundindo com o conteúdo de risco manejado pela Gerência de Gestão de Riscos que atua a nível
estratégico.

A gestão de riscos da Infraero aplica-se a todas as unidades de negócio e áreas funcionais
abrangendo todos os processos, projetos/ações e nos objetivos estratégicos da Empresa para o
desempenho do Plano Empresarial e tem como objetivo subsidiar o gestor com informações
suficientes e adequadas sobre os riscos e oportunidades para viabilizar a tomada de decisão e
aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos
identificados, bem como agregar valor à Infraero, devido à melhoria da governança corporativa e
aos processos de tratamento adequados dos riscos e dos impactos negativos decorrentes de sua
materialização.
Neste sentido, a metodologia de Gestão de Riscos da Infraero começou a ser desenhada no ano de
2016, com a aprovação da Política de Gestão de Riscos pelo Conselho de Administração em
26/1/2016. Entretanto, considerando a publicação da Lei da nº 13.303, de 30/6/2016, da Resolução
nº 18/CGPAR/2016 e da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016, a Política foi revisada
no ano de 2017, restando os trâmites finais para sua aprovação final, após a publicação do novo
Estatuto da Infraero que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2018.
Paralelamente à revisão da Política, foi elaborada a minuta da Norma Interna de Gerenciar Riscos.
Enquanto a Política estabelece os princípios e as diretrizes a serem observados no processo de
gestão dos riscos, a Norma Interna institui direitos, obrigações e atribuições no âmbito da Infraero, a
respeito do assunto, sendo que os procedimentos do processo de Gerenciar Riscos serão descritos
no Manual de Procedimentos de Processo (MPP).
No âmbito da Infraero, o Processo de Gerenciar Riscos foi dividido em três subprocessos: Riscos
Estratégicos (Plano Estratégico), Riscos em Processos Organizacionais e Riscos em Ações/Projetos
Estratégicos.
Neste sentido, tanto a Norma Interna como os MPPs estão na fase de elaboração para posterior
aprovação.
Salienta-se que se optou primeiramente pela confecção das ferramentas (planilhas) para iniciar o
mapeamento dos riscos, para posteriormente confeccionar os normativos e manuais de
procedimentos de processo.
No âmbito do Plano Estratégico, a Infraero interligou os processos de gestão de riscos e de
planejamento estratégico, com o objetivo de identificar eventos potenciais que podem afetar a
continuidade de suas operações, a sua sustentabilidade, assim como a criação de valor, com vista a
fornecer uma segurança aceitável relativamente ao cumprimento dos objetivos definidos pela gestão
de topo da Empresa.

Diante desta situação, a Infraero optou em rever o Plano Estratégico e aprovou novo Plano
Estratégico da Infraero – 2018-2022, com a redução para 11 objetivos estratégicos. Foram
identificados novos eventos de risco e oportunidade, sob a dimensão de Riscos Estratégicos,
Operacionais, Financeiros e de Conformidade. Atualmente, está em fase de aprovação o novo Mapa
de Riscos Estratégicos 2018-2022 e a elaboração dos indicadores chave de risco, para
posteriormente iniciar o monitoramento das ações aprovadas. A área de Compliance irá monitorar
os controles internos, quando necessário, traduzindo-se tais ações como sendo de segunda linha de
defesa.
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Para tal, foram identificados os riscos do Plano Estratégico 2017-2021, sendo que dos 151 riscos
identificados, foram classificados pela metodologia 60 riscos como prioritários e das 28
oportunidades identificadas, 23 foram classificadas como prioritárias. No entanto, devido a
concessão de aeroportos anunciada pelo Governo Federal (Congonhas, Cuiabá, Vitória, Macaé,
Recife, Aracaju, João Pessoa, Maceió, Campina Grande e Juazeiro do Norte), foram identificados
os riscos associados a este evento, vislumbrando os desdobramentos que este fato poderia
desencadear na perenidade e sustentabilidade da Infraero, tornando o Plano Empresarial 2017-2021
inexequível.

No âmbito das Ações/Projetos Estratégicos, ou seja, no cumprimento à atribuição de prestar
suporte às áreas nas atividades de mapeamento e classificação dos riscos e oportunidades relativos a
demandas (ações/projetos) da Empresa para fortalecimento do alcance dos seus objetivos
estratégicos, a Gerência de Gestão de Riscos (RCRI) apoiou o levantamento de riscos e elaborou 6
(seis) relatórios referentes às demandas solicitadas no ano de 2017.
No âmbito dos mapeamentos dos riscos nos processos organizacionais foram treinados os
multiplicadores da Gestão de Riscos em Processos Organizacionais que devem identificar os riscos
dos processos organizacionais das suas áreas com consultoria da Gerência de Gestão de Riscos. No
ano de 2017, foram realizados o mapeamento dos riscos nos processos organizacionais da Cadeia de
Valor, após redesenho ou mapeamento do processo pela Gerência de Processos. Ressalta-se que
durante o processo de mapeamento de riscos em processos organizacionais estão sendo
identificados os controles internos existentes na Empresa, para posterior avaliação da área de
Compliance.
Compliance e Integridade
A Infraero é signatária do Global Compact desde fevereiro/2004 e tem acompanhado/realizado as
ações ligadas ao assunto por meio da parceria do Instituto Ethos e Pacto Global/ONU.
Além disso, desde 2007, a Infraero integra o grupo de empresas que participam do Pacto
Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, que é uma iniciativa criada por várias
instituições, destacando o Instituto Ethos. Entre suas funções está a de auxiliar na implementação de
políticas de promoção da integridade e combate à corrupção e mobilizar empresas e entidades
empresariais. Entre os temas tratados pelo Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção,
destacam-se quatro: compras públicas, financiamento de campanhas eleitorais, desvios de recursos
públicos e publicidade governamental.
Com relação a estrutura organizacional, por meio do Ato Administrativo nº 621/PRESI/2017, de
31/03/2017, a Superintendência de Gestão de Risco e Compliance, com suas gerências, que, por sua
vez, era subordinada à Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados, foi transferida para a
Presidência da Infraero.
Visando ao atendimento ao disposto no Decreto nº 8.420/2015, foi instituído o Programa de
Integridade na Infraero por meio do Ato Administrativo n° 1085/PR/2016, como iniciativa
estruturante advinda do “Programa Infraero 2020 - Plano de Implementação de GRC de Classe
Internacional”.
A Superintendência de Governança, Riscos e Compliance está conduzindo a implementação do
Programa de Integridade, que é um instrumento de apoio ao gestor, podendo ajudá-lo a alcançar
com mais rapidez e segurança os objetivos finais da Infraero. Desta forma, a gestão da integridade é
um componente da boa governança, condição prévia que dá às outras atividades da entidade
legitimidade, confiabilidade e eficiência.

A Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União - CGPAR, por meio da Resolução CGPAR nº 10, de 10/05/2016, instituiu a
obrigação, no âmbito das empresas estatais, da implementação do Código de Conduta próprio
aplicável a todos os seus membros estatutários, a todos os seus representantes em órgãos
estatutários de empresas de que participe, e a todos os empregados/colaboradores, a ser aprovado
pelo Conselho de Administração.
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Foram realizadas várias atividades visando ao atendimento dos itens do Programa de Integridade
durante o ano de 2017, destacando-se a criação e implementação do Código de Conduta e
Integridade da Infraero, em atendimento à Resolução CGPAR nº 10/2016 e à Lei nº 13.303/2016
(Lei das Estatais).

Destarte, a criação do Código de Conduta atende ao disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, artigo 9º, § 1º, a seguir transcrito:
§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha
sobre:
I – princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem
como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e a vedação de atos de
corrupção e fraude;
II – instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e
Integridade;
III – canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas
relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas
internas de ética e obrigacionais;
IV – mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que
utilize o canal de denúncias;
V – sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

Esta exigência também está disposta no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, artigo 18,
decreto este que regulamentou a Lei nº 13.303/2016.
Assim, foi elaborado o Código de Conduta e Integridade com a participação das áreas de
Compliance, comissão de ética, corregedoria, recursos humanos e jurídica. Além disso, visando dar
amplo conhecimento do teor do Código de Conduta e Integridade ora proposto, foi disponibilizado
para consulta pública interna por meio de Infraero Informa, cujas sugestões e comentários foram
encaminhados para a Superintendência de Gestão de Risco e Compliance.
O Código de Conduta e Integridade foi aprovado por meio do Ato Normativo
n° 141/PRESI/DJ/2017, de 30 de junho de 2017. Após sua aprovação, a área de Compliance
visando ao atendimento do previsto no cronograma do Programa de Integridade, adotou uma série
de ações, das quais destacam-se:
1. Elaboração do Plano de Comunicação com a Superintendência de Marketing e Comunicação
Social – PRCI que desenvolveu:
a. Cartilha do Código;
b. Pílulas com o conteúdo dos capítulos do código que estão sendo veiculadas
semanalmente por meio de Informes;
c. Disponibilização de banner do Código na Infranet;
d. Disponibilização de repertório do Código de Conduta e Integridade para acesso aos
empregados na Infranet.
2. Treinamento dos empregados do Centro Corporativo e do Centro de Suporte nos meses de
novembro e dezembro/2017. Neste aspecto, os treinamentos foram ministrados com carga
horária de 4 horas/aulas por turma. Foram realizadas 22 turmas no período de novembro a
dezembro/2017. Foram treinados 875 empregados lotados na Sede, em Brasília.

Sendo assim, a metodologia para aplicação de Due Diligence para terceiros foi desenvolvida pela
Superintendência de Serviços Compartilhados – DGSC e apresentada à Superintendência de Riscos
e Compliance – PRRC, tendo sido aprovada pela Superintendência de Consultoria Jurídica e
procedidos os ajustes necessários no final de outubro de 2017.
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O desenvolvimento e implementação da metodologia de Due Diligence de fornecedores faz parte do
Programa de Integridade da Infraero, e consiste na investigação e registro de informações
relacionadas à idoneidade do terceiro a ser contratado e dos integrantes de seu quadro societário que
podem ter impacto negativo no Programa de Integridade da Infraero.

Portanto, em 2018, pretende-se que os contratados para prestação de serviços contínuos de Proteção
à Aviação Civil/APC passem pelo processo de Due Diligence, como projeto piloto, a fim de
verificar a efetividade da metodologia desenvolvida e realizar os ajustes necessários para, então,
expandir a sua aplicação.
No desenvolvimento das ações de Compliance, a Superintendência de Gestão de Riscos e
Compliance buscou por meio de benchmarkings (Eletronorte, CGU, Caixa Econômica, Correios,
Valec e Petrobrás) em órgãos e empresas públicas que previam em suas estruturas as áreas de Risco
e Compliance, conhecimento das melhores práticas e métodos utilizados em mercado, para
viabilizar a construção de uma metodologia coesa. Participou, ainda, de videoconferências com os
órgãos que difundem o programa de integridade proposto pela Lei nº 12.846/2013, Lei
Anticorrupção, e temas similares.
Após os benchmarkings realizados à época, constatou-se que ainda era muito embrionária a criação
de ferramenta de compliance no âmbito dos órgãos e empresas públicas, o que motivou analisar a
proposta de execução nas empresas privadas. Verificou-se que a base de estruturação de
ferramentas que utilizavam para as aferições no âmbito do compliance era o COSO - Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (em português: Comitê das Organizações
Patrocinadoras da Comissão Treadway). A partir do conhecimento dessa ferramenta se iniciou a
criação da metodologia de compliance pela Gerência de Compliance que, concomitantemente com
o Relatório de Levantamento de Governança Pública do TCU de 2014, traçou a linha de construção
de uma ferramenta própria levando em consideração as características inerentes da Infraero.
A Metodologia de Compliance está sendo implementada com atuação holística dentro de um
processo que trabalha não somente de forma corretiva, mas atua nas formas e ações que venham
prevenir e otimizar os controles e todos os objetivos e necessidades de “se estar em Compliance”.
Dessa forma, o compliance dentro da sua atuação deve ser analisado com focos preventivo,
preditivo e corretivo.
Deve ser utilizada em todas as áreas da empresa para que seja possível a análise da organização
como um todo. Esses controles uma vez implantados necessitam ser constantemente avaliados,
observando-se o feedback resultante, bem como, conferindo se os resultados obtidos estão sendo
suficientes e se estão alcançando os objetivos para o qual foram desenvolvidos.
Foi realizado teste piloto da ferramenta de compliance na Coordenação de Convênios - LACC-3,
em outubro de 2017. Ademais, foram definidos pela Superintendência de Gestão Estratégica e pela
Superintendência de Governança, Riscos e Compliance os processos que serão redesenhados,
identificados os riscos, verificado a aderência aos normativos e os controles internos em 2018.
Neste ínterim iniciou-se também a elaboração da Norma Interna sobre “Compliance”, que tem
como finalidade disciplinar as atividades de Compliance no âmbito da Infraero e suas subsidiárias.
Esta norma está fundamentada nos princípios e diretrizes, bem como nos fundamentos legais e
normativos previstos na Política de Conformidade Corporativa da Infraero, e está em fase de
revisão final pelo Superintendente de Governança, Riscos e Compliance.

Com o andamento do trabalho de consecução da ferramenta de compliance, a Superintendência de
Gestão de Riscos e Compliance promoveu o Treinamento de Formação de Agentes de Compliance
e Multiplicadores para empregados da Infraero em Brasília. O curso foi ministrado “in company”
por empresa de mercado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017, onde participaram 28 (vinte e oito)
empregados da Sede.
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Após a finalização da adequação da ferramenta e norma, o próximo passo será elaborar o Manual de
Procedimento de Processo – MPP, definindo os procedimentos da metodologia estabelecida,
demonstrando a operacionalização e fases de aplicação da ferramenta durante a análise dos
processos ou produtos.

Com apoio da Gerência de Educação Corporativa, os empregados foram treinados para a partir de
2018 atuarem como agentes de compliance e multiplicadores em suas respectivas áreas, com o
objetivo de garantir a aderência da empresa às legislações internas e externas, além de primar pelo
desenvolvimento de uma cultura de controles, procedimentos e atividades embasadas em condutas
íntegras.
5.7. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
a) Base normativa da remuneração, objetivos da política ou prática de remuneração
A remuneração dos administradores da Infraero, bem como a de seu Conselho Fiscal, é aprovada
pela Assembleia Geral Ordinária, conforme disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/76, ratificada pela
Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União – CGPAR nº 14, de 10 de maio de 2016.
A CGPAR foi criada por meio do Decreto nº 6.021, de 22 de janeiro de 2007, com competência
para aprovar diretrizes e estratégias relacionadas à participação acionária da União nas empresas
estatais federais. Entre essas diretrizes está a fixação da remuneração de dirigentes, conforme art.
3º, inciso I, alínea “e” do referido Decreto.
Ressalta-se que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST
encaminhou orientações por meio dos Ofícios nº 61/2017-MP, de 9 de fevereiro de 2017, e 5/2018MP, de 9 de fevereiro de 2018, para que não ocorressem correções na remuneração dos dirigentes,
referentes aos períodos 2016/2017 e 2017/2018, respectivamente.
Não há política aprovada para a remuneração de administradores e membros de colegiados e a
prática adotada é a descrita nos parágrafos anteriores.
b) Composição da remuneração
A remuneração da Diretoria Executiva é composta por:
-

Honorários fixos;
Remuneração variável;
Gratificação Natalina;
Licença Anual Remunerada (gratificação de férias);
Auxílio Alimentação;
Auxílio Moradia;
Plano de Saúde;
Seguro de Vida;
Previdência Complementar;
Quarentena.

Notas:
(1) Não há objetivos específicos definidos para as remunerações fixas e benefícios dos
dirigentes da Infraero, apenas para os de remuneração variável.
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(2) Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal recebem apenas honorários fixos
(10% da média dos honorários dos Diretores).
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c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração; e como a remuneração é estruturada
para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
As regras e indicadores de desempenho são aplicáveis somente à remuneração variável dos
dirigentes, conforme pode ser observado no Programa de Remuneração Variável Anual de
Dirigentes, Anexo III.
Nota:
(1) O Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes não contempla os membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal.

d) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Unidade
A prática de remuneração é realizada com base nos institutos legais informados na alínea “a” – Base
normativa da remuneração, objetivos da política ou prática de remuneração, deste subitem.
Registra-se que não se aplica à Infraero: (i) existência de remuneração suportada por subsidiárias,
controladas ou controladores diretos e indiretos; e (ii) existência de qualquer remuneração ou
benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como alienação do controle
societário da companhia.
Informa-se que a Empresa não possui um plano de remuneração dos membros da diretoria
estatutária e do conselho de administração baseado em ações, considerando que pratica o previsto
em legislação, conforme já explanado.
Na Tabela a seguir pode ser observada a síntese da remuneração dos administradores e membros do
colegiado no exercício de 2017:
Tabela 34: Síntese da remuneração dos administradores

Nome do Conselheiro
De Oliveira, A C
De Lima, C A B
Da Silva, A H N
De Aquino, C V
Simões, J M da C
Machado, J D S
Souza, L A A

Bernardi, E H
Neto, M L
Cruz, S
Neto, L N C A

Remuneração (R$)
Média Mensal
Total no Exercício
3.938,57
47.262,84
3.938,57
15.754,28
3.938,57
47.262,84
3.938,57
47.262,84
3.938,57
47.262,84
3.862,67
38.626,70
3.938,57
39.385,70
Remuneração (R$)
Média Mensal
Total no Exercício
3.938,57
15.754,28
3.938,57
47.262,84
3.938,57
47.262,84
3.559,30
32.033,72
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Nome do Conselheiro

Conselho de Administração
Período de Exercício
Início
Fim
jan/17
dez/17
jan/17
abr/17
jan/17
dez/17
jan/17
dez/17
jan/17
dez/17
fev/17
nov/17
jan/17
out/17
Conselho Fiscal
Período de Exercício
Início
Fim
jan/17
abr/17
jan/17
dez/17
jan/17
dez/17
abr/17
dez/17
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Diretoria Executiva
Órgão: Diretoria Executiva
Remuneração dos Membros
Número de membros:
I - Remuneração Fixa (a+b)
a) Honorário Diretoria
b) Benefícios Diretos e Indiretos
II - Remuneração Variável
III - Total da Remuneração (I+II)
IV - Benefícios Pós-Emprego
V - Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI - Remuneração baseada em ações

Exercício
2017
8
3.617.148,24
3.201.716,89
415.431,35
0,00
3.617.148,24
213.288,59
0,00

2016
8
3.848.007,40
3.612.513,45
235.493,95
0,00
3.848.007,40
0,00
0,00

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Nota:
(1) Benefícios Diretos e Indiretos - Licença Anual Remunerada, Gratificação Natalina, Auxílio Alimentação,
Auxílio Moradia, Plano de Saúde, Seguro de Vida, Previdência Complementar e Quarentena.

5.8. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
Em setembro de 2017 foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a instauração do processo
licitatório com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços especializados de
auditoria independente das demonstrações financeiras da Infraero.
A licitação foi realizada na forma eletrônica, por meio da internet, do tipo Menor Preço, com
regime de contratação por Preço Unitário, com critério de julgamento de Menor Preço Global,
sendo regida pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero.
Findo o processo licitatório, sagrou-se vencedora a Empresa MACIEL AUDITORES S/S, cujos
dados do contrato estão descritos a seguir:








TC 0002-AE/2018/0001
Empresa: MACIEL AUDITORES S/S
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de auditoria
independente das demonstrações financeiras da Infraero.
Valor Global: R$ 128.880,00
Duração: 12 (doze) meses
Data de assinatura: 5 de janeiro de 2018.
Início: 10/1/2018

De acordo com o Item 6 do Termo de Referência, anexo integrante do instrumento convocatório, a
Contratada obriga-se a entregar à Infraero, como resultado do seu trabalho de auditoria, os seguintes
relatórios:
Relatórios Anuais:
a) Relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras anuais, individuais e
consolidadas, em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria;
b) Relatório circunstanciado de recomendações para melhoria dos controles internos e
procedimentos contábeis, preparado em conexão com os exames das demonstrações
financeiras;
b.1) O relatório deverá evidenciar as deficiências encontradas e as respectivas
recomendações, além da transcrição da manifestação da área gestora responsável
pela implementação da recomendação, nome da área gestora e o prazo previsto para
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implementação a ser fornecida pelo Gestor. O relatório também deverá conter
capítulo específico das recomendações certificadas no período pelo auditor.
c) Relatório de Revisão Anual da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da Infraero, contendo
comentários sobre as constatações resultantes da revisão, inclusive inconsistências nos
cruzamentos de dados internos da ECF e externos com as demais declarações fiscais.
Esses comentários deverão ser acompanhados de recomendações para a adoção de
medidas corretivas cabíveis e dos comentários da administração; e
d) Relatório circunstanciado quanto ao cumprimento das obrigações acessórias, por meio do
confronto entre as bases fiscais e relatórios financeiros/contábeis, com as informações
transmitidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, contendo os comentários
resultantes do cruzamento, e identificando os pontos de não conformidade e de eventuais
problemas na geração dos arquivos.


Relatórios Semestrais:
a) Relatório quanto à avaliação da qualidade e adequação dos Sistemas de Controle Interno
associados à geração de informações para as demonstrações financeiras e de
gerenciamento de riscos, evidenciando as deficiências identificadas;
b) Relatório quanto à avaliação da qualidade e adequação do ambiente de TI e de
gerenciamento de riscos, evidenciando as deficiências identificadas;
c) Esses relatórios conterão comentários sobre as constatações decorrentes do ambiente de
controle existente, inclusive sobre fatos relevantes que forem identificados pelos testes de
auditoria, bem como consignarão:
i.
ii.
iii.



Os reflexos dos fatos constatados sobre o parecer de auditoria das demonstrações
contábeis;
As recomendações para a adoção de medidas corretivas cabíveis; e
As deficiências e as oportunidades de melhorias identificadas.

Relatórios Trimestrais:
a) Relatório de revisão sobre as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e
consolidadas, em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
notadamente a norma NBC TR 2410/ISRE 2410;
b) Relatório circunstanciado de recomendações para melhoria dos controles internos e
procedimentos contábeis, preparado em conexão com as revisões das demonstrações
financeiras intermediárias trimestrais;
c) Relatório específico das recomendações de aprimoramento contidas nos relatórios citados
anteriormente, contendo a relação de todas as recomendações e a situação atual de todas,
inclusive as não certificadas; e
d) Relatório circunstanciado das deficiências encontradas pelo auditor quando da revisão da
apuração dos impostos e contribuições (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, INSS,
ISSQN e IRRF), e das respectivas obrigações acessórias como contribuinte.

No cumprimento de suas atribuições e em continuidade ao processo de fiscalização das Concessões
de Aeroportos, o Tribunal de Contas da União – TCU proferiu o Acórdão nº 1865/2016-TCUPlenário, em que determinou à Infraero o seguinte:
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5.9. Providências e resultados quanto as diferenças nas contratações com partes relacionadas

“(...)
9.2.1. normatize e implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, procedimentos
a serem seguidos pelo seu corpo técnico para analisar conclusivamente a
adequação e a consistência dos pareceres emitidos pelas empresas de
consultoria, em atenção ao disposto nos Acordos de Acionistas e Protocolos
de Governança, no que se refere a assegurar que as contratações entre
partes relacionadas estejam compatíveis com os termos e as condições de
mercado, considerando obrigatoriamente a inclusão da expertise da área
de engenharia da empresa no processo decisório e o estabelecimento de
quantidade de dias suficiente para viabilizar a referida análise;
9.2.2. abstenha-se de autorizar contratações das concessionárias, de que a
Infraero participa ou virá a participar, com partes relacionadas, até que
demonstre a este Tribunal pleno atendimento ao comando descrito no
subitem anterior, sendo essa, na prática, a condição de validade da
obrigação de não fazer objeto da medida cautelar adotada pelo relator em
11/12/2015 (peça 159) – referendada pelo Plenário na sessão de 20/1/2016;
9.2.3. promova, no prazo de 60 (sessenta) dias contado do cumprimento da
determinação objeto do subitem 9.2.1, análises técnicas conclusivas sobre a
adequação e a consistência dos pareceres emitidos pelas empresas de
consultoria, em atenção ao disposto nos acordos de acionistas (itens 5.3,
“i” – ou “ix”, no caso dos acordos de Galeão e de Guarulhos – 5.6, 6.3 e
9.7) e nos protocolos de governança, a fim de verificar se as contratações (e
suas alterações subsequentes) entre partes relacionadas, no Âmbito das
concessões aeroportuárias em andamento – Brasília, Campinas, Guarulhos,
Rio de Janeiro (galeão) e Belo Horizonte (Confins) - , observaram os
termos e as condições de mercado;
9.2.4. utilize, nas avaliações técnicas a que se refere o subitem anterior e
para a finalidade ali descrita, documentos em quantidade e qualidade
suficientes que lhe permitam a obtenção de conclusões inequívocas, a
exemplo dos indicados a seguir, assumidos pela própria estatal como
necessários à realização das análises à época das autorizações provisórias
para as obras da Fase I-B (v.g. CF n. 20475/PR/2012 – peça 52 do TC
009.780/2013-0):
“1. Projetos e especificações técnicas específicas;
2. Planilha de serviços e quantidades;
3. Memorial de cálculo da quantificação dos serviços;
4. Memorial justificativo de preços;
5. Planilha de orçamento;
6. Planilhas de Benefícios e custos indiretos (BDI);
9.2.5. envie a este Tribunal os resultados da providência determinada pelo
subitem 9.2.3, acompanhados de cópias dos respectivos processos
administrativos e dos documentos que vier a utilizar como embasamento às
suas conclusões (em atenção ao disposto no subitem 9.2.4), de forma
organizada e gradativa, na medida em que sejam concluídas as análises por
cada contrato, termo de aditamento ou instrumento congênere;
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7. Condições de pagamento.”

9.2.6. implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, procedimentos para
acompanhamento da execução dos contratos com partes relacionadas das
concessionárias em que a Infraero tem participação, com vistas a assegurar
o atendimento aos termos e às condições de mercado, devendo abranger a
apuração de responsabilidades por eventuais falhas relativas à execução
desses contratos, em especial com relação àquelas que porventura possam
ser objeto de processos punitivos decorrentes de descumprimentos de
disposições do contrato de concessão, a fim de evitar ou minimizar
prejuízos da empresa pública por penalidades ocasionadas por eventos de
responsabilidade exclusiva de terceiros;
9.2.7. formalize, no prazo de 30 (trinta) dias, os procedimentos para análise
quanto ao atendimento aos termos e condições de mercado de que trata o
item 5.3, alínea “ix”, dos Acordos de Acionistas dos aeroportos de Galeão
e Confins;”
Além disso, por meio do mencionado Acórdão (item 9.3) recomendou à “Infraero que, com a
finalidade de tornar eficaz o comando disposto na parte final da determinação a que se refere o
subitem 9.2.1 (estabelecimento de quantidade de dias suficiente para viabilizar as análises),
requeira às concessionárias, de forma antecipada, acesso à documentação final disponibilizada às
empresas de consultoria selecionadas sob a forma do procedimento comum estabelecido nos
protocolos de governança, bem como a outros documentos que se façam necessários para efeito de
viabilizar as suas análises técnicas conclusivas sobre a adequação das minutas de contratos (e de
suas alterações) aos termos e às condições de mercado;”
HISTÓRICO – ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS NO
ÂMBITO DA INFRAERO
Os Acordos de Acionistas celebrados no âmbito dos Contratos de Concessão dos aeroportos de
Brasília, Campinas, Galeão, Guarulhos e Confins tratam do poder de veto da Infraero nas hipóteses
de contratações com partes relacionadas nos seguintes termos:
Acordo de Acionistas – Brasília, Campinas e Guarulhos
“5.3. As partes concordam em exercer seus direitos de voto e a atuar de
forma a assegurar que nenhuma ação ou decisão seja realizada com
relação às seguintes matérias sem que haja o consentimento expresso e por
escrito da INFRAERO, o que se dará por meio de deliberação dos seus
representantes, na Assembleia Geral ou no Conselho de Administração,
conforme a matéria a ser deliberada, sendo que qualquer manifestação de
veto por parte da Infraero deverá ser devidamente justificada:
(...)
i. celebração de qualquer contrato, acordo, arranjo ou compromisso com
qualquer Parte Relacionada dos Acionistas do Acionista Privado, ou
alteração ou aditamento de qualquer deles, salvo se em termos e condições
de mercado.
5.6. Todas as operações entre a Concessionária e uma das Partes ou
qualquer Parte Relacionada dos Acionistas do Acionista Privado deverão
ser conduzidas de forma que não seja concedida a qualquer Parte ou à sua
respectiva Parte Relacionada remuneração, em termos e condições mais
vantajosos do que os que seriam acordados com outras partes não
relacionadas. A Concessionária somente poderá celebrar contratos,
acordos, arranjos ou compromissos com qualquer Parte Relacionada dos
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(...)

Acionistas do Acionista Privado, ou alteração ou aditamento de qualquer
deles em termos e condições de mercado.”
Acordo de Acionistas – Confins e Galeão
5.3. As Partes concordam em exercer seus direitos de voto e a atuar de
forma a assegurar que nenhuma ação ou decisão seja realizada com
relação às seguintes matérias sem que haja o consentimento expresso e por
escrito da Infraero, o que se dará por meio de deliberação dos seus
representantes, na Assembleia Geral ou no Conselho de Administração,
conforme a matéria a ser deliberada, sendo que qualquer manifestação de
veto por parte da Infraero deverá ser devidamente justificada:
(...)
i. celebração de qualquer contrato, acordo, arranjo ou compromisso com
qualquer Parte Relacionada dos Acionistas do Acionista Privado, ou
alteração ou aditamento de qualquer deles, observado, sem prejuízo de
outras medidas:
1. a celebração por escrito, com especificação no respectivo instrumento, as
suas principais características, especialmente a forma de contratação;
2. os preços, prazos, garantias de prazo de execução e de qualidade,
impostos e taxas, as condições de subcontratação, direitos e
responsabilidades;
3. as condições de mercado, acompanhada de solicitação de proposta de,
pelo menos, três empresas com similar capacidade técnica ou, quando não
haja parâmetro de mercado, de negociações assemelhadas anteriores;
4. observar as políticas definidas no plano estratégico da Concessionária e
ser equivalente em relação à outra opção de contratação de mesma
natureza, em termos de regime de contratação, alocação de riscos entre
contratante e contratado, tempo, custo e qualidade.

Inicialmente, a Empresa optou por efetuar aprovação preliminar dos contratos de obras com partes
relacionadas para início imediato dos investimentos nos aeroportos de Brasília, Campinas e
Guarulhos, em vista dos exíguos prazos para a entrega das infraestruturas previstas no contrato, bem
como dos valores vultosos de multas por atraso na entrega. Esta autorização precária foi deliberada
por meio do Voto nº 14/DF/2012 e embasou a emissão dos Ofícios nº 20.471/PR/2012,
20.472/PR/2012 e 20.475/PR/2012, todos datados de 18/7/2012. A Infraero adotou medida cautelar,
com vistas a não promover dano decorrente do inadimplemento contratual, reservando-se a
prerrogativa de sanear eventual irregularidade durante a vigência do Contrato de concessão.
Ato contínuo, com o fito de buscar maiores esclarecimentos sobre o tema, a Empresa enviou à
ANAC a CF nº 23290/PR/2012, de 10 de agosto de 2012 apresentando os seguintes
questionamentos:
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5.6. Todas as operações entre a Concessionária e uma das Partes ou
qualquer Parte Relacionada dos Acionistas do Acionista Privado deverão
ser conduzidas de forma que não seja concedida a qualquer Parte ou à sua
respectiva Parte Relacionada remuneração, em termos e condições mais
vantajosos do que os que seriam acordados com outras partes não
relacionadas. A Concessionária somente poderá celebrar contratos,
acordos, arranjos ou compromissos com qualquer Parte Relacionada dos
Acionistas do Acionista Privado, ou alteração ou aditamento de qualquer
deles em termos e condições de mercado.

(...)
“Considerando a emissão das Ordens de Serviço dos aeroportos de
Guarulhos e de Campinas, que, em última análise, autoriza as
concessionárias a iniciar a fase de ampliação do aeroporto para adequação
da infraestrutura e melhoria do nível de serviço solicito gestões de V.Sa. no
sentido de que seja esclarecido:
i.
Que elementos contratuais deverão ser considerados para que a
contratação seja realizada em “termos e condições de mercado”;
ii.
No que diz respeito aos preços praticados, prazos e condições
contratuais, no contexto de “termos e condições de mercado”, identificar
quais aspectos deverão ser considerados na análise e, ainda, quais
referenciais podem ser utilizados;
iii. Sobre a existência, ou não, de sobreposição de comandos entre a
previsão nos Acordos de Acionistas (veto Infraero) e o definido no Contrato
de Concessão (veto Anac). Pode ocorrer de a Infraero aprovar a
contratação com parte relacionada e posteriormente a Anac vetar? Pode a
Infraero vetar e a concessionária recorrer à Anac obtendo desta a
aprovação?
A ANAC retornou por meio do Ofício 73/2012/SRE/ANAC, de 5 de dezembro de 2012 de onde
destaca-se o seguinte:
“...na esteira dos esclarecimentos já prestados pela ANAC durante o
certame, bem como em face da racionalidade que informou a própria
modelagem da concessão, com a participação da Infraero no negócio na
condição de acionista, entendo que cabe a essa empresa, a partir das
práticas usualmente adotadas em contratos dessa espécie, por meio de
elementos objetivos próprios, a adequação e razoabilidade dos contratos a
serem firmados entre a Concessionária e suas partes relacionadas.
9. Assim, considero que os preços praticados, prazos e condições
contratuais, no contexto de “termos e condições de mercado”, deverão ter
como base aqueles comumente praticados pelo mercado, observadas as
peculiaridades do caso concreto, mediante modelo de comparação e análise
a ser estabelecido em acordo com a Concessionária.”
...

Assim, com base nessas informações e objetivando estabelecer um procedimento para a realização
de avaliações das contratações com partes relacionadas, de maneira a atender ao contido nos
Acordos de Acionistas, foi realizada a discussão técnica relacionada ao tema, em todos os níveis de
governança. Em março/2013 o processo (inclusive com deliberação pelo Conselho de
Administração da Infraero) foi concluído internamente e submetido à consideração final dos
acionistas privados. Os Protocolos de Práticas de Governança Corporativa – Tema: transações com
partes relacionadas de Guarulhos, Campinas e Brasília foram assinados em 26/6/2013, 4/7/2013 e
11/9/2013, respectivamente. Desta forma, restou formalizado o processo de submissão da matéria à
Infraero e análise das contratações.
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12. Por sua vez, a atuação da ANAC já pressupõe o contrato firmado e
produzindo efeitos, sendo-lhe facultado, a qualquer tempo (após a
celebração do contrato, portanto, a posteriori) vetar qualquer contratação
em que não estejam em conformidade com as condições de mercado.”
(Grifo nosso).

Com fundamento nesse Protocolo foram, após o processo de seleção, a cargo da Infraero,
contratadas pelas Concessionárias empresas de consultorias especializadas para a realização de
avaliações das contratações celebradas com partes relacionadas e emissão de laudos que atestassem
a adequação ou não dessas contratações aos termos e condições de mercado, de forma a subsidiar as
manifestações da Infraero em relação ao exercício de seu poder de veto sobre a matéria.
A PINI Serviços de Engenharia foi selecionada para realizar os trabalhos relacionados ao aeroporto
de Campinas (dez/13) e a PINI Consultoria Ltda para o Aeroporto de Guarulhos (dez/2013). Para
realizar o mesmo trabalho em relação ao aeroporto de Brasília foi selecionada a Deloitte Touche
Tohmatsu (Deloitte Capital Projects) (set/13) e para o Galeão, a PCE – Projetos e Consultorias de
Engenharia Ltda (jun/2014).
Os trabalhos de autoria das consultorias, voltados à apresentação dos termos e condições de
mercado das contratações com partes relacionadas foram submetidos à deliberação da Diretoria
Executiva da Infraero entre os meses de junho e agosto/2014.
O Tribunal de Contas da União, em continuidade aos trabalhos de Auditoria Operacional iniciados
em 2013 emitiu, em 26/04/2016, Relatório de Monitoramento, no qual analisou as oitivas. O Sr.
Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, com base no mencionado Relatório proferiu o Voto
correspondente. Destas peças, destacam-se os seguintes trechos:
Relatório de Monitoramento:
“190. Também ficou demonstrado que não se pretende obrigar a utilização
de metodologias de obras públicas para os contratos firmados pelas
concessionárias com partes relacionadas. É necessário, contudo, que tanto
os pareceres das consultorias, quanto os procedimentos de análise da
Infraero sejam robustos, apresentando todos os dados, informações e
métodos devidamente fundamentados para a tomada de decisão. Ademais,
a estatal não pode aprovar contratos e aditivos com partes relacionadas
que não atendam os termos e condições de mercado, ressaltando que essa
expressão não deve se limitar aos preços dos insumos e serviços.” (Grifo
nosso)
Voto
“(...)

118. A preocupação deste Tribunal quanto à participação da Infraero nas
concessões aeroportuárias foi manifestada desde os julgados que
analisaram os procedimentos licitatórios. Infelizmente, tais apreensões
estão se mostrando procedentes uma vez que as providências decorrentes
da participação da Infraero nas SPEs não foram devidamente
implementadas e por consequência, deparamo-nos com indícios de lesão ao
patrimônio da estatal.
119. Houve descumprimento das determinações emanadas dos subitens 9.5
– especificamente quanto ao segundo aditivo ao contrato para as obras do
Aeroporto de Guarulhos, ao primeiro aditivo ao contrato para as obras do
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117. Os achados deste monitoramento reforçam as conclusões expressas no
julgamento original, expondo com bastante clareza o risco elevado
assumido pela Infraero – na condição de acionista minoritária e maior
acionista individual nas SPEs constituídas para viabilizar as concessões
aeroportuárias – com relação à sua saúde financeira quando escolheu
autorizar as contratações, ainda que sob o argumento de tais atos terem
tido cunho provisório, condicionados a manifestações futuras.

Aeroporto de Viracopos e ao contrato para as obras do Aeroporto de
Galeão – e 9.6.1 do Acórdão 548/2014-Plenário.
120. Injustificável a omissão daquela empresa pública quanto à ausência de
avaliação técnica acerca dos laudos emitidos pelas empresas de
consultoria, implicando abdicação do seu poder de impedir – ou ao menos
acusar, ainda que intempestivamente – a celebração de contratos
desprovidos de análise técnica exauriente capaz de demonstrar que se
adequaram às condições e aos termos de mercado.”
A partir deste Voto, foi emitido, em 20/7/2016, o Acórdão nº 1865/2016 TCU – Plenário. A
Infraero está, conforme poderá ser verificado adiante, adotando as providências voltadas ao
cumprimento das determinações correspondentes.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES
Para atendimento às determinações do TCU a Infraero constituiu Grupos de Trabalho (Atos
Administrativos nº 1640/PR/2016 e 1642/PR/2016), os quais se dedicaram à elaboração de
normativo que trate do procedimento de análise das contratações celebradas pelas Concessionárias
com suas partes relacionadas, prevendo, inclusive o acompanhamento dessas contratações – visando
ao atendimento dos itens 9.2.1, 9.2.6 e 9.2.7 do citado Acórdão.
No desenvolvimento desse trabalho foi estabelecida a Política de Partes Relacionadas - objeto do
Ato Normativo nº 104/DF/DJ/2016 e, com base nesta, foi instituído o “procedimento de avaliação
sobre o atendimento aos termos e condições de mercado dos contratos firmados com partes
relacionadas e de acompanhamento da execução desses ajustes, a ser observado pela Infraero no
âmbito das sociedades em que detiver participação acionária” (Ato Normativo nº
105/DE/DJ/DF/2016).
A definição de procedimentos de análise e acompanhamento determinados nos itens 9.2.1, 9.2.6 e
9.2.7 do Acórdão foi apresentada ao Tribunal de Contas da União, ocasião em que foi apresentado o
Ato Normativo nº 105/DE/DJ/DF/2016, o qual prevê, em seu Art.4º, a análise da adequação e da
consistência do parecer emitido pela empresa de consultoria, por parte da área de engenharia da
Infraero, no caso da contratação de obras e serviços de engenharia.
Com relação especificamente ao item 9.2.7, que trata dos procedimentos para análise quanto ao
atendimento aos termos e condições de mercado de que tratam os acordos de acionistas dos
aeroportos de Galeão e Confins, o Ato Normativo nº 105/DE/DJ/DF/2016 foi editado com o
objetivo de atender à determinação do referido item enquanto Política da Infraero. Adicionalmente,
a Infraero solicitou, de modo reiterado, providências de elaboração de Política de Transações com
Partes Relacionadas à Concessionária Aeroporto do Rio de Janeiro S.A., bem como análise de
minuta do Protocolo de Governança adequado às recomendações do TCU por meio dos documentos
a seguir relacionados:
Ofício 3633/DFGP/2016, de 06/10/2016;
Ofício 4079/DFGP/2016, de 16/11/2016;
Ofício 572/DFGP/2017, de 23/02/2017;
Ofício 596/DFGP/2017, de 03/03/2017; e
Ofício 1064/DF(DFGP)/2018, de 06/04/2018.

Com relação à Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A., encontra-se em análise
junto à Superintendência de Governança, Risco e Compliance da Infraero, a minuta da Política de
Contratação com Partes Relacionadas do Aeroporto Internacional de Confins, conforme
encaminhamento interno efetuado por meio do Memorando nº 2024/DFGP/2018, de 23/03/2018.
Após análise da referida Superintendência, o processo deverá ser submetido à análise da
Superintendência de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios da Infraero para posterior
encaminhamento à referida concessionária para aprovação do documento.
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a)
b)
c)
d)
e)

Já o atendimento dos itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão ficou a cargo de outro Grupo de
Trabalho, formado essencialmente por técnicos da área de engenharia e objeto dos Atos
Administrativos nº 1641/PR/2016, 2277/PRESI/2016 e 1748/PRESI/2017. Os resultados do
trabalho foram apresentados ao TCU em 27/07/2017, por meio do Ofício nº 2286/CNRE/2017-R.
DETERMINAÇÃO
9.2.1, 9.2.6 e 9.2.7

GRUPO DE TRABALHO
Atos Administrativos nº 1640/PR/2016 e
1642/PR/2016

9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5

Atos Administrativos nº 1641/PR/2016,
2277/PRESI/2016 e 1748/PRESI/2017

PRODUTO
Procedimentos de análise e de
acompanhamento (Ato Normativo nº
105/DE/DJ/DF/2016)
Relatórios Técnicos

ANÁLISES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS
A - ÁREA TÉCNICA DE ENGENHARIA
No que diz respeito aos pareceres conclusivos tratados nos itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão, a
Corte de Contas considerou-os parcialmente cumpridos, por meio do Acórdão nº 140/2018-TCUPlenário. Dessa maneira, com o objetivo de dar cumprimento total às determinações, a Infraero
redefiniu o grupo de trabalho técnico com a publicação do Ato Administrativo nº 733/PRESI/2018,
de 23/03/2018, estabelecendo o objetivo de realizar análises técnicas conclusivas acerca das
manifestações das SPE quanto as notificações emitidas pela Infraero em 27/07/2017 cujo teor versa
sobre exame das contratações firmadas entre as concessionárias dos aeroportos de Brasília,
Campinas, Guarulhos e Galeão e suas partes relacionadas, devendo apresentar parecer conclusivo
sobre a matéria no prazo de 90 dias, conforme cronograma a seguir:
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Figura 8: Cronograma do Grupo de Trabalho - Ato Administrativo nº 733/PRESI/2018

Fonte: Superintendência de Gestão de Participações e Relacionamento com o Mercado - DFGP
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B - MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES – ASPECTOS JURÍDICOS, DE RISCOS E
FINANCEIROS
O Ato Administrativo nº 733/PRESI/2018 também estabeleceu que a Superintendência de
Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios, a Superintendência de Governança, Riscos e
Compliance e a Superintendência de Gestão de Participações e Relacionamento com o Mercado
emitam seus pareceres técnicos com análise da adequação da assinatura de aditivos nas contratações
Turn Key Lump Sum e de Empreitada Integral, nos termos dos itens 42-58 do Acórdão 140/2018TCU-Plenário, dentro do prazo estabelecido no referido Ato Administrativo (90 dias).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Paralelamente ao atendimento dos itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5, a Infraero tem desenvolvido trabalhos
no sentido de garantir a melhoria contínua dos processos a que se referem a gestão das participações
societárias. Dentre os referidos trabalhos estão o desenvolvimento de Política de Participações
Societárias e seus desdobramentos em normas e manuais que devem contemplar, além de
procedimentos internos sobre transações com partes relacionadas de que trata o Ato Normativo nº
105/DE/DJ/DF/2016, os critérios de elegibilidade de conselheiros indicados, os processos internos
de acompanhamento do desempenho econômico-financeiro das participações societárias, bem como
aqueles necessários para tramitação dos demais temas em que a Infraero possui poder de veto.
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O prazo estabelecido para a publicação da Política de Participações Societárias é 30/06/2018, mas
tem previsão de ser publicada em maio/2018. Por conseguinte, as normas e manuais de
procedimentos decorrentes dessa Política deverão ser concluídas até 31/12/2018. Com isso, esperase fortalecer a governança da gestão das participações societárias no que se refere às determinações
proferidas pela Corte de Contas já atendidas ou atendidas parcialmente.
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6.

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de pessoas
6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
Ao final de 2017, o efetivo da Infraero contava com 9.974 empregados, sendo 8.838 ativos e 1.136
cedidos a outros órgãos públicos.
De forma a garantir um processo isonômico sem discriminação de qualquer natureza, as vagas para
composição do quadro de cargos regulares são ofertadas mediante concurso público, com saláriosbase iguais para homens e mulheres.
A força de trabalho da Infraero, em 2017, contava com 31,3% de mulheres e 68,7% de homens, na
tabela a seguir pode-se verificar as características do efetivo da Empresa por faixa etária e gênero:
Tabela 35: Efetivo por Faixa Etária e Gênero em 2017

Faixa Etária

Mulher

Homem

TOTAL

ABAIXO DE 30 ANOS

144

249

393

ENTRE 30 E 50 ANOS

2.290

4.063

6.353

ACIMA DE 50 ANOS

689

2.539

3.228

TOTAL POR GÊNERO

3.123

6.851

9.974

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

A distribuição do efetivo quanto a categoria funcional pode ser verificada na Tabela a seguir:
Tabela 36: Efetivo por Categoria Funcional em 2017

Categoria Funcional

Percentual

Nível Médio

55%

Nível Técnico

24%

Nível Superior

20%

Outros Cargos

1%

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Movimentação de pessoal (ingresso e egresso) decorrente da reestruturação dos órgãos e
entidades da administração pública ocorrida no exercício
Apresenta-se a seguir a movimentação de pessoal no exercício de 2017:
 1.136 empregados cedidos para outros órgãos públicos;
 957 empregados foram desligados por meio dos programas de desligamento incentivado
(PDITA/DIN);
 94 empregados foram desligados por outros motivos;
 51 empregados foram contratados, sendo 38 orgânicos, 6 contratos especiais e 7 diretores e/ou
membros de conselho;
 38 empregados tiveram seus contratos de trabalho suspensos.
Os empregados orgânicos ingressos referem-se a profissionais de tráfego aéreo que foram convocados ao final de
2015, e passaram por curso de formação com duração de aproximadamente 1 ano e 6 meses, sendo admitidos em 2017,
ao final do treinamento.
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Nota:

Tabela 37: Estrutura de Pessoal da Unidade
Tipologia dos Cargos Efetivos
1. Servidores em Cargos Efetivos
1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Lotação
Autorizada
Efetiva
10.732
9.974
10.732
9.974
10.732
9.974

Ingressos no
Exercício de 2017
51
51
51

Egressos no
Exercício de 2017
1.051
1.051
1.051

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Notas:
(1) Autorizada – efetivo aprovado por meio da Portaria nº 29, de 6 de dezembro de 2017;
(2) Efetiva – efetivo ativo em 31/12/2017, incluindo os contratos especiais;
(3) Ingressos – admitidos no exercício de 2017;
(4) Egressos – desligados no exercício de 2017.
Tabela 38: Tipologia dos Cargos

Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

Lotação Efetiva
Área Meio Área Fim
3.696
5.142
3.696
5.142
3.696
5.142

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Notas:
(1) Servidores de carreira vinculada ao órgão - considerados somente empregados do quadro regular e ativos;
(2) Área Fim - Operações, Segurança, Navegação Aérea, Comercial e Logística de Carga.
Tabela 39: Detalhamento da estrutura de cargo em comissão e funções gratificadas
Tipologias dos Cargos em Comissão e das
Funções Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1 Cargos Natureza Especial
1.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3 Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4 Sem Vínculo
1.2.5 Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3 Servidores de Outros Órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Lotação
Autorizada
Efetiva
31
18
13
2
11
1.737
1.737
1.768

Ingressos no
Exercício de 2017
884
884
884

Egressos no
Exercício de 2017
427
427
427

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Notas:
Cargos Natureza Especial Efetiva - considerados somente contratos especiais;
Grupo Direção e Assessoramento Superior - Diretoria Executiva e membros do Conselho;
Funções Gratificadas - considerados QCR e Contratos Especiais;
Ingressos no Exercício - considerada somente uma designação de empregados no exercício;
Egressos no Exercício - considerado empregados dispensados e sem nova designação no exercício.
SEDECAI202004062

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Análise Crítica sobre a Estrutura de Pessoal
Com o início do programa governamental das concessões de aeroportos à iniciativa privada, em
2012, a Infraero sofreu um desequilíbrio no quadro de pessoal, em face da redução do número de
dependências e da permanência de grande parte do efetivo em seu quadro. Naquele ano, a Empresa
possuía o efetivo de 14.2 empregados.
Nesse contexto, no período de 2012 a 2017 foram concedidos nove aeroportos à iniciativa privada
(Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão, Confins, Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto
Alegre), bem como deixaram de ser administrados pela Infraero os aeroportos de Natal, Criciúma e
Campos, nos quais havia um efetivo de 4.844 empregados, conforme Gráfico a seguir:
Gráfico 2: Efetivo lotado nos aeroportos concedidos/não administrados pela Infraero 2012 a 2017

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Ante esse cenário, a Empresa buscou ações simultâneas para adequar o seu efetivo, como a
permanência de empregados nas concessionárias, programas de desligamento incentivado,
movimentação para outras dependências da Infraero, cessões para outros órgãos públicos e
desterceirização de atividades. Essas ações foram comunicadas à Secretaria de Aviação Civil –
SAC, por meio da CF Nº 38406/PR/2012, de 21 de dezembro de 2012 e do Ofício nº 2796/PR/2013,
de 28 de fevereiro de 2013.
No intuito de estruturar melhor as ações de adequação do efetivo, foi aprovado, por meio da Nota
Técnica nº 141/CGPOL/DEST/SE-MP, de 1º de abril de 2015, pelo então Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, o Programa Especial de Adequação do Efetivo –
PEAE, composto por três módulos:

A seguir, descreve-se as práticas adotadas pela Infraero para adequar o efetivo e seus resultados,
com base no estudo de dimensionamento da força de trabalho, concluído nos Centros de Negócios e
em elaboração no Centro de Serviços Administrativos e Técnicos e Centro Corporativo:
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a) PDITA – Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria;
b) DIN – Desligamento Incentivado; e
c) TE – Transferência Especial.

I.

Permanência dos empregados nas concessionárias

Uma das alternativas que se apresenta como medida de adequação do efetivo é a permanência de
empregados da Infraero nas concessionárias. No entanto, não houve uma aderência significativa a
essa medida, seja em razão de decisão da concessionária ou por opção dos próprios empregados.
II.

Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria – PDITA

O Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA foi implantado por meio do
Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, de 15 de agosto de 2012, celebrado em 6 de
dezembro de 2011, tendo como público-alvo os empregados que encontravam-se nos aeroportos
concedidos. Em 22 de fevereiro de 2013, por meio do Ato Administrativo nº 1112/DA/2013, o
direito de adesão ao PDITA foi estendido aos empregados lotados nas demais unidades da Empresa.
De 2013 até 2016, o PDITA sofreu impactos de restrição orçamentária e financeira, o que retardou a
efetivação dos desligamentos dos empregados que aderiram ao Programa.
A Infraero comunicou a situação financeira da Empresa para a Secretaria de Aviação Civil - SAC,
enfatizando a necessidade de aporte financeiro para realizar os desligamentos.
Dessa forma e com vistas a não interromper os desligamentos incentivados e amenizar o impacto
financeiro na folha de pagamento, em 26 de fevereiro de 2015 foi aprovado o Ato Normativo nº
53/DG/DJ/2015, que instituiu o procedimento para desligamentos pelo PDITA com o pagamento do
incentivo de forma postergada, a ser efetuado em até 12 meses após a data de saída do empregado,
mediante adesão voluntária à modalidade. Tal medida viabilizou o desligamento de 100
empregados.
Com a concessão dos aeroportos do Galeão e Confins, verificou-se a necessidade de ampliação do
público-alvo do PDITA, passando de 2.900 empregados para 4.220. Além disso, foi definido o
prazo de desligamento até o final de 2020, atendendo, assim, as demandas dos aeroportos de
Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre, concedidos em 2017.
Em 1º de abril de 2015, O PDITA passou a integrar o Programa Especial de Adequação do Efetivo
– PEAE.
Em julho de 2016, o Governo Federal realizou aporte financeiro à Infraero, o que possibilitou a
retomada dos desligamentos, inclusive da demanda reprimida.
Com o intuito de manter a atratividade do PDITA, em maio de 2017 houve a atualização dos limites
dos incentivos, com base na variação do IPCA do período de setembro de 2012 a dezembro de
2016, ou seja, valor percentual correspondente a 36,13%. Assim, os limites dos incentivos
principais passaram de R$ 250.000,00 para R$ 340.325,82.
De 2012 a 2017 foram desligados 3.209 empregados pelo PDITA, sendo 659 desligamentos
ocorridos em 2017.
III.

Desligamento Incentivado – DIN

O Desligamento Incentivado – DIN é uma ferramenta do PEAE, que consiste em um plano de
desligamento incentivado, com público-alvo ampliado, objetivando alcançar maior efetividade na
adequação do efetivo excedente da Empresa.

a) Atualização dos limites dos incentivos, com base na variação do IPCA do período de
setembro de 2012 a dezembro de 2016, ou seja, valor percentual correspondente a 36,13%.
Assim, os limites dos incentivos principais passaram de R$ 250.000,00 para R$ 340.325,82;
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Assim como ocorreu com o PDITA, em maio de 2017, houve uma atualização de valores e regras
do Programa:

b) Exclusão dos limites mínimos de idade e tempo de empresa e manutenção do Programa
somente com os benefícios da primeira etapa.
Desde a criação do DIN foram desligados 313 empregados pela modalidade, sendo 298
desligamentos ocorridos em 2017.
Os resultados dos programas (PDITA e DIN) têm se mostrado bastante eficazes para a adequação
do efetivo na Infraero, evidenciados pelos 3.522 dos 4.702 empregados desligados, no período de
2012 a 2017, conforme detalhamento a seguir:
Tabela 40: Histórico de empregados desligados 2012 a 2017

Período

PDITA

DIN

Outros Desligamentos

2012

53

-

102

155

2013

833

-

358

1.191

2014

225

-

319

544

2015

314

-

152

466

2016

1.125

15

155

1.295

2017

659

298

94

1.051

TOTAL

3.209

313

1.180

4.702

TOTAL

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
Gráfico 3: Desligamentos Acumulados 2012 a 2017

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

SEDECAI202004062

Gráfico 4: Desligamentos Acumulados 2017

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
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IV.

Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeiro

Em abril de 2017, foi instituído o Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeiro da Infraero, em
atendimento ao Acórdão nº 2.915/2016 do Tribunal de Contas da União – TCU, sessão de 16 de
novembro de 2016. Nesse documento a Infraero faz referência às medidas hábeis a viabilizar a
sustentabilidade econômico-financeira e de estudo relacionado à eficiência e à produtividade da
Empresa.
Diante dos excelentes resultados alcançados pelos programas de desligamento incentivado no
primeiro semestre de 2017, a Infraero revisou as metas de desligamentos de empregados
estabelecidas no Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeiro, conforme verifica-se na Tabela
3. O resultado alcançado superou o replanejado em 12%.
Tabela 41: Meta de desligamentos – Plano de Sustentabilidade Econômico-financeiro

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Desde 2012, foram investidos, aproximadamente, R$ 988 milhões nos programas de desligamento
com uma estimativa de economia acumulada na ordem de R$ 1,5 bilhões. O payback planejado foi
de 16 meses, com valor de 1,48 anos, sendo que o índice obtido em 2017 foi de 1,39, conforme
histórico abaixo:
Tabela 42: Payback PDITA/DIN – 2012 a 2017

Descrição

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Payback
PDITA/DIN
(em anos)

1,68

1,28

1,46

1,01

1,53

1,39

Fonte: Infraero/Dados contábeis

V.

Movimentação para outras dependências da Infraero

Assim, foram realizados em outubro de 2012 e janeiro de 2013 os processos de Chamamento nº 6 e
7, que ofereceram o total de 2.447 vagas.
No entanto, os processos não tiveram a adesão esperada, o que levou a Empresa a buscar junto ao
então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, uma modalidade de
movimentação de empregados mais atrativa.
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As movimentações de empregados para outras dependências iniciaram em 2012, com os processos
de recrutamento e seleção interna, cuja finalidade era adequar o efetivo em unidades com déficit de
empregados, tendo como prioridade para movimentação, os empregados que estavam lotados
fisicamente nos aeroportos em processo de concessão.

Dessa forma, foi incorporada ao PEAE a modalidade Transferência Especial – TE, com o propósito
de balancear e movimentar o efetivo excedente de algumas localidades e alocar nas dependências
com déficit de efetivo. O empregado recebe um incentivo financeiro para ser transferido para outra
localidade, desde que atenda aos seguintes requisitos:
 Ser lotado em aeroporto concedido ou em unidade com excedente de pessoal;
 Não estar inscrito no PDITA ou no DIN;
 Não ter sido transferido por interesse próprio há menos de um ano.
No exercício de 2017, a Infraero realizou três ciclos de processos de seleção interna, por meio dos
quais 163 empregados foram transferidos pela modalidade TE.
VI.

Cessões e Exercício em outros órgãos públicos

Os processos de cessão de empregados e exercício em outros órgãos públicos estão fundamentados
pelo Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017, e pelo § 7º do artigo 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990. Esses processos compõem as práticas para adequação do efetivo da Infraero e
vêm se mostrando eficazes como alternativa para acomodação do efetivo excedente, bem como
redução dos custos com a folha de pagamento.
A partir de 2013, foram firmados Termos de Cooperação Administrativa visando o exercício de
empregados da Infraero em outros órgãos públicos, conforme demonstrado a seguir:
 TCA Nº 0006/2013/0001 – Departamento de Polícia Federal – DPF, celebrado em 3 de abril
de 2013. Tem como objetivo viabilizar o exercício de empregados da Infraero no DPF. O
quantitativo de empregados variou de acordo com a renovação do referido Termo, conforme
tabela a seguir:
Tabela 43: Quantitativo de vagas para exercício de empregados da Infraero no DPF
Local
Termos

Brasília

Guarulhos

Campinas

Natal

Confins

Galeão

Efetivo Estimado

TCA

100

-

-

-

-

-

100

1º TCA

100

290

100

-

-

-

490

2º TCA

100

290

100

-

-

-

490

3º TCA

200

245

100

54

40

250

889

4º TCA

200

245

100

54

40

250

889

5º TCA

200

245

100

54

40

250

889

6º TCA

200

245

100

54

40

250

889

7º TCA

200

245

100

54

40

250

889

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
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 TCA Nº 0003/2014/0001 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, celebrado
em 11 de março de 2014. Tem como objetivo viabilizar o exercício de empregados da
Infraero na ANVISA, com quantitativo de empregados definido em:

151

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

Tabela 44: Quantitativo de vagas para exercício de empregados da Infraero na ANVISA
Efetivo
20
20
5
8
53

Local
Guarulhos
Campinas
Confins
Natal

Cargo
PSA – Profissional de Serviços
Aeroportuários e
Profissional Nível Médio

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

 TCA Nº 0004/2014/0001 – Advocacia-Geral da União - AGU, celebrado em 3 de abril de
2014. Teve como objetivo viabilizar o exercício de empregados da Infraero na AdvocaciaGeral da União, com quantitativo de empregados de:
Tabela 45: Quantitativo de vagas para exercício de empregados da Infraero na AGU
Efetivo
11
26
30
67

Local
Guarulhos
Campinas
Brasília

Cargo
PSA – Profissional de Serviços
Aeroportuários e
Profissional Nível Médio

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

 TCA Nº 0006/2015/0001 – Ministério da Justiça, celebrado em 31 de agosto de 2015. Tem
como objeto viabilizar o exercício de 88 empregados da Infraero no Ministério da Justiça,
sendo 74 de nível superior e 14 de nível médio.
Considerando a continuidade do processo de concessão de aeroportos pelo Governo Federal, a
Infraero vem atuando junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no sentido
de ampliar o número de órgãos e entidades públicas que tem recebido empregados da Infraero.
Sendo assim, no exercício de 2017, aproximadamente 40 órgãos públicos foram autorizados a
receber empregados da Empresa.
Em decorrência da forte atuação da Empresa na busca por soluções de adequação do seu efetivo,
houve um aumento significativo da cessão de empregados, a partir de 2013. Ao final do exercício
de 2017, 1.136 empregados encontravam-se cedidos ou em exercício em outros órgãos públicos,
conforme Tabela a seguir:
Tabela 46: Histórico de empregados cedidos ou em exercício em outros órgãos
Ano

Cedidos/ Exercício em
outros órgãos

2012

154

2013

486

2014

1.085

2015

830

2016

766

2017

1.136

SEDECAI202004062

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
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Gráfico 5: Cessão/Exercício de empregados acumulado 2017

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

A estimativa de economia gerada com as cessões/exercício de empregados de 2012 a 2017 é de
aproximadamente R$ 419 milhões, sendo que somente em 2017 atingiu-se uma economia na ordem
de R$ 101 milhões.
Registre-se que nos termos da legislação vigente, os custos diretos, indiretos e de benefícios dos
empregados cedidos ou em exercício em outros órgãos são ressarcidos pelos órgãos cessionários.
VII.

Desterceirização de atividades

A partir de 2014, também foram estudadas oportunidades para desterceirizar atividades em
unidades da Infraero, de forma a absorver os empregados oriundos dos aeroportos concedidos e
reduzir o custo com contratos de serviços contínuos.
No total foram aproveitados cerca de 590 empregados em atividades desterceirizadas e, atualmente,
estão em processo de desterceirização aproximadamente outros 59, conforme dados a seguir:
Tabela 47: Empregados em atividades desterceirizadas em 2014
2014
Atividade
Manutenção
Santos Dumont/RJ
Balcão de Informações
Estacionamento
Congonhas/SP
Balcão de Informações
TOTAL
Aeroportos

Qtd. de Postos
3
18
70
42
133

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP
Tabela 48: Empregados em atividades desterceirizadas em 2015
Aeroportos
João Pessoa/PB
Pampulha/MG
Campo de Marte/SP
Jacarepaguá/RJ
São José dos Campos/SP
Santos Dumont/RJ
TOTAL

2015
Atividade
Bombeiro
Bombeiro
Bombeiro
Bombeiro
Segurança
Bombeiro
Segurança
Segurança

Qtd. de Postos
56
50
45
30
50
57
26
105
419
SEDECAI202004062

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
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Tabela 49: Empregados em atividades desterceirizadas em 2017
Aeroportos
Congonhas/SP
TOTAL

2017
Atividade
Bombeiro

Qtd. de Postos
34
34

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Observa-se que, para o exercício de 2017, foi planejada a desterceirização de 73 postos de trabalho
no Aeroporto de Aracajú. No entanto, considerando que os empregados optaram por outras
alternativas de adequação do efetivo, não houve a adesão necessária para promover a referida
desterceirização.
Para o exercício de 2018 está prevista a desterceirização das atividades de bombeiro de aeródromo
no Aeroporto de Navegantes, gerando a necessidade de 59 empregados para assumir os postos de
trabalho.
Conforme exposto, desde o início do processo de concessão de aeroportos (2012), a Infraero vem
envidando o máximo de esforços para adequação do seu efetivo, mesmo com todas as restrições
(orçamentárias, legais, entre outras) enfrentadas pela Empresa. Ressalta-se que o empregado tem
uma participação fundamental nesse processo, tendo em vista que a adesão a qualquer dos
programas da Empresa é escolha voluntária do profissional.
Dessa forma, tendo em vista o cenário da Infraero ante a concessão de nove aeroportos à iniciativa
privada e dos três aeroportos que deixaram de ser administrados pela Empresa, os resultados
atingidos no período demonstram a gestão eficaz na condução do processo de adequação de seu
efetivo.
O efetivo da Infraero em dezembro de 2017 contava com 9.974 empregados, sendo 8.838 ativos e
1.136 cedidos. Durante o exercício de 2017 foram desligados 1.051 empregados. A evolução do
efetivo da Empresa pode ser observada no Gráfico abaixo:
Gráfico 6: Evolução do Efetivo 2012 a 2017

É possível evidenciar os esforços da Empresa em busca da sua sustentabilidade econômicofinanceira, por meio das ferramentas elencadas de adequação do efetivo, que registra economia
superior a R$ 1,9 bilhões desde o ano de 2012, conforme Gráfico a seguir:
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Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas

Gráfico 7: Demonstrativo da economia obtida com desligamento incentivado e cessão de empregados

Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas – DGGP

Notas:
(1) O valor apresentado como economia com o PDITA/DIN refere-se a uma estimativa do acumulado no período
(remuneração, encargos e benefícios), ou seja, o empregado desligado em 2012 continua gerando economia para
a Empresa até 2017, data limite desta análise.
(2) Para o cálculo da economia com a cessão considerou-se os boletos de cobrança gerados no período.

Política de capacitação e treinamento de pessoal
No exercício de 2017 foram investidos R$ 8,6 milhões em treinamento e desenvolvimento do
efetivo, totalizando 6.328 profissionais capacitados, que representam aproximadamente 63% do
efetivo da Empresa, com carga horária média de treinamento de 42,6 horas por empregado treinado,
resultando na média de 27 horas de treinamento por empregado da Empresa.
Atentos à segurança dos empregados e para garantir o melhor serviço aos passageiros e demais
usuários da comunidade aeroportuária, nas atividades de treinamento foram priorizadas as ações
obrigatórias regulamentadas por legislação específica do setor, como as capacitações contra atos de
interferência ilícita na aviação (AVSEC), de segurança operacional, de transporte e manuseio de
artigos perigosos e diversos cursos para a Navegação Aérea.
A Infraero tem também como diretriz a capacitação de empregados para atendimento a portadores
de necessidades especiais como ação relevante de treinamento em políticas e procedimentos
relativos aos aspectos dos direitos humanos. Em 2017 foram 6.720 horas de treinamento realizadas
contemplando 336 empregados que lidam diretamente com o público nos aeroportos.
Ações adotadas para identificar eventuais irregularidades relacionadas ao pessoal,
especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos e
à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas para tratar a
irregularidade identificada
O Manual de Procedimentos 18.05 - Admissão e Registro de Empregados na Infraero, que tem por
finalidade regulamentar a admissão e o registro de empregados, adota procedimentos para evitar
possíveis irregularidades relacionadas ao pessoal, quais sejam:

a)
Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos,
Termo de Responsabilidade ou Termo de Opção, dependendo da situação do admitido,
referente à acumulação de funções, cargos ou empregos públicos;
(...)
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“13 - A Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deve exigir do candidato o
preenchimento dos formulários e documentos mencionados a seguir:

39 - No ato da admissão, o empregado deverá assinar e datar:
a) a Declaração de não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenado por improbidade
administrativa ou que impeça o exercício das atividades inerentes ao cargo;
b) a Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos, caso
exerça cargo, função ou emprego público remunerado, ou seja detentor de aposentadoria
federal, estadual ou municipal onde é permitida a acumulação, conforme previsto na
Constituição Federal;
c) o Termo de Opção, caso seja detentor de aposentadoria federal, estadual ou municipal e
não for permitida a acumulação ou caso seja militar reformado ou da reserva remunerada;
d) o Termo de Responsabilidade, caso não exerça cargo, função ou emprego público,
mesmo que se encontre licenciado, com ou sem vencimentos, ou qualquer outra
modalidade de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho, não seja detentor de
aposentadoria federal, estadual ou municipal e não seja militar reformado ou da reserva
remunerada;
39.1 - Após o candidato ter preenchido o Termo de Opção e efetuada a respectiva
admissão, a Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá enviar o referido
Termo ao órgão onde é mantida a aposentadoria do empregado que, por sua vez,
suspenderá o pagamento dos proventos dela decorrentes.
39.2 - No caso de preenchimento da Declaração de Acumulação Lícita de Cargos, o
responsável pela Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá assinar a
referida declaração e atestar ser a acumulação lícita. Caso não seja permitida a
acumulação, o candidato, para ser ingressado na Empresa, deverá apresentar
comprovante de desligamento do órgão ou entidade no qual exerce função, cargo ou
emprego público.
39.2.1 - Para atendimento do disposto no item 39.2 deste Manual, caso o candidato
manifeste exercer função, cargo ou emprego público, a Área de Recursos
Humanos/Pessoal da Dependência deverá verificar se a situação permite acumulação, nos
termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, e observar, em qualquer caso,
a compatibilidade de horários: se como professor, desde que o cargo a ser ocupado na
Infraero não seja o de Profissional de Serviços Aeroportuários - PSA; e como profissional
de saúde, desde que o cargo a ser ocupado seja o de Analista Superior I, nas ocupações de
Assistente Social, Enfermeiro do Trabalho ou Psicólogo; Analista Superior II, nas
ocupações de Médico e Médico do Trabalho; e Profissional de Serviços Técnicos, na
ocupação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.
39.2.2 - No caso de empregados readmitidos ou reintegrados que ocupavam cargos no
antigo PCCS, que permitiam a acumulação e que, após assinatura do Termo de Adesão ao
PCCS vigente, forem enquadrados no cargo/carreira de PSA (Assistente Administrativo,
Assistente Administrativo-Financeiro, Assistente de Engenharia, Assistente de Finanças,
Assistente de Serviços Aeroportuários, Fiel, Inspetor de Salvamento e Contra-Incêndio,
Operador de Computador, Operador de Computador CCAM, Operador de Lancha, Subfiel,
Técnico de Segurança e Técnico de Tráfego) permanece a situação de acumulação lícita.
40 - As declarações e os termos de que trata este Capítulo serão arquivados nas pastas
funcionais dos empregados.
(...)”.

Adicionalmente, a Infraero divulga amplamente o disposto na Lei nº 12.813, de 16 de maio de
2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder
Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego.

A análise do indicador constante do Plano Estratégico da Infraero, em seu objetivo nº 5, que
envolve a gestão de pessoas, está contemplada no item 4.8 deste documento (desempenho
operacional).
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Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas

Com relação aos indicadores a nível tático, foram construídos com objetivo de monitorar o
desempenho quanto à aderência ao Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeira da Empresa,
conforme a seguir:
Tabela 50: Indicadores Táticos da Superintendência de Gestão de Pessoas em 2017

Indicador

Meta

Realizado

Número de desligamentos na Infraero

1.000

1.051

Análise
A meta estipulada foi superada em 51 desligamentos devido ao grande esforço da Gerência de Gestão do Efetivo e do
Trabalho. No exercício de 2017, a área conseguiu conduzir a aprovação interna (Diretoria Executiva e Conselho de
Administração) e externa (SEST/MP) para a atualização dos valores de incentivo do PDITA e do DIN, de forma a
aumentar a atratividade dos programas. Além disso, oportunizou por diversas vezes o desligamento incentivado aos
empregados. Cabe ressaltar que a inclusão da obrigação de repasse de valores pelas concessionárias à Infraero com
objetivo de adequar o efetivo dos aeroportos concedidas contribuiu muito para que a Empresa tivesse condições de atingir
a meta de desligamentos.

Indicador

Meta

Realizado

Número de empregados cedidos a outros órgãos da administração
pública

1.400

1.136

Análise
A meta não foi atingida devido ao atraso no encerramento do Plano de Transição Operacional - PTO dos 4 aeroportos
concedidos (Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre). Apesar do ano ter encerrado com 1.136 empregados
cedidos, em 31/12/2017 haviam 325 portarias publicadas para empregados iniciarem o exercício em outros órgãos. Além
disso havia ofícios no Ministério do Planejamento aguardando publicação de portarias para a cessão de mais 98
empregados.

Indicador

Meta

Realizado

8.596

8.877

717

863

Efetivo Ativo Centro de Serviços Administrativos e Técnicos

1.182

1.529

Efetivo Ativo Navegação Aérea

1.941

1.846

Efetivo Ativo Centros de Negócios

4.756

4.639

Número de efetivo ativo Total
corresponde ao número de empregados do quadro da empresa excluindo-se
aqueles que estão cedidos a outros órgãos da administração pública
Efetivo ativo Centro Corporativo

A forte atuação da Superintendência de Gestão de Pessoas em relação à adequação do efetivo global da Infraero,
principalmente com o foco nas ações de desligamento e cessão de empregados, levou a um resultado de 96,73% da meta
estabelecida. Especificamente quanto ao efetivo dos Centros de Negócios e Navegação Aérea a meta foi superada. A
maior dificuldade foi em relação ao Centro Corporativo e Centro de Serviços. Reconhecidamente, a meta de redução de
efetivo dessas dependências foi bem agressiva para o prazo de 1 ano. Juntas elas deveriam ter uma redução de
aproximadamente 45% de seu efetivo, ou seja, dos 3.405 empregados que estavam lotados nelas em dez/16, deveriam
permanecer somente 1.899 em dez/17. Apesar da nao consecução plena da meta para essas dependências, é importante
ressaltar o resultado obtido no exercício, com uma redução de 39% no Centro Corporativo (1.414 em dez/16 e 863 em
dez/17) e de 23,2% no Centro de Serviços (1.991 de dez/16 e 1.529 em dez/17). Juntas foi realizada a redução de 29,8%
do efetivo (2.392 em dez/17). Importante destacar que grande parte do resultado atingido para estas duas dependências
foi decorrente da reestruturação ocorrida na Empresa no período, realocando diversas áreas do Centro Corporativo no
Centro de Serviços e extinguindo 3 dependências (Centros de Suporte), o que demandou a realocação desse efetivo para
aeroportos ou por meio de cessão.
Fonte: Superintendência de Gestão de Pessoas
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Análise

6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal
Tabela 51: Custo de pessoal 2017
Despesas Variáveis
Tipologias
/Exercicios

Vencimentos e vantagens
fixas

2015

Benefícios
Assistenciais e
previdenciários

Demais despesas
variáveis

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Servidores de Carreira Vinculados ao Orgão da unidade Jurisdicionada
N/A
927.306,66
241.275.358,28
35.716.563,54
N/A
910.252,38
243.739.164,50
288.548.069,29

N/A

1.007.121.024,23

N/A

1.297.333.961,92

N/A

N/A

1.044.260.120,40

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Servidores de Carreira SEM VINCULO com a Administração Pública
N/A
N/A
N/A
N/A

Retribuições

Gratificações

N/A

N/A

N/A

2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2015

729.201.795,75

N/A

2016

764.136.475,75

N/A

2017

692.804.065,93

N/A

Adicionais

Indenizações

Membros de poder e agentes políticos
N/A
N/A

820.710,64

224.517.363,54

126.117.980,29

2015

N/A

2016

N/A

Servidores de Carreira SEM VINCULO ao Orgão da unidade Jurisdicionada
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Total

2015

3.908.904,18

N/A

N/A

3.908.904,18

2016

2.930.620,64

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.930.620,64

2017

3.236.783,15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.236.783,15

Servidores CEDIDOS com ônus
2015

1.404.516,49

N/A

N/A

518.768,84

N/A

N/A

N/A

1.923.285,33

2016

1.364.815,95

N/A

N/A

419.842,59

N/A

N/A

N/A

1.784.658,54

2017

1.203.748,95

N/A

N/A

444.734,41

N/A

N/A

N/A

1.648.483,36

Servidores com Contrato Temporário
N/A
N/A

2015

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonte: Gerência Geral de Serviços de RH

Nota: (1) Foram considerados como servidores sem vínculo com a Administração Pública os empregados com contrato
especial e os diretores não empregados.

6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
Os riscos e as oportunidades relacionados ao Planejamento Estratégico da Infraero são mapeados
pela Superintendência de Gestão de Riscos e Compliance em conjunto com a Superintendência de
Gestão de Pessoas. Dessa forma, apresenta-se os riscos identificados no Objetivo Estratégico –
Desenvolver e valorizar o capital humano:
Tabela 52: Riscos mapeados – Objetivo estratégico: Desenvolver e valorizar o capital humano
Objetivo Estratégico

Evento - (ocorrência que afeta o
objetivo estratégico negativamente

Fator de Risco (Causa)

Consequência

1.Excedente/Déficit de pessoal em algumas localidades
Desbalanceamento de pessoal
(quantitativo)

1. Ineficiência dos serviços
2.Alteração de estrutura sem a previsão do efetivo e sem o 2. Baixa qualidade das entregas
3. Baixo Custo Benefício do efetivo em relação à
mapeamento dos processos
3.Dificuldade na movimentação dos empregados entre as produtividade
localidades (questões judiciais)
1. Ação de retenção em momento de necessidade de
redução de efetivo

Inviabilidade da Implantação do novo 2. Aumento do custo fixo com a implantação do novo
PCCS
PCCS

1. Treinamento desalinhado com o perfil dos
cargos
2. Ausência de meritocracia

3. Ausência de patrocínio da alta administração e
aprovação da SEST
Inviabilidade da implantação do
1. Treinamento desalinhado com o perfil dos
Ausência do sistema informatizado para Avaliação de
modelo de gestão por competências e
cargos
Desempenho e Gestão por Competências
desempenho
2. Ausência de meritocracia
1.Insuficiência de capacitação dos gestores e empregados
Diminuição da Produtividade dos
empregados

SEDECAI202004062

Desenvolver e valorizar o
capital humano

2.Ausência de divulgação de atitudes dos empregados que 1. Baixa qualidade dos serviços
2. Aumento do absenteísmo
fazem a diferença na qualidade dos serviços prestados
3.Indefinição do futuro da Infraero devido às concessões

Fonte: Superintendência de Gestão de Riscos e Compliance
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Salienta-se que os processos da área de pessoal são padronizados por normativos internos que são
disponibilizados aos empregados em ambiente público na Intranet da Empresa.
6.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
a) Estagiários
A Infraero mantém um programa de estagiários, com o objetivo de oferecer oportunidades de
desenvolvimento profissional a estudantes. Ao longo de sua existência, a Empresa já atuou para
milhares de jovens, como um instrumento de integração em termos de treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico-cultural-científico e relacionamento humano.
A atuação junto a esses jovens ocorre por meio da intermediação do CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, que facilita o desenvolvimento do Programa de Estágio, realizando a seleção,
contratação e repasse de bolsa-auxílio aos estagiários, promovendo a integração entre as instituições
de ensino, o estudante e a Infraero.
Atualmente, a Empresa conta com 168 estudantes de diversos cursos, tais como Administração,
Ciências Contábeis, Turismo e Direito.
Em 2017, a Infraero investiu R$ 2.883.088,53, com a manutenção de seus estagiários,
considerando: bolsa auxílio, auxílio transporte e taxa de administração para o CIEE. Abaixo a
evolução dos estagiários no decorrer do exercício:
Tabela 53: Nº de estagiários 2017
2017
Mês

Nº estagiários contratados

Janeiro

120

Fevereiro

124

M arço

130

Abril

127

M aio

127

Junho

149

Julho

154

Agosto

172

Setembro

190

Outubro

188

Novembro

191

Dezembro

184

Fonte: Gerência Geral de Serviços de RH

Por fim, cumpre registrar que o valor da bolsa auxílio, para os estagiários, corresponde:
a) Nível Superior
 4 horas: 30% do valor da categoria padrão D/33, nível técnico, da tabela vigente (R$
1.052,28);
 6 horas: 42% do valor da categoria padrão D/33, nível técnico, da tabela vigente (R$
1.473,20);

c) Nível Médio - 30% do valor da categoria padrão E/17, nível técnico, da tabela vigente (R$
632,77).
Esses valores poderão sofrer alteração, conforme o reajuste a ser aplicado aos empregados quando
da data base.
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b) Nível Médio - 30% do valor da categoria padrão A/21, nível técnico, da tabela vigente (R$
718,57);

b) Pessoal de Apoio
A Infraero tem trabalhado sob uma nova modelagem de contratação. Neste novo modelo, a
inovação objetiva a contratação centralizada dos serviços de limpeza, vigilância e proteção à
Aviação Civil abrangendo diversos aeroportos, trazendo para a Infraero a economia de escala
proporcionada pela formalização de um único contrato, assim como ganhos de eficiência.
Na ótica da visão gerencial, entende-se que em termos técnicos, há economia de escala quando um
determinado agente econômico registra aumentos na produção de bens (ou serviços) de modo mais
do que proporcional ao respectivo aumento nos custos associados para tal produção. Por sua vez, é
evidente que a prática do mercado de prestação dos serviços básicos se apoia nas vantagens
auferidas pela economia de escala associada à centralização de contratos. Os ganhos de
produtividade proporcionados pela tecnologia da informação, por exemplo, permitem que as
empresas do setor tenham capacidade de gerir um quantitativo ainda maior de postos de trabalho de
modo mais do que proporcional ao incremento de custos administrativos associados a centralização
dos serviços permite ganhos de escala no processo de compras de equipamentos e materiais de
consumo junto aos seus fornecedores. O resultado final desta economia de escala se dá no preço
final cobrado pelo serviço, conduzindo a propostas mais vantajosas à Administração Pública;
objetivo primário do processo licitatório. Coaduna-se, aqui, o princípio da supremacia do interesse
público, em função de uma proposta financeira mais vantajosa.
Ainda nesse contexto, cumpre destacar que o mercado de prestação de serviços básicos caracterizase pela franca mobilidade de capitais ao longo do território nacional. Como exemplo, observa-se
que os processos licitatórios de serviços básicos promovidos pela Infraero registram propostas
comerciais de empresas sediadas nas mais distantes regiões do país. Têm-se empresas sediadas no
Rio Grande do Sul, que prestam serviços no Amazonas; empresas sediadas no Maranhão que
prestam serviços em Santa Catarina, e assim por diante. Não há, portanto, vantagem empírica de se
contratar estes serviços em âmbito local, de modo descentralizado. De outro lado, a Administração
Pública obriga-se a atender ao princípio da eficiência. Há significativos ganhos de eficiência à
Administração Pública com a gestão de um contrato centralizado. Com esta modalidade de
contratação definida, passa-se a administrar um menor número de contratos.
Acrescenta-se, ainda, que já está em vigência o Manual de Procedimentos de Gestão e Fiscalização
de Contratos nº 2506, desde o dia 13/12/2016, com o intuito de padronizar a operacionalidade da
gestão e fiscalização dos contratos no âmbito da Infraero. As informações referentes aos contratos
celebrados no âmbito da Infraero são disponibilizadas na página da Transparência
Pública
e
podem
ser
acessadas
por
meio
do
link
http://www3.transparencia.gov.br/jsp/contratos/contratoTexto.jsf?consulta=3&consulta2=0&Codig
oOrgao=52212 .
No que tange à demonstração da proporção da terceirização de mão-de-obra em relação a
terceirização de atividades-fim, informa-se que em consonância com a política da Empresa, não há
processo de terceirização de atividade finalística da Infraero.
6.1.5. Entidades fechadas de previdência privada

SEDECAI202004062

A Infraero, como patrocinadora do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev, efetuou no
exercício de 2017 os seguintes repasses:
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Quadro 59: Repasses ao Instituto Infraero de Seguridade social - Infraprev
DEMONSTRATIVO DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS AO INFRAPREV
Exercício 2017
NOME:
INFRAPREV
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ:
27.644.368/0001-49
R$1,00

Contribuições Patronal
Base Cálculo
Infraprev - Folha

Comp.
jan/2017
fev/2017
mar/2017
abr/2017
mai/2017
jun/2017
jul/2017
ago/2017
set/2017
out/2017
nov/2017
dez/2017
13/2017
Total

79.239.541,43
77.388.935,71
77.882.920,71
77.173.286,58
78.672.856,89
74.339.086,05
72.072.541,88
72.199.707,09
71.427.705,71
71.558.346,01
74.221.179,59
75.011.973,38
67.007.671,01
968.195.752,04

Amortizante
987,87
691,01
550,50
203,43
208,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.640,84

Contribuição
5.060.240,89
4.975.415,38
4.999.311,65
4.948.345,74
5.048.494,51
4.745.868,73
4.580.863,22
4.592.486,60
4.539.053,17
4.544.310,75
4.704.101,54
4.763.983,42
4.336.905,77
61.839.381,37

Parte Patronal
5.061.228,76
4.976.106,39
4.999.862,15
4.948.549,17
5.048.702,54
4.745.868,73
4.580.863,22
4.592.486,60
4.539.053,17
4.544.310,75
4.704.101,54
4.763.983,42
4.336.905,77
61.842.022,21

Contribuições Empregados
Jóia
73,19
1.271,49
523,78
871,13
1.114,41
1.299,49
988,37
5.798,46
6.520,45
-3.808,99
55,30
800,39
0,00
15.507,47

Contribuição
5.828.518,54
5.644.577,86
5.678.980,65
5.627.438,85
5.738.958,82
5.395.422,20
5.194.380,08
5.215.628,35
5.155.762,96
5.157.221,18
5.361.137,07
5.470.700,56
3.673.249,62
69.141.976,74

Parte
Empregados

Totais
Patronal +
Empregados

5.828.591,73 10.889.820,49
5.645.849,35 10.621.955,74
5.679.504,43 10.679.366,58
5.628.309,98 10.576.859,15
5.740.073,23 10.788.775,77
5.396.721,69 10.142.590,42
5.195.368,45
9.776.231,67
5.221.426,81
9.813.913,41
5.162.283,41
9.701.336,58
5.153.412,19
9.697.722,94
5.361.192,37 10.065.293,91
5.471.500,95 10.235.484,37
3.673.249,62
8.010.155,39
69.157.484,21 130.999.506,42

Fonte: Gerência de Relacionamento com Investidores e Gestão de Participações Previdenciárias – GPPP

 Quantidade de servidores contemplados:
No exercício de 2017 foram contemplados 9.029 empregados da Infraero.
 Valores repassados que não sejam contribuições e as razões desse repasse:
Foram concedidos pelo Instituto empréstimos no valor total de R$ 46.338.225,62 durante o
exercício de 2017. A Infraero não tem participação nesse valor.
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Em relação às Demonstrações Contábeis de 31/12/17, a BDO RCS Auditores Independentes SS
emitiu parecer com ressalvas em relação aos Investimentos em cotas de fundos de investimento,
com a seguinte justificativa:
A Nota Explicativa n° 3 as demonstrações contábeis apresentam os investimentos do
Instituto em fundos de investimentos, os quais estão avaliados pelo último valor da cota
informado pelos administradores de cada fundo. Para parte desses investimentos, que
totaliza aproximadamente R$ 81.322 mil, as demonstrações contábeis auditadas desses
fundos não estavam disponíveis até a data das demonstrações contábeis do Instituto ou não
tivemos acesso aos papeis de trabalho desses auditores independentes para certificar-se da
exatidão dos saldos apresentados. Consequentemente, não foi praticável determinar se
algum ajuste seria necessário nas demonstrações contábeis dos fundos investidos, e em
consequência, os impactos sobre o valor dos investimentos e resultados por estes
produzidos nessa data.

Conclusão do último estudo atuarial
Registra-se que o Instituto possui três Planos de Benefícios: Plano I de Benefícios Saldado, Plano II
de Benefícios e Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável.

Em relação à avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2017 do Plano I de Benefícios
Saldado administrado pelo Infraprev, a PREVUE Consultoria Ltda atesta que o mesmo se
encontra superavitário. A Reserva de Contingência foi constituída considerando o disposto na
legislação vigente, não tendo atingido o seu limite.
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 Plano I de Benefícios Saldados

 Plano II de Benefícios
Em relação à avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2017 do Plano II de benefício
definido administrado pelo Infraprev, a PREVUE Consultoria Ltda atesta que o mesmo se
encontra superavitário. A Reserva de Contingência foi constituída considerando o limite
disposto na legislação vigente, sendo o excesso deste valor para o Superávit Técnico alocado em
Reserva Especial, pelo primeiro ano, após a destinação ocorrida em 31/12/16.
 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV
Em relação à avaliação atuarial do encerramento do exercício de 2017 do Plano CV
administrado pelo Infraprev, a PREVUE Consultoria Ltda atesta que o mesmo se encontra
deficitário. Considerando o limite disposto na legislação vigente, não há obrigatoriedade de
equacionamento deste déficit no próximo exercício.
Quanto às ações de fiscalização empreendidas no exercício de 2017, com base no disposto no art.
25 da Lei Complementar 108/2001 (exceto as da Auditoria Interna da Infraero), registra-se que o
Infraprev se encontra sob supervisão contínua da PREVIC, com escopo na Supervisão Baseada em
Risco - SBR. Nesse sentido, a PREVIC solicita várias informações para análise, sendo que não há
uma constatação para cada solicitação feita.
Quadro 60: Fiscalizações empreendidas pela PREVIC no Infraprev
Documento
Ofício nº 114/2017

Data
19/05/17

Tipo

Principais constatações

Providências

Requerimento de informações e
documentos sobre Debêntures
Inepar e FIP Florestas do Brasil,
Caixa Ambiental e BEP

-

Apresentação de todos
os documentos
solicitados.

Ofício nº 1030/2017

19/05/17

Notificação relativa ao Auto de
Infração Previc nº 27/2017

Aplicar os recursos
garantidores das reservas
técnicas, provisões e fundos
dos planos de benefícios em
desacordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional

Ofício informativo.
Infraprev aguarda
decisão nas defesas
apresentadas pelos
agentes autuados.

Ofício nº 165/2017

06/07/17

Encerramento de ação fiscal

-

-

Ofício nº 166/2017

21/07/17

Encerramento de ação fiscal

-

-

Ofício nº 168/2017

21/07/17

Encerramento de ação fiscal

-

-

Ofício nº 170/2017

28/07/17

Requerimento de informações e
documentos

-

Apresentação de todos
os documentos
solicitados.

Ofício nº 2347/2017

03/10/17

Requerimento de informações e
documentos sobre Debêntures
Inepar

-

Apresentação de todos
os documentos
solicitados.

Ofício nº 2946/2017

21/12/17

Requerimento de informações e
documentos sobre FIP BEP

-

Apresentação de todos
os documentos
solicitados.

Fonte: Instituto Infraero de Seguridade Social

Cópia da documentação que dá suporte às informações acima encontra-se disponível para consulta
na Superintendência de Auditoria Interna - PRAI - SCS Quadra 04, nº 58 - Ed. Infraero, 6º andar, de
8h às 12h e de 13h às 17h.
As obrigações legais da Empresa em relação ao Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev
estão sendo cumpridas. Anualmente é realizada auditoria fiscalizatória na entidade. No exercício de
2017 foi dada continuidade ao trabalho de auditoria de avaliação do processo de gestão da Infraero
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O Relatório Anual de 2017, que inclui as demonstrações contábeis e outras informações sobre a
gestão da Entidade, poderá ser acessado no endereço http://www.infraprev.com.br.

como patrocinadora do Infraprev, cujo Relatório de Auditoria nº 14.2017-06.1/SEDE-00/AIEX
(Ação 6 do PAINT/2017) apresentou as constatações relacionadas a seguir:
 Limite de alçadas para aprovação de compra e contratação sem revisão/atualização
 O limite máximo de alçada para aprovação de compra e contratação para nível gerencial
pode fragilizar os processos de controle interno quanto ao atingimento dos objetivos
estratégicos do Instituto.


Revisão de escopo e preços contratados para execução de serviços de TI
 Identificado possível indício de sombreamento nos contratos que envolvem a área de TI;
 Identificado que o Instituto não realiza novas cotações junto ao mercado a mais de 2
anos em seus contratos.



Revisão de escopo e preços dos contratos da comunicação social
 Identificado possível sombreamento em contratos que envolvem a área de comunicação
social;
 Identificado que o Instituto não realiza novas cotações junto ao mercado a mais de 2
anos em seus contratos.



Revisão de escopo e preços contratos de assessoria jurídica
 Identificado que o Instituto não realiza novas cotações junto ao mercado mesmo
considerando o grande mercado de profissionais habilitados.



Precificação dos títulos e valores mobiliários - ajustes pelo valor a mercado
 Foi constatado que a precificação dos títulos e valores mobiliários é realizada pelo preço
de fechamento do último pregão do ano, modelo não indicado em nenhuma legislação.



Aplicação de recursos correspondentes às reservas técnica, provisões e fundos
 Verificada a participação do Instituto em fundos de Investimento que apresentaram
variações acentuadas negativamente em suas cotas, bem como, composição de suas
carteiras formadas por investimentos com perdas significativas de seu valor inicial de
avaliação/investimento.

Por fim, o Relatório de Auditoria apresenta recomendações elaboradas, de comum acordo com os
stakeholders, objetivando propor melhorias ao processo em relação aos principais achados
identificados no decurso do trabalho. Assim, será possível acompanhar efetivamente as ações
realizadas visando a melhoria do processo.
6.2. Gestão do patrimônio e Infraestrutura
6.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União

Com base no Aviso nº 23/2015/SAC-PR, de 30/03/2015, mediante Parecer nº
065/2014/DECOR/CGU/AGU, de 15/7/2014, esclarece-se que está em andamento o processo para a
regularização da transferência das áreas civis dos sítios aeroportuários administrados pela Infraero
ao Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos.
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O órgão jurisdicionado e responsável pelos imóveis perante à Secretaria do Patrimônio da União –
SPU é o Comando da Aeronáutica – COMAR. Logo, ratifica-se as informações prestadas no
exercício de 2016, salientando-se que a Infraero não se enquadra na prestação de tais informações,
não utilizando nem possuindo acesso ao SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso
Especial da União).

6.3. Gestão da tecnologia da informação
Comitê de Gestão Estratégica – COGES
O Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET foi extinto e o Comitê de Gestão
Estratégica – COGES, órgão de suporte técnico e de assessoramento à Diretoria Executiva, teve sua
composição alterada por meio do Ato Administrativo nº 326/PR/2016, de 4 de fevereiro de 2016.
Em 16 de fevereiro de 2017, a composição do Comitê de Gestão Estratégica – COGES foi alterada
por meio do Ato Administrativo nº 381/PRESI/2017, de 16 de fevereiro de 2017, com os seguintes
membros:
- Presidente;
- Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica;
- Diretor de Aeroportos;
- Diretor Comercial e de Logística de Cargas;
- Diretor de Engenharia e Meio Ambiente;
- Diretor Financeiro e de Serviços Compartilhados;
- Diretor de Gestão Operacional e Navegação Aérea; e
- Diretor Jurídico e de Assuntos Regulatórios.
O COGES, sob a coordenação do Presidente, tem as seguintes atribuições:
a) Patrocinar o Planejamento (formulação/reformulação) e a Gestão (análise de resultados) do
Plano Empresarial;
b) Assegurar uma estrutura efetiva de governança corporativa;
c) Buscar recursos financeiros, humanos e tecnológicos para atendimento às estratégias
empresariais;
d) Analisar a evolução dos Objetivos Estratégicos com base no desempenho dos projetos,
processos, iniciativas e indicadores de resultados;
e) Analisar os resultados dos Objetivos Estratégicos visando o cumprimento do Mapa
Estratégico;
f) Analisar o desempenho do Plano Empresarial com vistas ao cumprimento da Visão de Futuro.
No período de janeiro a dezembro de 2017 foram realizadas 4 (quatro) reuniões com deliberações
em assuntos de Tecnologia da Informação, conforme segue:
1. Reunião nº 07, de 25/01/2017:
Assunto: Revisão das atribuições do Comitê de Gestão Estratégica - COGES e do Fórum de
Gestão de Superintendentes – Nota Técnica nº 015/DGGE/2017, de 20.01.2017, e Voto nº
006/DG/2017, de 20.01.2017.
Deliberação: Aprovado.

3. Reunião nº 71, de 05/09/2017:
Assunto: Ausência de contratos comerciais de prestação de serviços de Tecnologia da
Informação – TI para as concessionárias Gru Airport, Inframérica, Rio Galeão, Viracopos e
Confins;
Deliberação: (Ciente com decisão)
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2. Reunião nº 48, de 20/06/2017:
Assunto: Programa de Estágio da Infraero para área de tecnologia – Autorização para criação
de vagas – Nota Técnica nº 120/DGTI/2017, de 19.06.2017, e Voto nº 037/DG/2017, de
20.06.2017.
Deliberação: Aprovado.

A Diretoria Executiva, ao tomar conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor de
Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados, Marx Martins Marsicano Rodrigues sobre a
ausência de contratos comerciais de prestação de serviços de Tecnologia da Informação – TI
para as concessionárias Gru Airport, Inframérica, Rio Galeão, Viracopos e Confins,
determinou a regularização e celebração dos contratos entre a Infraero e as Concessionárias
que utilizam os sistemas e serviços de manutenção preventiva e corretiva e licenciamento dos
softwares.
4. Reunião nº 81, de 11/10/2017:
Assunto: Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2017/2021 e Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2017/2021 – Nota Técnica nº 212/DGTI/2017,
de 28.09.2017, e Voto nº 062/DG/2017, de 09.10.2017.
Deliberação: Aprovado.
Plano de capacitação do pessoal de TI
O Plano de Capacitação de TI atua como instrumento norteador que baliza as necessidades do
pessoal de TI nas capacidades necessárias para o desempenho das suas atividades visando o alcance
das metas definidas no Plano Diretor de TI – PDTI.
O Plano de Capacitação de TI é elaborado anualmente, em conformidade com as diretrizes de
Recursos Humanos da Infraero e é parte integrante do Plano Diretor de TI vigente, conforme
Quadro 61.
O Plano de Capacitação de TI é dinâmico, podendo haver adaptação a qualquer momento para
atender ao processo de alinhamento estratégico da Infraero. Dessa forma, os cursos ou eventos não
previstos devem ser submetidos à aprovação da área de Recursos Humanos da Infraero, mediante
nova versão com as devidas proposições.

SEDECAI202004062

Para os empregados que estão atuando como gestores na área de Tecnologia da Informação estão
previstas as atividades constantes no Programa Escola Infraero de Gestão, que possuem os objetivos
de aprimorar competências na área de gestão, criar uma cultura de gestão focada em resultados e
desenvolver padrões de excelência em gestão por meio do alinhamento de suas ações ao
Planejamento Empresarial. De acordo com as atividades e responsabilidades de cada área, foram
identificados cursos e treinamentos que deverão ser disponibilizados aos empregados, de forma a
desenvolver competências e melhorar a qualidade do trabalho realizado.
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Quadro 61: Plano de Capacitação do Pessoal de TI

PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DE TI
ANO 2017
Item

Treinamentos realizados

Localidades

Nº Participantes

1

Curso Excel Avançado

Brasília

19

2

Elaboração do PDTI (EAD / ENAP)

Brasília

1

3

MSI - Metodologia de Sistemas da Infraero - Versão 5

Brasília

25

4

Curso DevOps na Prática para Gestores

Brasília

1

5

Curso Gestão de Contratos de TI (EAD / ENAP)

Brasília

1

6

Curso SFTI - Seleção de Fornecedores de TI (EAD / ENAP)

Brasília

1

7

Curso de ITIL V3 Oficial Foundations

Rio de Janeiro

1

8

Curso de Jogos Empresariais - EKOÁ

Brasília

5

9

Curso Oracle SOA Suite 12C: Essential Concepts ED I

Brasília

12

10

Curso SCTL - Support Center Team Lead

Brasília

3

Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação - DSTI

Fonte: Superintendência de TI

Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
Quadro 62: Força de Trabalho de TI

QUANTITATIVO DO EFETIVO DE TI
(Referência: 31/12/2017)
DESCRIÇÃO
Empregados efetivos da carreira de TI lotados nas áreas de TI da Infraero
(Analistas de Sistemas e Programadores)
Empregados efetivos de outras carreiras da unidade lotados nas áreas de TI da
Infraero (outros cargos)

QUANTIDADE
141
55

Empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades (*)

0

Empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades

0

Terceirizados (**)

364

Estagiários

10

(*) 21 empregados da carreira de TI cedidos em outros órgãos e 26 empregados da carreira de TI
lotados em outras áreas
(**) A quantidade informada é variável, pois os serviços de TI são mensurados por resultados,
conforme contratos vigentes à época.

Processos de gerenciamento de serviços de TI implementados
O Modelo de Governança de TI tem como objetivo prover uma estrutura que possa atender as
diferentes demandas da Empresa relacionadas à TI, seja na prospecção de novas tecnologias, no
166

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

Fonte: Superintendência de TI

desenvolvimento de sistemas ou soluções e no suporte e entrega de serviços de TI. Para isso, a área
de TI se relaciona com todas as outras áreas da Infraero na oferta de serviços de TI e no
atendimento das demandas, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente e Usuário - SAC-TI,
disponível na Intranet da Infraero.
Figura 9: Tela do Serviço de Atendimento ao Cliente e Usuário - SAC-TI

Fonte: Superintendência de TI

As demandas são as necessidades que são cadastradas pelas áreas requisitantes e tratadas pelas
equipes internas da TI, de acordo com a prioridade e decisões das próprias áreas requisitantes. Os
itens que seguem descrevem melhor todo o contexto das demandas, projetos e serviços.
a) Fluxo de Demandas e Serviços de TI

SEDECAI202004062

Para facilitar a interação dos usuários da Infraero com a área de TI, há um ponto único de entrada
de demandas e serviços de TI, de responsabilidade da Superintendência de TI. A próxima Figura
ilustra o fluxo do processo macro de solicitação de serviços e demandas.
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Figura 10: Fluxo de Solicitação de Serviços e Demandas de TI

Fonte: Superintendência de TI

As necessidades tratadas no fluxo como demandas, seguem o fluxo “A” registrado na cor azul,
com as seguintes funcionalidades principais:

 “A2”: Qualificar Demanda: A Gerência de Governança e Gestão de Projetos de TI - TIGT
realizará a qualificação da viabilidade da demanda, considerando aspectos técnicos, custos e
recursos disponíveis, além da verificação da pontuação e da priorização atribuídas pela área
requisitante, com o apoio das outras Gerências de TI;
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 “A1”: Cadastrar, Pontuar (GUT) e Priorizar Demanda: As demandas devem ser formalizadas
pela área requisitante e conter as informações necessárias para a devida análise por parte da
TI, como a pontuação de acordo com o critério de priorização, seguindo o processo
estabelecido pela Superintendência de TI. Para melhor controle e gerenciamento das
demandas, apenas os empregados que possuem perfil de Interlocutor de TI, Gestor de
Sistemas e Gestor substituto podem registrar demandas. Os Gestores de sistemas e substitutos
devem ser indicados pelo Interlocutor de TI. Uma vez definidos os Gestores dos sistemas,
estes poderão registrar demandas de manutenção e alterar ou solicitar a exclusão das
demandas realizadas. A solicitação de novas soluções para os negócios é permitida somente
aos Interlocutores de TI;

 “A3”: Priorizar Demanda: Caso a demanda requeira a avaliação de priorização a partir da
capacidade de TI disponível, esta será encaminhada ao COGES para avaliação e decisão de
inclusão na lista de demandas em execução pela TI. Caso isso ocorra, poderá haver a revisão
dos projetos em execução e eventual suspensão de outro projeto para atendimento da nova
demanda;
 “A4”: Analisar Demanda: Independentemente de decisão ou não pelo COGES, as demandas
registradas deverão ser analisadas levando em consideração a priorização atribuída pela área
requisitante, assim como eventuais ajustes que possam ocorrer após a avaliação da demanda
pela área de TI;
 “A5”: Executar Demanda: Após a validação, a Gerência de TI envolvida para atendimento da
demanda, vinculada à Gerência Geral de Serviços de TI – SCTI, realizará o planejamento e
execução das atividades pertinentes, desde a análise de requisitos até a disponibilização da
solução no ambiente de homologação;
 “A6”: Entregar Demanda: Concluída a execução, a área requisitante deverá homologar a
solução para posterior implantação pelas Gerências de TI envolvidas em ambiente de
produção.
Os serviços relacionados às requisições e incidentes seguem o fluxo “B” registrado na cor
amarela. As atividades principais são:
 “B1”: Solicitar Serviço (Incidente / Requisição): Incidente é qualquer evento que interfira na
operação padrão de um serviço e que cause ou possa causar uma interrupção ou redução na
qualidade do serviço. Desta forma, o foco principal de atuação da área de Atendimento ao
Cliente é no reestabelecimento do serviço o mais rápido possível, minimizando o impacto
negativo no negócio. A requisição é uma solicitação cotidiana ou corriqueira, não
necessariamente relacionada a uma interrupção de um serviço, como um pedido de
informação ou dúvida para acessar um serviço de TI, a instalação de um equipamento, a
configuração de software ou sistema operacional, o acesso a um sistema ou funcionalidade,
etc.;
 “B2”: Prover Serviço: Após o registro do incidente ou da requisição, a área de Atendimento
ao Cliente analisará a solicitação registrada e providenciará as ações para o tratamento do
incidente ou para o atendimento da requisição de serviço.
a.1) Papéis e responsabilidades
As partes envolvidas no fluxo de demanda de TI possuem as seguintes responsabilidades:

 Gestor de Sistema: É a pessoa indicada pelo Interlocutor para coordenar as atividades de
controle e manutenção do sistema a qual ele foi designado. A suas principais funções são:
definir e autorizar perfis de acesso dos usuários; autorizar extração de informações/dados dos
sistemas; representar o sistema em discussões de estratégia; demandar correções e/ou
melhorias para o sistema; descrever e esclarecer processos e terminologias junto à TI, para
entendimento das necessidades do negócio; identificar a criticidade das funcionalidades e os
níveis de serviço esperados para a operação e suporte do sistema; auxiliar o Interlocutor na
priorização das demandas referentes ao sistema, de forma a garantir o alinhamento contínuo
da TI com o negócio; e homologar as manutenções realizadas pela TI nos sistemas;
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 Usuário: É toda pessoa que se utiliza de algum tipo de serviço de TI, independentemente do
cargo, função ou lotação. Os serviços de TI são disponibilizados por meio de sistemas,
aplicações e/ou dispositivos que permitam obter, manipular ou cadastrar informações
relacionadas aos processos de negócio da organização, ou seja, usufruem da tecnologia para
realizar determinado trabalho;

 Interlocutor: Conforme especificado no Ato Administrativo nº 2647/DG/2017, de 17 de
outubro de 2017, são os representantes das áreas da Empresa responsáveis em definir e
acompanhar as necessidades e soluções de TI inerentes à área a qual representa;
 Atendimento ao Cliente: É responsável pelo recebimento (abertura/fechamento) de chamados
feitos pelas áreas clientes internas ou externas à área de TI. É representado pela coordenação
responsável pelo atendimento de primeiro nível e, caso necessário, essa responsabilidade é
escalada para o atendimento de níveis 2 e 3 seguindo as boas práticas do ITIL (Information
Technology Infrastructure Library), modelo para gerenciamento de serviços de TI;
 Gerência de Governança e Gestão de Projetos de TI - TIGT: Tem o papel de analisar a
demanda e envolve a verificação da completeza das informações, situação que poderá
requerer a colaboração das outras Gerências de TI, se a demanda está contemplada em
outra(s) demanda(s) e se não se trata de um incidente ou requisição. Caso as informações
estejam coerentes e completas, incluir na fila de demandas para análise. As áreas
requisitantes, representadas pelo Gestor do sistema e/ou Interlocutor, poderão gerenciar a fila
de demandas da área para posterior seleção para análise das Gerências de TI. Caso haja
concorrência de projetos ou serviços relevantes, a priorização das demandas poderá ser tratada
pelo Comitê;
 Comitê de Tecnologia (COGES): Tem como principal função fortalecer a preparação e a
implementação de planos e políticas e assegurar que o uso da tecnologia atenda aos objetivos
do negócio. Especificamente no tratamento das demandas, o Comitê atua na definição da
priorização de projetos, quando houver necessidade, a partir dos critérios de pontuação
estabelecidos e da capacidade de TI;
 Gerência Geral de Serviços de TI - SCTI: É a área responsável pelo atendimento das
demandas com intuito de prover soluções de TI para as áreas da Empresa. O desenvolvimento
e manutenção de soluções de TI contemplam o atendimento às demandas de manutenção de
sistemas e provimento de novas soluções, de forma a atender às solicitações das áreas clientes
- soluções adquiridas ou desenvolvidas. Dependendo da natureza da demanda, ações
relacionadas à infraestrutura de TI, para o fornecimento de recursos de equipamentos e
segurança, e ações para contratações e aquisição de soluções de mercado também contribuem
e fornecem suporte para a realização dos projetos de TI.
a.2) Processo de Gestão de Demandas de TI
O Processo de Gestão de Demandas de TI estabelece o modelo de relacionamento da TI com os
usuários e áreas clientes, os procedimentos, os papéis e as responsabilidades para a Gestão de
Demandas de TI no âmbito da Infraero.
A Gestão de Demandas de TI é um processo que gerencia as requisições de demandas originadas
pelo negócio. Algumas das atividades relativas a este processo são: cadastramento, priorização,
qualificação, análise, execução, entrega e gestão das demandas. Ao executá-las de forma
eficiente, amplia-se a colaboração entre os usuários do negócio e a área de TI, reduzem-se custos
e acelera-se a resolução de problemas.
Além disso, encontra-se disponível o Catálogo de Serviços de TI, Anexo VII, que retrata a
estrutura de atividades que são prestadas por meio do Service Desk com os respectivos Acordos
dos Níveis de Serviços – ANS.
Em virtude da crescente solicitação de demandas das mais diversas áreas e com diferentes níveis
de complexidade, é importante que a área de TI tenha definido critérios claros de priorização das
demandas. Esses critérios permitirão a todos os envolvidos o conhecimento e entendimento da
forma de priorização, uma vez que a TI não tem recursos suficientes para atender de imediato
todas as necessidades identificadas pela Empresa.
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a.3) Critérios de Priorização das Demandas

O critério de classificação das demandas de TI na Infraero está baseado na Matriz GUT, técnica
que leva em conta a gravidade (G), a urgência (U) e a tendência (T) de cada demanda, acrescida
da situação de conclusão, representada pelos parâmetros nível de conclusão (NC) e prazo para
término (PT).
O cálculo da pontuação total será composto pela soma do produto das dimensões GUT com o
produto das dimensões da situação de conclusão dos projetos, representada pela seguinte
fórmula: PONTUAÇÃO = (G*U*T) + (NC*PT). As pontuações a serem atribuídas para cada um
dos parâmetros, acompanhadas dos respectivos critérios e condições, estão descritas a seguir.
Seguindo as definições estabelecidas na matriz GUT, a gravidade está relacionada ao impacto da
demanda sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e efeitos que surgirão caso
a demanda não seja resolvida. A urgência tem relação com o tempo provável em interferir em
algum processo crítico da Empresa e/ou causar prejuízo à sua imagem, e a tendência diz respeito
ao potencial de agravamento do problema causado pelo não atendimento da demanda.
A pontuação de 1 a 5, para cada dimensão da matriz, permite classificar em ordem decrescente
as demandas a serem atendidas na melhoria do processo. Quanto maior o produto, maior a
pontuação geral. Os valores devem ser atribuídos seguindo as orientações na Tabela 54.
Tabela 54: Classificação dos Pontos da Matriz GUT

Pontos

Gravidade

5
4
3
2
1
5

Urgência

4
3
2
1

Tendência

5
4
3
2
1

Descrição
Quando for projeto estratégico (PMO Corporativo) ou constar de determinações de
órgãos de controle externos, legislações externas, resoluções e deliberações internas
da DIREX.
Quando impactar em processos que, se não atendidos, causam prejuízos financeiros à
empresa ou a terceiros.
Quando impactar em sistemas que sustentem processos de várias áreas da empresa ou
recomendações de órgãos de controle interno e externo.
Quando impactar em sistemas que sustentem processos de negócios da empresa, ou
na infraestrutura e serviços de TI.
Quando impactar melhorias pontuais.
Quando for projeto estratégico (PMO Corporativo) ou interferir imediatamente em
processo crítico da empresa e/ou causar prejuízo à sua imagem.
Quando houver interferência em processo crítico da empresa e/ou causar prejuízo à
sua imagem em um curto prazo.
Quando houver interferência em processo crítico da empresa e/ou causar prejuízo à
sua imagem em um médio prazo.
Quando houver interferência em processo crítico da empresa e/ou causar prejuízo à
sua imagem em um longo prazo.
Quando não houver interferência em processo crítico da empresa e não causar
prejuízo à sua imagem.
Quando for projeto estratégico (PMO Corporativo) ou quando os problemas causados
pelo não atendimento tendem a agravar-se imediatamente.
Quando os problemas causados pelo não atendimento tendem a agravar-se em curto
prazo.
Quando os problemas causados pelo não atendimento tendem a agravar-se em médio
prazo.
Quando os problemas causados pelo não atendimento tendem a agravar-se em longo
prazo.
Quando os problemas causados pelo não atendimento não tendem a agravar-se.
Fonte: Superintendência de TI

Nota: Considera-se curto prazo o período menor que 6 meses, médio prazo o período de 6 a 18 meses e longo prazo o
período a partir de 18 meses.
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Dimensão

Os parâmetros relacionados são: nível de conclusão (NC), que representa o nível percentual de
conclusão do projeto; e o prazo para término (PT): que indica o prazo previsto para o término do
projeto. As pontuações e as respectivas descrições estão descritas na Tabela a seguir, pontuadas a
partir das informações registradas dos projetos em execução pelo escritório de projetos de TI.

Dimensão

Pontos

Nível de Conclusão

4

Não iniciado

3

Percentual de conclusão entre 67% a 100%

2

Percentual de conclusão entre 34% a 67%

1

Percentual de conclusão entre 0% a 33%

Prazo para Término

Tabela 55: Classificação dos Pontos da Situação de Conclusão

Descrição

4

Não definido

3

Prazo para término em até 3 meses ou em atraso

2

Prazo para término entre 3 e 6 meses

1

Prazo para término acima de 6 meses
Fonte: Superintendência de TI

a.4) Capacidade Produtiva da TI

SEDECAI202004062

Para os critérios de complexidade dos projetos de TI são considerados os seguintes níveis e
respectivos pesos: Unidades Envolvidas (Cr1) com peso no cálculo de 25%; Orçamento (Cr2)
com peso no cálculo 10%; Aspectos Técnicos (Cr3) com peso do cálculo 35% e Aquisição (Cr4)
com peso do cálculo 30%. A pontuação dos níveis de 1 a 4, para cada critério da matriz, permite
classificar os projetos de TI de acordo com a complexidade. A pontuação varia conforme nível
de cada critério e respectivo peso do critério. Quanto maior a complexidade, maior a pontuação
geral. Os valores devem ser atribuídos seguindo as orientações na seguinte Tabela:
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Tabela 56: Critérios e Níveis de Complexidade

CRITÉRIOS DE COMPLEXIDADE
PESO

NÍVEIS (N)

CRITÉRIOS

4
Mais de duas
Superintendências
Unidades
envolvidas com/sem
Envolvidas (Cr1)
empresas
fornecedoras
Acima de R$ 10
Orçamento (Cr2)
milhões

3
Duas
Superintendências
envolvidas com/sem
empresas
fornecedoras
Entre R$ 5 e R$
10 milhões

2
1
Somente a
Superintendência Somente a
de origem e
Superintendência de
empresas
origem
fornecedoras
Entre R$ 500 mil e
Abaixo de R$ 500 mil
R$ 5 milhões

Aspectos
Técnicos
(Cr3)

Envolve aplicação de
novo conhecimento e
a equipe tem pouca
ou nenhuma
experiência no
assunto

Envolve aplicação de
conhecimento já
difundido no
mercado, mas a
equipe não tem
experiência no
assunto

Envolve aplicação
de novo
conhecimento e a
equipe tem
experiência no
assunto

Envolve aplicação de
conhecimento já
difundido no mercado e
a equipe já possui
experiência no assunto

35%

Aquisição
(Cr4)

Inédita na Infraero,
exigindo
planejamento da
contratação mais
rigoroso

Não inédita na
Infraero, cujo
planejamento da
contratação pode ser
replicado de
anteriores

Envolve
equipamentos,
produtos e/ou
serviços comuns de
mercado

Não envolve aquisição
ou envolve
equipamentos,
produtos e/ou serviços
comuns de mercado
por Dispensa de
Licitação

30%

25%

10%

Fonte: Superintendência de TI

O cálculo da Complexidade Total será composto pela soma dos produtos de cada critério com
respectivo peso e nível identificado, representada pela seguinte fórmula:
COMPLEXIDADE = (NCr1*0,25) + (NCr2*0,10) + (NCr3*0,35) + (NCr4*0,30).
Após o cálculo, identifica-se se a complexidade do projeto é ALTA, MÉDIA ou BAIXA,
conforme Tabela a seguir.
Tabela 57: Identificação da Complexidade do projeto de TI

IDENTIFICAÇÃO DA COMPLEXIDADE

RESULTADO

COMPLEXIDADE ALTA

(3 – 4)

COMPLEXIDADE MÉDIA

(2 – 2,99)

COMPLEXIDADE BAIXA

(1 – 1,99)

Fonte: Superintendência de TI

Para identificar a capacidade produtiva da TI, determinou-se a quantidade mínima de
profissionais de TI conforme a complexidade calculada do projeto e o tipo de projeto conforme a
seguinte Tabela.
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Para os critérios de alocação dos profissionais nos projetos de TI são considerados o nível de
complexidade calculado (desenvolvimento com a fábrica, desenvolvimento ágil, manutenção,
aquisição de solução, aquisição de ativos / hardware, e aquisição de serviços) e o tipo de projeto.
A quantificação dos profissionais nos projetos de TI varia conforme nível de complexidade e o
tipo do projeto. Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de profissionais alocados.

Tabela 58: Identificação do quadro mínimo dos recursos

QUADRO MÍNIMO DE RECURSOS
Complexidade Complexidade
Alta
Média
PROJETO
(3 – 4)
(2 – 2,99)

Complexidade
Baixa
(1 – 1,99)

Analistas

Analistas

Analistas

Desenvolvimento com a fábrica

2

1

0,5

Desenvolvimento Ágil

4

3

2

Manutenção

2

1

0,5

Aquisição de Solução
(Hardware+Software+Serviços)

2

1

0,5

Aquisição de Ativos / Hardware

1

0,5

0,5

Aquisição de Serviços

2

1

0,5

Fonte: Superintendência de TI

a.5) Ciclo de Aprovação da Carteira de Projetos de TI
Como procedimento de governança da carteira de projetos, foi definida a criação da “janela de
projetos” para avaliação das demandas existentes versus a capacidade produtiva da TI. Ela
ocorre entre os ciclos de 6 em 6 meses, que permite a inclusão de projetos na carteira e ocorrerá
duas vezes ao ano, nos meses de janeiro e julho. O Comitê aprovará os novos projetos que irão
compor a carteira de projetos de TI.
Excepcionalmente, será permitida a entrada de “projetos emergenciais”, mediante justificativa da
área de negócio com a devida aprovação do Comitê. Entende-se como “projetos emergenciais”
aqueles oriundos de determinações de órgãos de controle, legislações e deliberações da Infraero
que exijam esta tratativa.
Os projetos de TI devem ser precedidos das fases de iniciação, planejamento, execução, controle
e encerramento. Eles devem ser realizados em harmonia com o planejamento empresarial da
Infraero, com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, em conformidade com as
diretrizes definidas pelo Escritório de Projetos Corporativos, as quais preconizam as melhores
práticas de gerenciamento de projetos, bem como, a metodologia de gerenciamentos de projetos
de TI.
As equipes alocadas em projetos que foram concluídos, cancelados ou suspensos, são
redistribuídas obrigatoriamente em projetos existentes na carteira de projetos e de demandas de
TI.

SEDECAI202004062

As decisões são tomadas para que a capacidade dos recursos e equipes de TI se adeque melhor
ao atendimento das necessidades das áreas clientes e aos projetos corporativos, de forma a
proporcionar melhorias no processo de atendimento às áreas clientes, maior transparência das
ações da TI e alinhamento aos objetivos estratégicos da Empresa.
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Projetos de TI desenvolvidos no período
Quadro 63: Projetos de TI desenvolvidos no período
PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2017
Código do
Projeto

P14-218

Projeto

DC DS Inframix Áreas
Externas e Serviços
Aéreos

Data de
Conclusão

06/03/2017

Descrição do Projeto

Alinhamento Estratégico
Alinhamento Estratégico com Objetivos:
DI 08 - Ampliar a visão de negócios priorizando a viabilidade
econômica
DI 09 - Oferecer soluções integradas, por meios próprios ou pelo
estabelecimento de parcerias, de modo a disponibilizar serviços
específicos e potencializar o uso da capacidade instalada.
DI 15 - Consolidar Aeroportos como Centros de Negócios atrativos

Inframix Áreas Externas

Alinhamento com Planejamento de TI (Objetivos):
C1 - Prover infraestrutura, serviços e soluções de TI
R1 - Ter as áreas da empresa satisfeitas com os serviços de TI

P14-606

P15-011

DO AQ 53566 - Sistema
de Radiocomunicação
Digital

DGTI AQ - Outsourcing
de soluções de TI

24/02/2017

06/02/2017

Sistema de
Radiocomunicação Digital

Resultados Esperados

Valor Orçado

Atender a área comercial para facilitar a gestão dos contratos
comerciais, que são relacionados à divulgação de espaços
publicitários existentes nos aeroportos da INFRAERO, assim
como permitir a visualização de dados, de estatísticas, de
histórico do fluxo dos contratos e da consulta das operações
realizadas pelos usuários. Deverá ainda possibilitar a consulta
ao plano publicitário por todo e qualquer usuário de internet, a
auditoria das informações e a gestão de usuários, por meio de
solução integrada de autenticação (IDM – Identity Management),
que é padrão da Infraero.

Alinhamento Estratégico com Objetivos:
DI 06 - Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções técnicas
e de negócios que elevem a eficiência da organização.
Revitalizar e modernizar os meios de radiocomunicação e
DI 07 - Garantir infraestrutura e serviços de qualidade
radiofrequência;
comresponsabilidade socio ambiental.
Adequação e padronizações necessárias (Normativos
ANATEL/ANAC).
Alinhamento com Planejamento de TI (Objetivos):
C1 - Prover infraestrutura, serviços e soluções de TI
R1 - Ter as áreas da empresa satisfeitas com os serviços de TI

Valor Despendido

R$ 148.550,40

R$ 232.378,45

R$ 349.150,00
(Trata-se do valor
global do Contrato TC 0146-ST-20100001 – Assinado em
06/12/2010)

R$ 27.142.513,00

R$ 3.849.996,24

R$ 2.234.902,89

Alinhamento Estratégico com Objetivos:
DI 06 - Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções técnicas
e de negócios que elevem a eficiência da organização.
Redução do impacto ambiental;
DI 07 - Garantir infraestrutura e serviços de qualidade
Outsourcing de soluções de
Eliminar impressão desnecessária;
comresponsabilidade socio ambiental.
TI
Impressão Segura.
Alinhamento com Planejamento de TI (Objetivos):
C1 - Prover infraestrutura, serviços e soluções de TI
R1 - Ter as áreas da empresa satisfeitas com os serviços de TI

Fonte: Superintendência de TI

Medidas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas
Como medidas para mitigar a eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que
prestam serviços de TI para a Infraero, destacam-se:
a) Fortalecimento do quadro de profissionais de TI – Analistas de Sistemas – AS-III
Desde 1989 a Infraero possui cargos próprios de TI, com contratação por meio de concurso público
com exigência de formação específica. De acordo com o levantamento realizado em dezembro de
2017, o efetivo de TI totaliza 196 profissionais orgânicos, conforme distribuição apresentada na
Tabela abaixo.
Tabela 59: Efetivo orgânico da TI

Empregados orgânicos
Cargos de TI

Outros cargos

141

55
Fonte: Superintendência de TI

Ressalta-se que os profissionais orgânicos de TI têm atuação com foco na elaboração de diretrizes,
planejamento, acompanhamento e gestão operacional dos contratos com empresas terceirizadas que
prestam serviços de TI na Infraero.

A Superintendência de TI – DSTI tem investido na modelagem de processos das atividades de TI.
Os Processos de TI padronizam todas as atividades relacionadas à tecnologia da informação,
levando-as a um elevado nível de qualidade e excelência. Por meio dos processos de TI, os serviços
têm garantia de entrega, independente de quem os execute. Por outro lado, sua modelagem contribui
para a gestão do conhecimento e permite que qualquer colaborador da área atenda aos projetos ou
serviços de maneira satisfatória, sem dependência de pessoas.
Dentre os principais processos padronizados, destacam-se:
 Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Infraero – MSI;
 Manual de Procedimentos para Planejamento da Contratação de Soluções de TI;
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b) Definição dos Processos das áreas de TI da Infraero






Metodologia para Gestão de Projetos de TI da Infraero;
Gerenciamento de Demandas e Incidentes de TI;
Registro dos processos de Infraestrutura na Base de Conhecimento; e
Catálogo de Serviços de TI.

c) Elaboração da Trilha de Conhecimento
As Trilhas de Conhecimento identificam os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das
atividades exercidas nas áreas de atuação dos profissionais de TI, visando padronizar os
procedimentos comuns e aperfeiçoar o desempenho.
A Infraero identificou as seguintes áreas de conhecimento voltadas para área de TI:
















Gestão de TI;
Governança de TI;
Infraestrutura de TI;
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;
Acompanhamento e Avaliação de Serviços;
Rede de Dados e Telecomunicações;
Administração de Dados;
Business Inteligence;
Banco de Dados;
Arquitetura de Software;
Teste de Software;
Requisitos de Software;
Análise Negócio;
Segurança da Informação;
Suporte e Atendimento.

Para cada área foram identificadas suas macroatividades, atividades, o cargo/função recomendado
para exercê-las, o conhecimento técnico necessário, indicações de onde adquirir tal conhecimento e
as ações de desenvolvimento, categorizadas como obrigatórias ou necessárias e sua modalidade de
ensino.
d) Definição de um Plano de Capacitação de TI
O Plano de Capacitação de TI atua como instrumento norteador que baliza as necessidades do
pessoal de TI nas capacidades necessárias para o desempenho das suas atividades visando o alcance
das metas definidas no Plano Diretor de TI – PDTI.
O Plano de Capacitação de TI é elaborado anualmente, em conformidade com as diretrizes de
Recursos Humanos da Infraero e é parte integrante do Plano Diretor de TI vigente.

Para os empregados que estão atuando como Gestores na área de Tecnologia da Informação estão
previstas as atividades constantes no Programa Escola Infraero de Gestão, que possuem os objetivos
de aprimorar competências na área de gestão, criar uma cultura de gestão focada em resultados e
desenvolver padrões de excelência em gestão por meio do alinhamento de suas ações ao
Planejamento Empresarial. De acordo com as atividades e responsabilidades de cada área, foram
identificados cursos e treinamentos que deverão ser disponibilizados aos empregados, de forma a
desenvolver competências e melhorar a qualidade do trabalho realizado.
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O Plano de Capacitação de TI é dinâmico, podendo haver adaptação a qualquer momento para
atender ao processo de alinhamento estratégico da Infraero. Dessa forma, os cursos ou eventos não
previstos devem ser submetidos à aprovação da área de Recursos Humanos da Infraero, mediante
nova versão com as devidas proposições.

e) Padronização de cláusula para repasse tecnológico
As contratações de Tecnologia da Informação que demandem terceirização de serviços, conforme a
necessidade e oportunidade, possuem termo de responsabilidade para repasse tecnológico visando
garantir a aderência de conhecimento gerado pela prestação dos serviços e preservar a competência
objeto do contrato na organização.
Transcreve-se a seguir termo padronizado constante de processos de contratação:
32. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO
32.1 A transferência de conhecimento tecnológico será realizada a cada serviço executado
pela CONTRATADA por meio dos artefatos previstos na MSI, sem ônus adicional para a
INFRAERO.
32.1.1 Para os serviços de Sustentação de Sistemas e de Suporte a Banco de Dados, a
transferência de conhecimento se dará também por meio dos registros no Sistema de
Gestão de Chamados bem como na Base de Conhecimento da INFRAERO.
32.1.2 Para os serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, está prevista ainda
a possibilidade de haver treinamento ao final de um projeto de implantação.
32.2 A CONTRATADA deverá fornecer à INFRAERO, sem ônus adicional, todas as
informações necessárias para que haja a internalização do conhecimento técnico e
operacional do serviço executado.

6.3.1. Principais sistemas de informação
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A descrição dos principais sistema de informação da Infraero encontra-se no Quadro a seguir:
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Quadro 64: Principais Sistemas de Informação

TECAPLUS

SGTC

SISO

Nome / Criticidade

Carga Aérea Online
(ALTA)

Sistema de Gerenciamento de
Torre de Controle
(ALTA)

Sistema de Integração de
Soluções Operacionais
(ALTA)

Descrição dos principais sistemas de informação da UPC

Objetivos

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

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

Sistema de Gerenciamento de Torre de Controle

Sistema de Gerenciamento de Torre de
Controle

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

Principais Funcionalidades

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

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

Responsável Técnico /
Responsável Área de
Negócio

Mônica Tshushima /
Jonas Batista

Eduardo Teodoro /
Clovis Keizo Kojima

Planejamento e operação de voos.
Exibição das informações de voo.
Eduardo Gonçalves; e
Anunciador de mensagens audíveis.
Ângela Quintana; e
Controle de movimentação de aeronaves no
Antônio Newton /
pátio.
Geração de informações estatísticas.
Cidikley Barbosa
Geração de tarifas aeroportuárias.
Controle de Alocação de Recursos.
Automação de processos.

Manutenção

Custo Manut.

Disponibilidade

Contrato com a empresa
STEFANINI
CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM
INFORMÁTICA S/A
.

R$ 2.088.038,67

24X7 - 24 horas por dia e 7 dias na
semana

Recurso próprio

R$ 174.762,51

24X7 - 24 horas por dia e 7 dias na
semana

Empresa contratada
AMCOMSISTEMA DE
INFORMAÇÃO LTDA

R$ 401.659,44

24X7 - 24 horas por dia e 7 dias na
semana

SEDECAI202004062

Sigla
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SGTAI

SGAM

Módulo Cadastro de Pessoal
(ALTA)

Sistema de Gerenciamento de
Mensagens Aeronáuticas
(ALTA)

Sistema Gerenciamento de
Ativos de Manutenção
(ALTA)

Controlar e Cadastrar os dados do
empregado e seus dependentes, sendo
esses dados referentes a informações
pessoais, profissionais e funcionais do
empregado.

Sistema de transmissão e recebimento de mensagens Aeronáuticas integrado ao DECEA

Transmitir Mensagens Aeroportuárias

Gerenciamento de Ativos de Manutenção

Sistema de Gestão de Ativos da
Manutenção.

Controlar e Cadastrar os dados do
empregado e seus dependentes, sendo
esses dados referentes a informações
pessoais, profissionais e funcionais do
empregado.

Silvio Roberto da Costa / Empresas contratadas:
Isaura Cristina Goncalves AMCOMSISTEMA DE
Santos
INFORMAÇÃO LTDA;
LinkCOM

Israel Diogo Batista de
Transmissão e Recebimento de Mensagens Oliveira /
Aeroportuárias
Clovis Keizo Kojima

Gestão de todo o ciclo de vida de
manutenção de ativos dos Aeroportos;
Gestão de ativos e suas manutenções
(planos de manutenção preventiva, riscos,
rotas, paradas de ativos, etc.); Ordens de
serviço; Gestão de Medidores; Central de Fabrício Ribeiro /
serviços (solicitações de serviço e
Denisson Lopes da Silva
materiais); Gestão de materiais; Gestão de
pessoas, usuários e mãos de obra; Grupos
de acesso; Fluxo de trabalho; Gestão do
ANS; Emissão de Relatórios; Relatórios Adhoc; Integração com sistemas internos da
Infraero.

R$ 317.110,90

24X7 - 24 horas por dia e 7 dias na
semana

Terceirizada
Nibble

R$ 370.956,90

24X7 - 24 horas por dia e 7 dias na
semana

Terceirizada
Magna Sistemas

R$ 1.545.920,64

8X5 - 8 horas por dia e 5 dias na
semana

SEDECAI202004062

GestoRH

Solução utilizada pela Superintendência de Recursos Humanos da empresa composta
pelos módulos seguintes:
GESTORH - BENEFÍCIOS - Controle da utilização dos benefícios existentes pelos
empregados e dependentes.
GESTORH - BOLSISTAS: Módulo utilizado para cadastrar e gerenciar os cursos de
formação realizados pelos candidatos aprovados em concurso da Infraero e convocados
para realização de curso de formação.
GESTORH - CADASTROS: Controlar e Cadastrar os dados do empregado e seus
dependentes, sendo esses dados referentes a informações pessoais, profissionais e
funcionais do empregado.
GESTORH - CONCURSOS: Manter e gerenciar dados referentes a concursos já realizados
pela INFRAERO.
GESTORH - ESTAGIÁRIOS: Módulo utilizado para cadastrar e gerenciar os estagiários
contratados pela Infraero.
GESTORH - FOLHA DE PAGAMENTO: Controlar e efetuar o pagamento dos empregados
orgânicos da INFRAERO.
GESTORH - GMT: Módulo do sistema GestoRH responsável por gerenciar os treinamentos
coorporativos. Principais Funcionalidades:
- Controle dos Eventos (cursos),
Turmas, Disciplinas, Participantes (orgânico e terceiros), Instrutores, Custos de Diárias e
Passagens
- Emissão de Relatórios, Certificados de Conclusão e Participação,
Currícuo, entre outros.
GESTORH - SST: Controle de Exames Médicos Periódicos e Obrigatórios, de
Periculosidade, de Insalubridade e interface com o SmartStream.
GESTORH - VAX: Possibilitar consultas de dados legados do empregado que foram
migrados da base VAX.
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SmartStream
(ALTA)

SmartStream - Ativo Fixo
Smartstream - Alocação de Custos
SmartStream - Contas a Pagar
SmartStream - Contas a Receber
SmartStream - Billing Aeronaves
SmartStream - Billing Faturamento
SmartStream - Contratos de Fornecedores
SmartStream - Garantia Caucionaria
SmartStream - Contabilidade (GL - General
Ledger)
SmartStream - SSRateios
SmartStream - Tesouraria

Joao Carlos Schettino / Comtratada:
Jesuino Pereira de Araujo LinkCOM

R$ 370.074,54

24X7 - 24 horas por dia e 7 dias na
semana

Fonte: Superintendência de TI
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SmartStream

Sistema Financeiro composto pelos seguintes módulos:
SmartStream - Ativo Fixo: Módulo para apoio da área patrimonial da Infraero cobrindo o
controle físico, contábil e de custo dos ativos.
Smartstream - Alocação de Custos: Sistema que efetua o Rateio dos custos corporativos
por unidades de negócio para mensurar o resultado por atividades conforme modelo de
custos na gestão ABC (Gestão Baseada em Atividades).
SmartStream - Contas a Pagar: Modulo financeiro de Contas a Pagar (Sistema Financeiro da
Empresa), interligado aos módulos SSContratos, SSCustodia , SSContas a Receber e
SSContabilidade, nele é feito a centralização, consolidação e processamento dos
pagamentos da Rede Infraero.
SmartStream - Contas a Receber: Módulo do Smartstream responsável pelos processos de
Contas a Receber da Infraero
SmartStream - Billing Aeronaves: Permitir o controle do faturamento das aeronaves que
utilizam os aeroportos da Infraero feito com base nas movimentações, permanências,
Sistema de Controle Financeiro,
auxilio a navegação
arrecadação, pagamentos, contabilidade e
SmartStream - Billing Comercial: Módulo do Smartstream responsável pelos processos de tesouraria.
faturamento dos contratos comerciais da Infraero.
SmartStream - Billing Faturamento: Faturamento Comercial da Infraero
SmartStream - Billing Passageiros (Tarifas de Embarque): Controlar o uso de tarifas de
embarque a partir de selos e de RPE (Resumo de Passageiros de Embarque).
SmartStream - Contratos de Fornecedores: Modulo do contas a pagar responsável pelo
adminstração dos contratos de fornecedores , pelo cadastros de fornecedores e emissão
de Solicitação de pagamentos.
SmartStream - Garantia Caucionaria: Modulo responsável pelo cadastramento, gestão e
atualização financeira das Garantias Caucionárias custodiadas na empresa.
SmartStream - Contabilidade (GL - General Ledger): Controle de apropriações contábeis.
SmartStream - SSRateios: Recuperação de Despesas controlando o Rateio.
SmartStream - Tesouraria: Modulo responsável pela efetivação e controle dos pagamentos
efetuados na empresa.
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6.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
A Infraero adota dois instrumentos: Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI
2017-2021 e Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2017-2021.
O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2017-2021 tem como finalidade
orientar o planejamento e o monitoramento dos objetivos estratégicos de TI e de suas metas, de
maneira a consolidar a importância estratégica da área de TI e garantir seu alinhamento às áreas
finalísticas da Empresa. Foi elaborado em consonância com o Mapa Estratégico 2017/2021 e
alinhado às diretrizes que vão contribuir para o alcance das metas do Plano Empresarial.
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2017-2021 é o instrumento que permite
nortear e acompanhar a atuação da área de Tecnologia da Informação, com a definição de demandas
e ações estratégicas, táticas e operacionais, visando obter melhor gestão dos recursos e maior
qualidade na prestação de serviços as áreas de negócio da Infraero, aos clientes dos Centros de
Negócios (Aeroportos) da Infraero e aos cidadãos.
O PDTI 2017-2021 está alinhado ao Plano Empresarial 2017-2021 e ao Planejamento Estratégico
de Tecnologia da Informação – PETI 2017-2021 da Infraero, de modo que o desenvolvimento das
demandas e ações na área de tecnologia da informação esteja sempre sintonizado com a missão da
Empresa. Esse plano também tem o objetivo de promover o atendimento aos requisitos de
governança identificados por meio de diretrizes e fundamentos legais.
A Tecnologia da Informação – TI tem proporcionado significativas mudanças nas organizações,
independentemente do porte, área de atuação ou natureza. O apoio da TI promove a redução de
custos, aumento de produtividade em suas operações, facilidades de comunicação, agilidade,
completeza e dinamismo em seus processos de negócio.
A estratégia de TI tem como finalidade orientar o planejamento e o monitoramento dos objetivos
estratégicos de TI e de suas metas, de maneira a consolidar a importância estratégica da área de TI e
garantir seu alinhamento às áreas finalísticas da Empresa. No PETI são apresentados o mapa
estratégico e a estratégia de Tecnologia da Informação da Infraero, que estão alinhados aos
objetivos estratégicos do Plano Empresarial.

SEDECAI202004062

Esta representação, conforme ilustrada na Figura abaixo, permite aos Gestores a visualização de
forma mais simples e objetiva do direcionamento das ações para atendimento às necessidades da
organização, além de facilitar o processo de comunicação com as partes interessadas.
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Figura 11: Mapa Estratégico de TI da Infraero

O mapa estratégico da TI está alinhado ao mapa estratégico corporativo (Figura 12), mantendo-se as
perspectivas estabelecidas, porém, com as devidas adaptações da organização dos objetivos
estratégicos de TI em cada perspectiva.
Figura 12: Mapa Estratégico Corporativo 2017-2021

Mapa Estratégico 2017-2021

Líderes dos Objetivos

RESULTADOS

“Ser a referência internacional em soluções aeroportuárias, promovendo a integração nacional”
16 Garantir o crescimento sustentável
da INFRAERO

17 Reforçar a marca INFRAERO como
sinônimo de excelência aeroportuária

PR

PR

•
•
•
•

Segurança
Dinamismo
Experiência do usuário
Exemplo de gestão, transparência e
responsabilidade socioambiental

CLIENTES

RELACIONAMENTO DE PARCERIA

PASSAGEIROS, OPERADORES AÉREOS,
LOGÍSTICOS E AEROPORTUÁRIOS

GOVERNO

13 Oferecer soluções
aeroportuárias customizadas
para aviação regional

DO

DESAFIOS INTERNOS

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

operadores aéreos, logísticos e
aeroportuários, objetivando a
satisfação do passageiro

MODELO OPERACIONAL

6 Fomentar
a pesquisa e o
desenvolvimento de
soluções técnicas e
de negócios que
elevem a eficiência
da organização

DO

1 Buscar ferramentas de
mercado que viabilizem a
abertura de capital e/ou a
atração de sócio estratégico,
alavancando os negócios da
Infraero

CONCESSIONÁRIOS

Aeroportos dinâmicos e confortáveis
Solução integrada em rede
Serviços de apoio especializados e ágeis
Facilidade de negociação e operação
Parceria de longo prazo
Integração Regional

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS/RELACIONAMENTO

7 Garantir
infraestrutura e
serviços de qualidade
com responsabilidade
socioambiental

9 Oferecer soluções integradas, por
meios próprios ou pelo estabelecimento
de parcerias, de modo a disponibilizar
serviços específicos e potencializar o uso
da capacidade instalada

8 Ampliar a visão de
negócios priorizando a
viabilidade
econômica

11 Fortalecer a comunicação externa e
interna como forma de reforçar a marca
Infraero e as diretrizes da gestão

DE

DC

DF

• Garantia de mix
comercial
• Rede de aeroportos
• Parceria de longo prazo
DC / equilíbrio econômico

15 Consolidar aeroportos
como centros de
negócios atrativos

10 Fomentar a aviação regional e
promover a ampliação da rede primando
pela rentabilidade e sustentabilidade

DC

DG

2 Estabelecer uma configuração
3 Atuar de forma proativa
empresarial que transforme
diante de órgãos diretivos,
unidades operacionais em
fiscalizadores e reguladores
centros de negócios com
de forma a viabilizar
responsabilização e
negócios e a operação
empoderamento
DA

DA
12 Ampliar os resultados financeiros com
ações proativas voltadas à otimização dos
custos

DF

4 Fortalecer a
integração de
toda a Infraero
para o foco no
cliente

DJ

5 Desenvolver e
valorizar o capital
humano e aprimorar a
gestão do
conhecimento

DG

DG
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ALICERCE

•
•
•
•
•
DA•

14 Ser o parceiro preferencial dos
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6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade
6.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços e obras
a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade:
Energia
Na área de energias alternativas, estudos foram desenvolvidos para avaliar a viabilidade de
implantação de sistemas fotovotaicos em alguns aeroportos. Além disso, foi lançado o sistema de
gestão de consumo de energia elétrica (GCE II), contemplando upgrades do GCE I e modernizando
o controle e monitoramento do consumo.
Através de ações de gestão, o consumo total de energia elétrica foi reduzido cerca de 7% em 2017
em relação a 2016.
Água
Sob o ponto de vista de aproveitamento de água de chuva, 11 aeroportos e o prédio da Sede da
Empresa têm realizado a captação e o aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis,
gerando uma economia estimada em mais de 15.000 m³/ano. O uso varia de aeroporto para
aeroporto, sendo a água aproveitada nas descargas das bacias sanitárias, na limpeza de piso, no
combate a incêndio em edificações, para o abastecimento de caminhões de combate a incêndio e até
mesmo em lagos artificiais, conforme a infraestrutura existente em cada local.
Nas Seções Contra Incêndio dos Aeroportos (SCI) da Infraero são realizados testes diários dos
Caminhões Contra Incêndio (CCI). Em 2012 teve início, no Aeroporto de Campina Grande, a ação
de reaproveitamento da água desses testes diários. Em 2017, dez aeroportos já haviam implantado o
sistema, gerando uma economia de aproximadamente 9.800 m³/ano. A meta é aumentar o número
de aeroportos com essa ação.
O aproveitamento da água condensada no sistema de ar condicionado central dos aeroportos já é
realidade nos terminais de passageiros dos aeroportos de Recife, Goiânia e Curitiba e estima-se que
essa solução permitiu o aproveitamento de cerca de 5.000 m³ de água de condensação no ano de
2017. Essa água abastece parcialmente as bacias sanitárias daqueles terminais de passageiros.
Os terminais de passageiros dos aeroportos de Goiânia e Curitiba praticam o reuso de águas cinzas
desde 2016. Em 2017, cerca de 6.000 m³ de água de reuso foram destinadas para as bacias sanitárias
nesses dois terminais.
Desde 2004, a tecnologia das bacias sanitárias dos aeroportos de Recife e Santos Dumont é
específica para coleta de esgoto a vácuo, o que permite a esses aeroportos consumirem apenas 1,2
litros por descarga ao invés dos tradicionais 6 litros. Em 2017 a Infraero também implementou a
utilização de algumas unidades de mictórios a seco, ou seja, sem nenhum consumo de água, em
sanitários dos aeroportos Santos Dumont e Congonhas.

Com relação ao consumo de papel, permanecem as ações já adotadas na Infraero, tais como: (i)
impressão centralizada em ilhas de equipamentos; (ii) controle de impressão identificado para fins
de serviço ou para uso pessoal do empregado, que é descontado em folha de pagamento; (iii)
impressão frente e verso.
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Papel

Aquisição de bens/produtos
Sempre que possível, tem-se mantido o procedimento de aquisição de bens/produtos que colaboram
para o menor consumo de energia ou água, tais como lâmpadas do tipo econômica e LED,
equipamentos com selo PROCEL, entre outros.
Transporte
Para reduzir os deslocamentos dos empregados, tem-se utilizado de incentivados meios de
comunicação como audioconferência e videoconferência.
b) Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P):
A Infraero participa de eventos promovidos pela Agenda Ambiental da Administração Pública
(A3P) e implementou grupo de trabalho para avançar nas ações e preparar a Empresa para a adesão.
c) Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006.
Em maior ou menor escala os aeroportos contam com separação e destinação de resíduos
recicláveis. No ano de 2017, cerca de 452.601 kg de recicláveis foram destinados a cooperativas ou
associações.
Para 2018, busca-se aumentar a participação de aeroportos na segregação e destinação, respeitadas
as condições locais e a disponibilidade de cooperativas e associações formalmente constituídas.
d) Se as contratações realizadas pelas unidades jurisdicionada observaram os parâmetros
estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente:
É exigida a qualificação técnica relacionada às questões de meio ambiente em situações em que
existem certificações voltadas a determinados produtos e serviços. Como exemplo cita-se: a
exigência de licença ambiental para serviços de coleta e destinação de resíduos, o cadastro técnico
federal para serviços relacionados à área de meio ambiente ou com interface, autorização de
funcionamento de empresa (AFE) para serviços ou prestadores que dele dependa, entre outros.
e) Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746/2012:
O PLS foi elaborado, concluído e aprovado pelo Ato Administrativo nº 159/PRESI/2018 e contou
com a participação de todas as áreas da Empresa.
O controle e monitoramento do PLS tem sua efetividade através do grupo de trabalho que conta
com um representante de cada área da Empresa envolvida no plano de ação anexo do PLS da
Infraero.

A Empresa reconhece e valoriza o tema ambiental. Tanto que recentemente aprovou sua política
ambiental e vem implementando diversas ações em prol da sustentabilidade. Cabe destacar que a
Infraero dispõe de estrutura dedicada à temática ambiental, a qual desempenha diversas atividades
aplicadas há mais de 15 anos. Nessa linha também se reconhece os desafios quanto a implantação
de ações inovadoras e permanentes objetivando a sustentabilidade ambiental. Entretanto, os
esforços são contínuos de modo a mitigar ou superar tais desafios, avançado na adoção de boas
práticas ambientais e sanitárias.
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f) Análise crítica da unidade quanto ao tema:

7.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1. Canais de Acesso do Cidadão
No exercício de 2017 a Ouvidoria da Infraero recebeu 8.431 manifestações de clientes, sendo 316
elogios, 1.070 informações, 5.742 reclamações, 794 solicitações, 274 sugestões e 235 relatos de
denúncias, referentes a diversas situações ocorridas nas dependências da Infraero, com prazo médio
de resposta de 18,5 dias, sendo que o nosso prazo normativo é de até 20 dias.
Tabela 60: Relatos de Ouvidoria - Série Histórica 2016/2017

Fonte: Relatório Executivo Sintético – Ouvidoria – 2017

Os canais de acesso do cidadão, pelos quais iniciam-se os fluxos e os tratamentos das ocorrências
da Ouvidoria, são:
Internet: http://www.infranet.gov.br/ouvidoria;
Intranet, para empregados e colabores da Empresa;
Fax: (61) 3312-3013;
Cartas: Caixa Postal 8626 – CEP: 70312-970 – Brasília –DF;
Central de Atendimento: 0800 727-1234 – de 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;
Pessoalmente, na Sede da Empresa e nos Balcões de Informações dos aeroportos; e
Formulários impressos, disponíveis nos Balcões de Informações e Caixas de Sugestões nos
aeroportos da Rede.
Gráfico 8: Percentuais e Quantitativos por Origem
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Fonte: Relatório Executivo Sintético – Ouvidoria – 2017
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Após o registro da manifestação, em sistema informatizado próprio, o pleito é avaliado, classificado
e encaminhado à área competente para tratamento. A equipe de Ouvidoria realiza o
acompanhamento, monitoramento e a tramitação dos relatos nas áreas da Empresa. Quando
necessário, realiza cobrança em relação aos prazos fixados para encaminhamento das respostas. A
área competente responde à questão contendo as medidas adotadas e a equipe de Ouvidora emite a
correspondência ao manifestante e finaliza a demanda.
Tabela 61: Principais reclamações de competência da Infraero - 2017

Fonte: Relatório Executivo Sintético – Ouvidoria – 2017
Gráfico 9: Principais Reclamações

Fonte: Relatório Executivo Sintético – Ouvidoria – 2017

No que tange aos pedidos de acesso a informações, com base na Lei nº 12.527/2011, encontra-se
disponível o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), com o objetivo de assegurar o acesso a
informações públicas no âmbito da Empresa, cuja estrutura para atendimento ao público é
centralizada na Sede da Infraero, diretamente vinculada à unidade de Ouvidoria.
Por meio desse serviço, em atividade desde 2012, o cidadão pode protocolar requerimentos de
informações de interesse público, se utilizando do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao
Cidadão (e-SIC), disponível na página da LAI no site da Infraero, pelo qual é possível receber as
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O Relatório Executivo Sintético de Ouvidoria 2017 poderá ser consultado na Superintendência de
Marketing e Comunicação Social, localizada na Sede da Infraero na Estrada Parque Aeroporto,
Setor de Concessionárias e Locadoras, lote 5, Brasília-DF - CEP: 71608-050, de segunda a sextafeira, de 8h às 17h.

demandas, processá-las, acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado, atender e despachar
a resposta da solicitação.
O atendimento presencial é realizado no Estrada do Aeroporto, Setor de Concessionárias, Lote 5 Edifício Sede - Mezanino - Brasília/DF, de segunda à sexta-feira, incluindo feriados, no período de
7h às 19h, facultado ao cidadão requerer o acesso a informações pelo sistema eletrônico e-SIC ou
por intermédio de formulários para impressão, disponíveis no item de navegação do SIC, na página
de “Acesso à Informação” no site da Infraero.
A Infraero também disponibiliza o endereço eletrônico (sic@infraero.gov.br) e telefone
0800 727-1234, para orientações e esclarecimentos de dúvidas, sobre a protocolização de
requerimentos de acesso à informação e a tramitação de solicitação de informação.
Por meio do SIC, em 2017 foram recepcionados 454 solicitações de informações, com prazo médio
de resposta de 15,79 dias.
Sobre a atuação da Empresa nas redes sociais, nosso atendimento é realizado através de respostas
aos questionamentos dos clientes com prazo de resposta de até 12h. Maiores detalhes sobre os
atendimentos poderão ser obtidos na página da Infraero na internet ou no link
http://www4.infraero.gov.br/media/674579/relatorio_2017_redes_sociais.pdf.
7.2. Carta de Serviço ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão, criada pela Infraero em 2014, cujo objetivo é informar o cidadão
dos serviços prestados pela Empresa, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, encontra-se disponível e
atualizado no portal de internet da Infraero www.infraero.gov.br, vinculado ao menu “Acesso à
Informação”, na aba “Institucional”.
7.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Quanto a aferição do grau de satisfação do cidadão-usuários, registra-se que a Infraero realizou,
durante o exercício de 2017 duas pesquisas, como instrumento de acompanhamento de satisfação
dos serviços prestados pela Infraero. As pesquisas foram realizadas em 12 aeroportos brasileiros da
Rede Infraero, a saber: Congonhas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Manaus (AM),
Belém (PA), Recife (PE), Montes Claros (MG), Aracaju (SE), Joinville (SC), Navegantes (SC) e
Santos Dumont (RJ). Em cada aeroporto foram entrevistadas 384 usuários/passageiros. A primeira
pesquisa foi realizada em junho e a segunda em outubro. Foram entrevistadas 9.216 pessoas, que
avaliaram os aeroportos em diversos quesitos em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a menor avaliação e
5 para a maior avaliação possível. Também foi realizada pesquisa de satisfação com os
concessionários/lojistas dos aeroportos e os clientes do segmento de logística de cargas. Os
relatórios dos resultados das pesquisas realizadas poderão ser consultados na Superintendência de
Marketing e Comunicação Social, localizada na Sede da Infraero na Estrada Parque Aeroporto,
Setor de Concessionárias e Locadoras, lote 5, Brasília-DF - CEP: 71608-050, de segunda a sextafeira, de 8h às 17h.

Quanto aos mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Empresa,
registra-se que no portal da Internet da Infraero (www.infraero.gov.br), o menu “Acesso à
Informação” reúne todas as nossas informações institucionais. A sociedade tem acesso às prestações
de contas da Infraero. Basta selecionar a aba “Acesso a Informação”, depois a aba “Institucional” e,
em seguida, a opção “Relatórios Anuais”.
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7.4. Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

8.

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1. Desempenho financeiro do exercício
As informações relacionadas ao desempenho financeiro do exercício de 2017 constam do Relatório
Anual
da
Infraero
e
poderão
ser
acessadas
no
link
http://www4.infraero.gov.br/media/674585/relatorio_anual_2017.pdf.
8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão e avaliação e
mensuração de ativos e passivos
Relativamente ao tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão e avaliação e
mensuração de ativos e passivos, observa-se:
a. O ativo imobilizado tangível é registrado considerando-se o seu valor bruto de aquisição
somado a todos os gastos diretamente atribuíveis e apresentado ao custo de aquisição,
formação ou construção, deduzido da respectiva depreciação acumulada calculada pelo
método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica desses bens e a perda
por redução ao valor recuperável, quando aplicável;
b. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos anualmente,
sendo que os eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativa contábil,
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso;
c. O ativo imobilizado intangível é registrado considerando-se o seu valor bruto de aquisição
somado a todos os gastos diretamente atribuíveis e apresentado ao custo de aquisição,
deduzido da respectiva amortização acumulada e a perda por redução ao valor recuperável,
quando aplicável;
d. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil
econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável,
submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável;
e. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente
em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa;
f. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação
continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para definida,
é feita de forma prospectiva; e
g. Os direitos e as obrigações são demonstrados pelos valores calculáveis e de realização,
incluindo os rendimentos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do
balanço, quando aplicáveis. A classificação do curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e
180 da Lei nº 6.404/76, alterados pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.

O sistema de custeio utilizado pela INFRAERO é baseado em atividades (ABC – Activity Based
Costing). O método ABC procura amenizar as distorções provocadas pelo uso do rateio, necessário
aos demais sistemas, principalmente se comparado ao sistema de custeio por absorção. Os
direcionadores utilizados são os seguintes: nº de passageiros embarcados e desembarcados – PAX,
peso máximo de decolagem – PMD e os custos diretos.
Os procedimentos administrativos de apuração do custo estão regulamentados na Norma Interna
NI-24.01/E (CNT), de 27/1/2010.
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8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da Infraero

8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas
As demonstrações contábeis e notas explicativas estão disponibilizadas no link: link
http://www4.infraero.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/relatorios-anuais/.
8.5. Desempenho financeiro da Infraero nas concessões aeroportuárias
Um ponto que mereceu destaque no resultado financeiro da Infraero foi o processo de transferência
dos cinco aeroportos mais lucrativos da rede, pelo Governo Federal, à iniciativa privada. Os
aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e Confins passaram a ser administrados por
uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), na qual a Infraero detém 49% do capital.
De acordo com a legislação vigente, o reconhecimento do resultado advindo dessas sociedades é
realizado por meio do Método de Equivalência Patrimonial (MEP), através do qual fica evidenciado
o impacto financeiro de tais sociedades na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) da
Infraero.
Em relação ao desempenho das SPE, a melhora no cenário econômico brasileiro no segundo
semestre de 2017, que ocasionou aumento na demanda por serviços aeroportuários, não foi
suficiente para que fossem observados resultados positivos. Assim, as concessionárias não
atingiram resultado líquido suficiente para pagamento das outorgas fixas e obrigações decorrentes
do reperfilamento de dívidas, sendo necessária a realização de aportes de recursos por parte dos
sócios.
Destarte, no exercício, foram investidos nas SPE R$ 2,2 bilhões, o que culminou com o
reconhecimento de perda, em função do registro de equivalência patrimonial, nas demonstrações
financeiras da Infraero, de (R$ 1.189,0) milhão, o que representa 65% do prejuízo líquido apurado
no encerramento do exercício de 2017.
Quadro 65: Desempenho financeiro da Infraero nas concessões aeroportuárias

No Anexo VI, que compõe este processo de Prestação de Contas Anual da Infraero, a
Superintendência de Gestão de Participações e de Relacionamento com o Mercado – DFGP, da
Diretoria de Planejamento e Finanças, apresenta relatório com informações detalhadas acerca do
desempenho operacional, econômico e financeiro das participações societárias de 49% nos
aeroportos de Campinas/SP, Confins/MG, Brasília/DF, Guarulhos/SP e Rio Galeão/RJ observado
no ano de 2017.
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Fonte: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária

9.

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU
No exercício de 2017 o Tribunal de Contas da União/TCU prolatou 51 acórdãos para a Infraero,
sendo que em 13 (treze) deliberações constou Ciência, Recomendações e Determinações assim
distribuídas: Ciência - 3 (três); Recomendações – 4 (quatro) e Determinações - 9 (nove), sendo 1
(uma) em conjunto com a Advocacia Geral da União – AGU. Ressalta-se que todas as deliberações
foram atendidas.
A Superintendência de Auditoria Interna tem a atribuição institucional de relacionar-se com o TCU
e de fazer o acompanhamento das deliberações emitidas pelo órgão de controle externo, por meio de
planilhas e arquivos, e disseminá-los na Infraero. Esse acompanhamento é realizado pela Gerência
de Controle e Monitoramento de Auditoria – AICM que tem, também, a atribuição de relacionar-se
e atender o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU.
9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
No exercício de 2017, a CGU emitiu 3 (três) relatórios de auditoria, sendo que dois se referiram à
Monitoramento das Demonstrações Contábeis e Sustentabilidade Financeira da Infraero e o outro da
avaliação da gestão da Empresa do exercício de 2016.
Conforme demonstrado abaixo, do total de 26 (vinte e seis) recomendações e todas tiveram o
tratamento adequado por parte da Infraero, que encaminhou à CGU as manifestações das
respectivas áreas gestoras. Não obstante, essas manifestações encontravam-se em análise pelo órgão
de controle interno em 31/12/2017.
O acompanhamento das recomendações emitidas pelo órgão de controle interno foi realizado por
meio de controle manual uma vez que o Sistema Monitor da CGU somente foi instalado na Infraero
em abril/2018.
Os trabalhos do órgão de controle interno, em monitoramento, estão listados a seguir.
Quadro 66: Tratamento das recomendações do OCI

Número do Relatório:
Relatório de Auditoria n° 201700930 (Processo 00190.104218/2017-07)
Objeto:
Avaliação da sustentabilidade financeira e operacional da Empresa e acompanhamento das ações adotadas para sua
recuperação.
Recomendações:

 Recomendação 2: Elaborar um cronograma de implantação de estrutura mínima necessária, (pessoal,
competências, metodologias, procedimentos, sistemas, produtos e serviços de terceiros etc.), ou ainda faltante,
para efetivação da recomendação anterior.
 Recomendação 3: Desenvolver indicadores de desempenho (de eficácia e de efetividade) para a
Superintendência de Gestão de Participações (DFGP).
 Recomendação 4: Apurar responsabilidades pelo aporte não obrigatório tratado como obrigatório, realizado na
SPE de Guarulhos.
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 Recomendação 1: Implementar rotina de elaboração de informes gerenciais com vistas a suprir a alta
administração da companhia e os conselheiros representantes da Estatal nas SPE, além da própria DFGP, com
informações e projeções que subsidiem as tomadas de decisões estratégicas pertinentes às participações nestas
sociedades (inclua-se as correções das premissas financeiras, atualizando-se a expectativa de dividendos e de
receitas, se for o caso); ainda, para identificar eventual desalinhamento entre as perspectivas da Infraero e as
das suas investidas; e, para melhor avaliar o desempenho econômico-financeiro das SPE em relação ao setor,
ou às referências do setor, de infraestrutura aeroportuária.

 Recomendação 5: Estabelecer um plano de ação, com cronograma e responsáveis, contemplando todas as
melhorias a serem incorporadas no atual processo de análise dos aportes não obrigatórios, contendo, no
mínimo: a) normatização do processo, com a determinação de prazos para a análise das áreas: jurídica,
financeira e Conselhos da Infraero; b) validação da modelagem financeira da SPE; c) estudos para avaliação
sobre a utilização de outras variáveis que podem afetar a capacidade de pagamento dos dividendos da SPE:
financiamentos, outorgas, investimentos, cálculo do retorno do investimento pela Infraero, e, em especial a
saúde financeira da SPE.
 Recomendação 6: Apurar responsabilidades pela realização do aporte financeiro não obrigatório em Confins,
no valor de R$ 41.501.576,00, considerando os seguintes elementos: a) utilização de um cenário otimista sem a
devida demonstração e justificativa, colocando em risco a expectativa do retorno do investimento para a
Estatal; b) ausência de comprovação da existência de estudos que demonstrassem a vantajosidade do aporte
para a Infraero, em detrimento à opção de não realizar o aporte; c) ausência de aprovação do aporte pela alta
administração e pelas áreas jurídica e financeira da Empresa.
 Recomendação 7: Realizar um levantamento de todas as análises de viabilidade de aportes não obrigatórios nas
SPEs em que a Infraero participa como acionista, identificando-se as que apresentaram as falhas apontadas
nesta constatação e adotando-se as medidas necessárias para sua adequação, conforme já citado na
recomendação 1, inclusive quanto à apuração de responsabilidades.
 Recomendação 8: Implementar medidas a fim de se definir e reverter, a seu favor, ainda que indiretamente, a
parcela do prejuízo decorrente do 1º Termo Aditivo - no valor de R$ 99 milhões - ao contrato de empreitada de
ampliação, adequação e reforma do Aeroporto Internacional de Brasília firmado entre a Inframérica e o
Consórcio Construtor Helvix.
 Recomendação 9: Apurar responsabilidades pela autorização ou não veto, por parte da Infraero, do Termo
Aditivo que importou em um acréscimo no valor de R$ 99 milhões no contrato de empreitada de ampliação,
adequação e reforma do Aeroporto Internacional de Brasília firmado entre a Inframérica e o Consórcio
Construtor Helvix.
 Recomendação 10: Estabelecer procedimentos de controle para a realização de monitoramento e/ou
fiscalizações dos contratos com partes relacionadas.
 Recomendação 11: Revisar o Protocolo de Governança com vistas a não restringir aos contratos de obras e
serviços de engenharia, a possibilidade de serem elegíveis ao crivo de uma avaliação independente ou de uma
consultoria externa, preliminarmente ao exercício do poder de veto da Infraero, mas que seja possível para
todos os contratos relevantes para a SPE, seja em função de critérios de materialidade, criticidade,
complexidade, entre outros.
 Recomendação 12: Adotar procedimento de análise curricular para os representantes da estatal nos Conselhos
de Administração e Fiscal das SPE em que participa como acionista minoritária.
 Recomendação 13: Realizar a avaliação periódica - conforme previsto em procedimento interno - da atuação
dos representantes da empresa nos Conselhos de Administração e Fiscal das SPE em que participa como
acionista minoritária.
 Recomendação 14: Publicar, em seu sítio eletrônico da internet, os nomes e as informações curriculares dos
representantes da Infraero nas sociedades em que participa como acionista minoritária.
Providências adotadas:
Encontra-se em análise pelo OCI as indicações de sigilo apresentadas pela Infraero.
No que se refere às recomendações de apuração de responsabilidade, o Relatório de Auditoria foi encaminhado pela
Superintendência de Auditoria Interna (PRAI) à Gerência de Corregedoria (DSCR) para instauração do devido
procedimento.

Número do Relatório:

Objeto:
Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2016.
Recomendações:
Recomendação 1: Desenvolver rotina de interação periódica da Ouvidoria com a área responsável pela solução dos
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problemas, com vistas a coletar e disponibilizar, aos gestores, informações capazes de promover melhorias
estruturantes nos processos da Infraero.
Recomendação 2: Desenvolver mecanismos que permitam o acompanhamento da evolução das melhorias
implementadas pelo gestor em sua respectiva área.
Recomendação 3: Desenvolver rotina de acompanhamento dos prazos constantes nos art. 5º a 8º da IN-OGU nº
01/2014.
Recomendação 4: Levantar todas as inconsistências do Sistema de Ouvidoria que impactam diretamente as
atividades operacionais e estruturar ações para sanar as falhas detectadas, incluindo as observadas quanto à geração
de relatórios incompletos e à ausência de mecanismos que permitam a alteração do status da demanda para
"concluída" apenas após a efetiva resposta ao demandante.
Recomendação 5: Desenvolver rotina de pesquisas de satisfação com todos os clientes internos e externos da
Ouvidoria, de maneira a se avaliar a efetividade no tratamento das demandas e utilizar como subsídio para o
aperfeiçoamento da gestão.
Recomendação 6: Consolidar em um plano de ação, com prazos de implementação e áreas responsáveis, as
medidas para aprimoramento dos processos contábeis e regularização das divergências de saldos contábeis e
respectivos relatórios auxiliares; das falhas identificadas nos procedimentos contábeis relacionados às planilhas de
provisões e contingências; do encontro de contas relativo às operações entre Infraero e concessionárias nos
exercícios de 2012 e 2014.
Recomendação 7: Aprovar e publicar o PDTI 2017-2021 a fim de ser efetivo para orientar e acompanhar as ações
da área de TI da Infraero ainda no exercício de 2017.
Recomendação 8: Estabelecer formalmente orientação para que a elaboração e aprovação dos futuros PDTI se dê
antes do início do período de vigência do respectivo documento, e, se for o caso, utilize como base as diretrizes
estratégicas existentes na organização, independentemente da aprovação do Plano Estratégico Institucional.
Recomendação 9: Elaborar um Plano de Acompanhamento do PDTI definindo os objetos a serem monitorados
(execução física, orçamentária, cumprimento das metas, o alinhamento estratégico, os riscos, entre outros), os
indicadores de mensuração, bem como o planejamento para as Avaliações Parciais durante a execução do Plano
Diretor e a Avaliação Final, abrangendo o status das ações, os desvios identificados, as ações corretivas executadas,
as necessidades atendidas, o grau de atingimento das metas estratégicas, entre outras análises relevantes para a
unidade.
Recomendação 10: Adotar, no Relatório de Gestão do Exercício 2017, um maior detalhamento do problema e dos
resultados alcançados em relação ao impacto da folha de pagamento no custo geral de suas operações (antes e
depois das concessões) e da adequação do efetivo de empregados, bem como um apontamento alcançando os
resultados decorrentes da cláusula 6.2.3 do Edital nº 01/2016 (concessões realizadas em 2017) e, eventuais novas
medidas para fazer frente a possíveis novas concessões.
Providências adotadas:
As recomendações foram adotadas pelos gestores da Infraero e os detalhamentos solicitados pela CGU foram
observados no Relatório de Gestão do Exercício de 2017.

Número do Relatório:
Relatório de Monitoramento das Demonstrações Contábeis n° 2017.700928
Objeto:
Realizar um diagnóstico da situação econômico-financeira da Empresa e detectar os principais fatos que
impactaram os resultados da unidade de 2012 a 2016.

Recomendação 1: Adotar no âmbito do processo de elaboração, aprovação e publicação das Demonstrações
Contábeis da Infraero, mecanismo que assegure a necessidade de constar, nas Notas Explicativas, justificativas e
esclarecimentos para variações, reapresentação e saldos relevantes registrados nos demonstrativos da unidade.
Recomendação 2: Incluir nas Notas Explicativas referentes aos Investimentos nas SPE uma informação justificando
os déficits contábeis apresentados nos aeroportos concedidos, os quais geram ainda a contabilização de prejuízo de
equivalência patrimonial na Demonstração do Resultados do Exercício da Infraero.
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Recomendações:

Providências adotadas:
Em 5/9/2017 a PRAI encaminhou à Diretoria de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados e Diretoria
Financeira e de Relacionamento com o Mercado cópia do Ofício n° 15183/2017 e o Relatório de Auditoria para
conhecimento e manifestação, se for o caso, e para adotarem as recomendações doravante.
Fonte: Superintendência de Auditoria Interna - PRAI

Destaca-se que o relacionamento institucional da Infraero com a CGU é feito por intermédio da
Superintendência de Auditoria Interna – PRAI, com vistas a promover interação e articulação no
monitoramento das recomendações expedidas e em suas atividades na Empresa.
9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
Destaca-se que, no âmbito da Infraero, o ressarcimento por danos ao Erário que forem constatados
em sede de apuração de responsabilidade disciplinar podem se efetivar pela via administrativa, com
a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), se for o caso, pela via judicial, com a
propositura da respectiva ação, ou, ainda, por meio de ajuste materializado por meio de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC).
Para tanto, o Regulamento de Controle Disciplinar da Infraero (RCDI) prevê, em seus artigos 66 e
67, os encaminhamentos a serem adotados nas hipóteses relacionadas às vias administrativas ou
judicial, ao passo que o artigo 13, do mesmo normativo, prescreve as providências relacionadas ao
TAC:
Art. 66. Caso o resultado da averiguação ou da sindicância conclua pela existência de dano
a ser reparado, o processo de apuração de responsabilidade disciplinar deverá ser
encaminhado ao gabinete da Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios para adoção das
providências relacionadas ao assunto.
Art. 67. Se o processo de apuração concluir pela prática de atos ou fatos danosos à Infraero,
sem prejuízo da responsabilização disciplinar, a Corregedoria encaminhará os autos à
Superintendência de Contencioso Judicial (DJCJ) para adoção das providências cabíveis,
observado o disposto no art. 66.
Art. 13. Na hipótese de dano causado ao erário, o ressarcimento poderá ser acordado no
termo de adequação de conduta, desde que o valor não ultrapasse o limite estabelecido para
a dispensa de licitação, nos termos do inciso II, combinado com o § 1º do art. 24 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, o ressarcimento poderá ser efetuado na
forma abaixo:
I - por meio de pagamento, de forma a vista ou parcelada; ou
II - pela entrega de outro bem de características não inferiores às do bem danificado ou
extraviado.

No caso de ocorrência de dano ao erário em consequência dos fatos previstos no Art. 3º da
Instrução Normativa nº 071, de 28/11/2012, do Tribunal de Contas da União – TCU, a
Superintendência de Auditoria Interna – PRAI, em conformidade com o Ato Normativo nº
85/PR/DJ/2016, de 15 de janeiro de 2016, alterado pelo Ato Normativo nº 107/PR/DJ/2016, de 7 de
novembro de 2016 (que revogou o MP-4.01 (ADT) – Tomada de Contas Especial, de 3/10/2012),
poderá recomendar à autoridade superior a instauração de processo de Tomada de Contas Especial.
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Dentre os 69 (sessenta e nove) processos instaurados no exercício de 2017, 12 (doze) tiveram
indícios de danos ao Erário, sendo que 7 (sete) deles foram encaminhados ao órgão de auditoria
interna para conhecimento e eventual adoção de providências com vistas à instauração de TCE. De
seu turno, 4 (quatro) processos foram encaminhados ao órgão jurídico, com o objetivo de eventual
cobrança judicial e 1 (um) deles foi encaminhado à Superintendência de Risco e Compliance, com o
objetivo de que o órgão avaliasse a necessidade de instauração de Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR), para investigar e apurar eventuais irregularidades cometidas por empresa
contratada pela Infraero que possam ter causado danos à estatal.

SEDECAI202004062

Registra-se que dos 7 (sete) processos de apuração de responsabilidade acima citados, instaurados
em 2017, que apontaram indícios de danos ao erário, três foram encaminhados à Superintendência
de Auditoria Interna – PRAI somente no início de exercício de 2018. Assim, os processos que
efetivamente resultaram em providências para possível instauração de Tomada de Contas Especial –
TCE foram os elencados no Quadro a seguir, que se somaram a outros processos cuja instauração
teve origem em determinações de outros órgão de controle:
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Quadro 67: TCE instauradas em 2017 ou em processo de instauração
Nº TCE OU GT

001/SEDE/2017

002/SEDE/2017

003/SEDE/2017

004/SEDE/2017

ATO ADMINISTRATIVO

OBJETO

ORIGEM

STATUS

309/PRESI/2017-R

Possíveis irregularidades na gestão do Termo
de Contrato nº 0116-EG/2013/0009, cujo objeto
é a execução das obras/serviços de engenharia
para fresagem, recapeamento, drenagem de
pavimento, sinalização horizontal e serviços
complementares na pista de pouso e
decolagem, nas pistas de taxiamento e no
pavimento flexível do pátio de aeronaves do
Aeroporto Internacional Cataratas/Foz do
Iguaçu, em Foz do Iguaçu-PR – SBFI.

Infraero/PRAI

Encaminhada à CGU

340/PRESI/2017-R

Possíveis irregularidades na gestão do Termo
de Contrato nº 058-EG/2012/0064, cujo objeto é
a contratação de empresa para execução das
obras/serviços de engenharia para construção
da Torre de Controle (TWR), Instalações
Administrativas (GNA) e Controle de
Aproximação (APP) do Aeroporto de Macaé –
SBME.

Infraero/PRAI

A Comissão de TCE
propôs o
arquivamento

407/PRESI/2017-R

Possíveis irregularidades na gestão dos
Termos de Contratos nºs 0003-SM/2010/0015,
0024-ST/2011/0015, 0025-ST/2011/0015, 0026ST/2011/0015 e 0027-ST/2011/0015, firmados
pela Superintendência Regional do CentroLeste, referentes aos serviços de revitalização
de viaturas de combate a incêndio, resgate e
salvamento.

TCU

Encaminhada à CGU

643/PRESI/2017-R

Possíveis irregularidades na gestão do Termo
de Contrato nº 0004-ST/2012/0157, cujo objeto
é a contratação de empresa para prestação de
serviços de apoio técnico para a elaboração e
fiscalização de projetos e orçamentos, inclusive
das obras como efetivamente executadas "As
Built ", constantes no Plano de Ação
2011/2015, sob a responsabilidade da Gerência
de Engenharia, no âmbito da então
Superintendência Regional de São Paulo

Infraero/PRAI

Arquivada

2120/PRESI/2017-R

Supostos lançamentos mensais de valores a
título de Programa de Assistência Médica da
Infraero – PAMI, sem a devida comprovação,
Sindicância nº 047/DJCR/2016
conforme estabelecido nos normativos
internos pertinentes e por fatos e atos conexos.

2285/PRESI/2017-R

Possíveis irregularidades na gestão do Termo
de Contrato – TC nº 173-SF/2003/001, firmado
entre a Infraero e o Consórcio CDI,
consubstanciado nos apontamentos
constantes do Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) nº 00190.002715/2009-53, da
Controladoria-Geral da União (CGU).

2810/PRESI/2017-R

Possíveis danos decorrentes de concessões
indevidas de progressões especiais noticiadas
no relatório do grupo de trabalho constituído
pelo Ato Administrativo nº 2958/PR/2008, de 11
Sindicância nº 047/DJCR/2014
de novembro de 2008, especialmente em seu
item II, bem como pelos possíveis danos ao
erário, conforme apurado no bojo da
Sindicância nº 047/DJCR/2014.

CGU

Em andamento em
31/12/2017

O Grupo de Trabalho
opinou pela
inexistência dos
pressupostos
essenciais para a
instauração da TCE

Em andamento em
31/12/2017

Fonte: Superintendência de Auditoria Interna – PRAI

9.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
A Infraero possui regulamento próprio de licitações e contratações, e segue ao disposto no artigo 5º
da Lei nº 8.666/93, por intermédio das Normas da Infraero, NI 6.01/F (LCT), de 9/5/2016, e NI
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Além disso, a Infraero firmou 48 (quarenta e oito) TACs, sendo que em apenas em 1 (um) caso,
ocorreu a constatação de dano, cujo respectivo prejuízo foi ressarcido à Infraero.

5.04/C (FIN), de 17/12/2009. As referidas normas instituem os controles e o cronograma de
pagamentos das obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização
de obras e prestação de serviços, com menção da Lei ora referenciada.
9.5. Revisão dos contratos vigentes pela desoneração da folha de pagamento
No exercício de 2017 apenas uma empresa beneficiada pela desoneração da folha de pagamento
teve revisão do contrato, conforme Quadro a seguir. Salienta-se que grande parte dos contratos já
haviam sido ajustados nos exercícios anteriores. Ademais, os novos contratos firmados já contaram
com os benefícios decorrentes da desoneração da folha desde o início.
Quadro 68: Detalhamento dos contratos contínuos (vigentes e encerrados) revisados - 2017

CONTRATADA

CNPJ

OBJETO

SAGA SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS

07.533.840/0001-69

MANUTENÇÃO SISTEMA DE
ÁREAS VERDES (ANS) - SBBE

DATA DE INÍCIO
DESONERAÇÃO OCORREU
DOS EFEITOS
APÓS O ENCERRAMENTO
FINANCEIROS DA
DO CONTRATO?
DESONERAÇÃO
NÃO

24/02/2017

VIGÊNCIA DO CONTRATO
DATA DE TÉRMINO VALOR GLOBAL VALOR GLOBAL
DIFERENÇA
(CONSIDERANDO
ANTES DA
APÓS A
DATA DE
APURADA
ADITIVOS DE
DESONERAÇÃO DESONERAÇÃO
INÍCIO
PRORROGAÇÃO)
24/02/2017

12/08/2019

R$ 3.526.262,02

R$ 3.323.059,00

-R$ 203.203,02

Fonte: Superintendência de Serviços Administrativos – DSSA

9.6. Informações sobre as ações de publicidade e propaganda
A Infraero possui uma agência de publicidade contratada, conforme orientações da Lei
nº 12.232/2010, a saber: Link/Bagg Comunicação e Propaganda Ltda. – Termo de Contrato
nº 0091-PS/2015/0001. O contrato foi assinado em 19/10/2015 e renovado em 19/10/2016 e em
19/10/2017, pelo interregno de mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei
nº 8.666/93. O valor do contrato é de R$ 20 milhões (ano), sob demandas.
As ações de publicidade e propaganda desenvolvidas em 2017 estão relacionadas no Quadro a
seguir:
Quadro 69: Ações de Publicidade e Propaganda Desenvolvidas em 2017

Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores
empenhados (R$)

Valores Pagos
(R$)

Institucional

31107051-6

1.419.224,02

1.419.224,02

Legal

31107023-2

1.275.620,10

1.275.620,10

Mercadológica

31107052-1

143.783,40

143.783,40

Utilidade Pública

31107050-5

0,00

0,00

SEDECAI202004062

Fonte: Superintendência de Marketing e Comunicação Social
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10. ANEXOS
10.1. Anexo I - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Apresenta-se a seguir quadro contendo as principais competências e os titulares responsáveis pelas
áreas que foram definidas como mais estratégicas da Empresa:

Superintendência de
Gestão da Operação
– DOGP

Competências
1. Desenvolver estudos, planejar e
promover a modernização da função
operacional da rede Infraero, por meio
do estabelecimento de normas e
padrões;
2. Estabelecer metas e indicadores de
desempenho voltados ao atendimento
dos objetivos estratégicos da área;
3. Acompanhar o desenvolvimento dos
processos operacionais;
4. Acompanhar a atualização da
legislação aplicável à função
operacional dos aeroportos;
5. Promover adequações de
equipamentos e sistemas
operacionais;
6. Promover a integração de ações para
atendimento das demandas e
processos operacionais;
7. Fomentar a implantação de projetos
visando a eficiência e a maximização
de recursos e processos;
8. Propor orçamento de custeio e
investimento para o desenvolvimento
da atividade operacional;
9. Efetuar análise técnica operacional da
distribuição de áreas;
10. Supervisionar o desenvolvimento do
relacionamento com a indústria do
transporte aéreo, órgãos públicos e
entidades da aviação civil;
11. Definir objetivos estratégicos e
diretrizes de padronização dos Planos
de Contingência e Planos
Operacionais para aeroportos;
12. Supervisionar o processo de
certificação operacional dos
aeroportos;
13. Supervisionar os processos de
facilitação aeroportuária e de
acessibilidade para passageiros com
necessidade de assistência especial;
14. Coordenar a implantação dos projetos
estratégicos da operação;
15. Coordenar ações operacionais para
realização de eventos especiais;
16. Monitorar as ocorrências operacionais
registradas nos aeroportos,

Titular

Cargo

Período de
atuação

Marçal
Rodrigues
Goulart

Superintendente

2017

SEDECAI202004062

Áreas/ subunidades
Estratégicas
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Cargo

Período de
atuação

viabilizando análise de causa e
elaboração de planos de ação para
saneamento pelas áreas
especializadas;
Promover e acompanhar a integração
das ações e o compartilhamento de
informações e sistemas de interesse
nos aeroportos;
Transmitir orientações e/ou
determinações das áreas
especializadas, em ações integradas
para soluções de problemas com
desdobramento em outros aeroportos
da Rede;
Acompanhar o desempenho das
operações aeroportuárias, por meio de
indicadores, quantitativos e
qualitativos, para a melhoria de
eficiência operacional nos aeroportos;
Supervisionar e definir diretrizes para
o Núcleo de Acompanhamento e
Gestão Operacional (NAGO);
Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os
resultados à área de gestão
estratégica;
Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

SEDECAI202004062

24.

Titular
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Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

Superintendência
de Gestão da
Segurança – DOSA

1. Prover diretrizes e metas para os
projetos e processos relacionados à
segurança aeroportuária;
2. Fomentar o desenvolvimento e
modernização das atividades do
Sistema de Resposta à Emergência
Aeroportuária e de Segurança da
Aviação Civil Contra Atos de
Interferência Ilícita;
3. Fomentar projetos objetivando a
eficiência, a eficácia e a maximização
de processos, equipamentos e recursos
humanos aplicados à segurança
aeroportuária;
4. Propor recursos financeiros para
custeio e investimento para
atingimento das metas;
5. Interagir com órgãos de inteligência
que compõem o Sistema Brasileiro de
Inteligência (SISBIN) e demais
Órgãos Governamentais e Estaduais;
6. Identificar e propor adequação de
efetivo de pessoal, bem como a
formação e capacitação profissional;
7. Relacionar matricialmente com as
demais Diretorias buscando a
integração de ações para atendimento
das demandas e processos inerentes à
segurança aeroportuária;
8. Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
9. Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os
resultados à área de gestão
estratégica;
10. Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
11. Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

Álvaro Luiz
Miranda
Costa

Superintendente

2017

SEDECAI202004062

Áreas/ subunidades
Estratégicas
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Superintendência
de Gestão da
Navegação Aérea DONA

Competências
1. Promover estudos, planejar e
promover o desenvolvimento e
modernização das atividades da área;
2. Estabelecer metas de desempenho
para os objetivos estratégicos da área;
3. Planejar, gerir e orientar as atividades
da área;
4. Acompanhar os processos
operacionais desenvolvidos pelas
áreas;
5. Gerir a distribuição e disponibilização
de pessoal de Navegação Aérea;
6. Identificar ameaças e oportunidades
com vistas a implementar iniciativas e
projetos para o alcance do máximo de
disponibilidade e confiabilidade de
sistemas e equipamentos;
7. Subsidiar a implantação do Plano de
revitalização, modernização e
substituição dos subsistemas e
equipamentos;
8. Fomentar a elaboração e
implementação de projetos de
eficientização e maximização de
recursos e processos aplicados na
área, mantendo os controles para
aperfeiçoamento contínuo;
9. Identificar e desenvolver
oportunidades de negócio em serviços
de Navegação Aérea em conjunto
com a área comercial;
10. Planejar e supervisionar as ações
relacionadas à Segurança da Aviação
Civil contra Atos de Interferência
Ilícita que envolvam a navegação
aérea;
11. Acompanhar e tratar os documentos
relacionados à atividade de
Inteligência de Navegação Aérea.
12. Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
13. Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os
resultados à área de gestão
estratégica;

Titular

Cargo

Período de
atuação

Marcus
Vinícius do
Amaral
Gurgel

Superintendente

2017
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Áreas/ subunidades
Estratégicas
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

14. Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
15. Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

Francisco
Xavier da
Silva Nunes

Edson
Antunes
Nogueira

Superintendente

Superintendente

2017

A partir
13/12/2017
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Superintendência
de Desenvolvimento
de Negócios em
Soluções Logísticas
– DCSL

1. Estabelecer e monitorar os objetivos
corporativos, indicadores e metas
relacionadas ao negócio de soluções
logísticas, alinhados ao planejamento
empresarial;
2. Atuar como gestor do processo de
desenvolvimento, harmonização e
integração entre as atividades de
soluções logísticas, demais áreas da
Empresa, órgãos públicos e o
mercado;
3. Promover, orientar e participar de
estudos para melhoria da legislação,
aprimoramento operacional e
mercadológico pertinentes ao negócio
de soluções logísticas;
4. Definir parâmetros estratégicos para a
ampliação e manutenção do parque de
infraestrutura física e operacional dos
negócios da carga;
5. Estabelecer diretrizes e buscar
recursos para a manutenção,
desenvolvimento e aperfeiçoamento
dos negócios de soluções logísticas;
6. Representar a Infraero em eventos
externos, cuja temática envolva
logística de carga e comércio exterior;
7. Assessorar o Diretor Comercial na
direção e coordenação sistêmica das
atividades de negócios em soluções
logísticas;
8. Dirigir e acompanhar ações e estudos
para desenvolvimento e cumprimento
de programas e projetos estratégicos;
9. Exercer representação institucional
junto a Órgãos Governamentais de
Regulação da atividade;
10. Atuar para a ampliação do portfólio
de produtos e serviços;
11. Elaborar o plano de negócios alinhado
ao planejamento empresarial;

201

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

12. Atuar estrategicamente na
normatização, fiscalização e
governança junto a novos parceiros
comerciais na área de negócios em
soluções logísticas;
13. Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
14. Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os
resultados à área de gestão
estratégica;
15. Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
16. Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

Claiton
Resende
Faria

Bruno
Tavares
Basseto

Superintendente

Superintendente

2017

A partir de
26/09/2017
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Superintendência
de Negócios em
Áreas Externas e
Serviços Aéreos –
DCES

1. Definir metas e indicadores de
desempenho pertinentes às atividades
de áreas externas, serviços aéreos,
serviços auxiliares de transporte
aéreo;
2. Definir diretrizes de padronização dos
processos relacionados às atividades
dos negócios em áreas externas e de
serviços aéreos;
3. Planejar e promover o
desenvolvimento das atividades de
negócios em áreas externas e de
serviços aéreos e auxiliares de
transporte aéreo, por meio do
estabelecimento de normas e padrões;
4. Participar da concepção e atualização
dos planos e projetos de
desenvolvimento aeroportuário;
5. Estabelecer diretrizes para
prospecções de mercado e
identificação de oportunidades e
novos negócios para as atividades de
negócios em áreas externas, de
serviços aéreos e de serviços
auxiliares de transporte aéreo;

Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

6. Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
7. Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os
resultados à área de gestão
estratégica;
8. Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
9. Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

Alisson
Vinicio
Freitas
Silva

Superintendente

2017

SEDECAI202004062

Superintendência
de Negócios em
Varejo
Aeroportuário –
DCVA

1. Gerir as atividades inerentes à área de
varejo aeroportuário;
2. Definir metas e indicadores de
desempenho pertinentes às atividades
de varejo aeroportuário;
3. Propor e acompanhar a
implementação de diretrizes para a
estratégia de varejo aeroportuário;
4. Desenvolver estudos, planejar e
promover o desenvolvimento das
atividades de varejo aeroportuário,
por meio do estabelecimento de
normas e padrões;
5. Acompanhar a atualização da
legislação aplicável às atividades de
varejo aeroportuário, promovendo
adaptações às normas, padrões,
equipamentos e sistemas;
6. Realizar prospecções de mercado para
identificação de oportunidades e
novos negócios para as atividades de
varejo; e
7. Participar da concepção e atualização
dos planos e projetos de
desenvolvimento aeroportuário.
8. Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

9. Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os
resultados à área de gestão
estratégica;
10. Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
11. Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

Andrea
Almeida
Couto
Arrais
Resende

2017
Superintendente

SEDECAI202004062

Superintendência
de Marketing
Comercial – DCMK

1. Estabelecer diretrizes, políticas,
normas, padrões, planos e projetos,
bem como coordenar e supervisionar
as atividades de marketing comercial;
2. Definir metas e indicadores de
desempenho pertinente às atividades
de marketing comercial;
3. Promover e fortalecer o
relacionamento com o mercado
visando o desenvolvimento dos
negócios da Empresa;
4. Orientar o desenvolvimento de
projetos comerciais que incluam
parcerias, ações promocionais e
eventos de interesse da Infraero;
5. Gerir os elementos de ambientação e
comunicação que compõem a
experiência dos clientes nos
aeroportos da rede Infraero, visando o
incremento de receitas;
6. Definir e acompanhar, em conjunto
com as demais áreas de interface, as
diretrizes do Mix Comercial dos
Aeroportos;
7. Representar a Infraero junto ao setor
de turismo, promovendo
oportunidades em negócios
aeroportuários;
8. Planejar, propor, realizar e
acompanhar as ações/projetos e o
relacionamento com instituições
representativas, públicas e privadas,
relacionadas ao trade turístico e/ou de
interesse comercial da Infraero;
9. Coordenar as contratações de interesse
de marketing comercial necessárias à
instrumentalização, suporte,
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Áreas/ subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

desempenho e desenvolvimento das
áreas de negócios da Empresa;
10. Gerir o fundo promocional de
marketing comercial (FUNMKT);
11. Aplicar as metodologias oficiais da
Empresa de gestão de projetos, de
processos e de riscos com vistas a
desenvolver e alavancar os resultados
da área, alinhados ao Plano
Empresarial;
12. Promover reuniões para controle do
desempenho dos indicadores e metas
estratégicas, dos processos e da
execução dos projetos da área, bem
como para monitorar os riscos
identificados, reportando os resultados
à área de gestão estratégica;
13. Coordenar a elaboração de plano de
ação e a interface com as demais áreas
da Empresa, com vistas a promover a
correção de desvios de anomalias
identificados em processos e projetos
da área; e
14. Padronizar, normatizar e monitorar
ferramentas corporativas de controle
interno dos processos da área,
reportando os resultados à área de
compliance.

SEDECAI202004062

Fonte: Superintendência de Gestão Estratégica – DGGE
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10.2. Anexo II – Critérios para cálculo dos indicadores estratégicos de 2017
Empoderamento dos Centros de Negócios – ECN
Produtividade (resultado operacional por número de empregados ativos) – PRO
Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (órgãos diretivos) – ISD
Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (órgãos reguladores e fiscalizadores) –
ISR
5. Percentual de processos redesenhados – PPR
6. Percentual de satisfação dos empregados – PSE
7. Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da organização desenvolvidas e
implementadas – SEI
8. Percentual de aeroportos cm capacidade saturada – ICD
9. Índice de garantia de infraestrutura e serviços – GIS
10. Incremento da receita comercial – IRC
11. Incremento das soluções integradas de parcerias – SIP
12. Fomento aviação regional Ebitda – FAE
13. Percentual de eficácia na comunicação – PEC
14. Despesa operacional por UCT (R$) – DOU
15. Representatividade das despesas de suporte sobre despesas operacionais totais – RDS
16. Representatividade das despesas do Centro Corporativo sobre despesas operacionais totais –
RDC
17. Percentual de soluções customizadas para aeroportos regionais implementadas – PSR
18. Parceiro preferencial operadores aéreos, logísticos e aeroportuários – PPO
19. Pesquisa de satisfação de concessionários – PSC
20. Margem Ebitda – MEB
21. Receita operacional UCT (R$) – ROU
22. Nível de satisfação da comunidade aeroportuária – NSC
23. Nível de satisfação do passageiro – NSP

SEDECAI202004062

1.
2.
3.
4.
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1. Empoderamento dos Centros de Negócios – ECN
Objetivo estratégico: Estabelecer uma configuração empresarial que transforme unidades
operacionais em centros de negócios com responsabilização e empoderamento.
Definição do indicador: Percentual de processos autorizados pelos Centros de Negócios CN perante o total de processos da empresa.
Meta: 40%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Total de processos redefinidos pelo CN / Total de processos
identificados) x 100;
Unidade de medida: percentual;
Periodicidade de medição: bimestral;
Responsável pelo indicador: DA.
Responsável pela apuração: DAAC.
2. Produtividade (resultado operacional por número de empregados ativos) – PRO
Objetivo estratégico: Estabelecer uma configuração empresarial que transforme unidades
operacionais em centros de negócios com responsabilização e empoderamento.
Definição do indicador: Retrata a produtividade da empresa, considerando o resultado
operacional pela quantidade de efetivo ativo.
Meta: R$ 56,2 mil.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Resultado operacional / Número de empregados orgânicos ativos.
Unidade de medida: R$ mil.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DA.
Responsável pela apuração: DAAC.
3. Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (órgãos diretivos) – ISD

SEDECAI202004062

Objetivo estratégico: Atuar de forma proativa diante de órgãos diretivos, fiscalizadores e
reguladores de forma a viabilizar negócios e a operação.
Definição do indicador: Índice que se destina a mensurar o percentual de pretensões da
Infraero, com impacto direto no Plano Estratégico 2017-2021, que foram atendidas pelos
órgãos diretivos.
Meta: 85%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: [(SEFa x 0,2) + (SEFb x *0,3) +...+ (SEFn x *0,5)/(SEIa) + (SEIb)
+...+ (SEIn)] x 100.
Onde:
ISD = Percentual de sucesso na defesa dos interesses da Infraero perante órgãos diretivos
SEF = Situações estratégicas de resolução favorável
SEI = Situações estratégicas Identificadas.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: semestral.
Responsável pelo indicador: DJ.
Responsável pela apuração: DJRS.
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4. Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (órgãos reguladores e
fiscalizadores) – ISR
Objetivo estratégico: Atuar de forma proativa diante de órgãos diretivos, fiscalizadores e
reguladores de forma a viabilizar negócios e a operação.
Definição do indicador: Índice que se destina a mensurar o percentual de pretensões da
Infraero, com impacto direto no Plano Estratégico 2017-2021, que foram atendidas pelos
órgãos reguladores e de controle.
Meta: 70%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: [(SEFa x 0,2) + (SEFb x 0,3) +...+ (SEFn x 0,5)/(SEIa) + (SEIb) +...+
(SEIn)] x 100.
Onde:
ISR = Percentual de sucesso na defesa dos interesses da Infraero perante reguladores e
fiscalizadores
SEF = Situações estratégicas de resolução favorável
SEI = Situações estratégicas Identificadas.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: semestral.
Responsável pelo indicador: DJ.
Responsável pela apuração: DJRS.
5. Percentual de processos redesenhados – PPR
Objetivo estratégico: Fortalecer a integração de toda a Infraero para o foco no cliente;
Definição do indicador: Mede o percentual de processos redesenhados com diretrizes
focadas na integração entre as áreas e na melhoria de atuação junto ao cliente.
Meta: 80%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Quantidade de processos redesenhados / Total de processos para
redesenho) x 100.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: trimestral.
Responsável pelo indicador: DG.
Responsável pela apuração: DGGE.

Objetivo estratégico: Desenvolver e valorizar o capital humano e aprimorar a gestão do
conhecimento.
Definição do indicador: Retrata o nível de satisfação dos empregados com as ações de
valorização e recompensa. Será realizada uma pesquisa em maio/2017 para avaliação inicial
e outra em novembro/2017 para mensurar o indicador.
Meta: 50%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Número de empregados satisfeitos / Número de empregados
pesquisados) x 100.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: anual.
Responsável pelo indicador: DG.
Responsável pela apuração: DGGP.
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6. Percentual de satisfação dos empregados – PSE

7. Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da organização desenvolvidas
e implementadas - SEI
Objetivo estratégico: Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções técnicas e de
negócios que elevem a eficiência da organização.
Definição do indicador: Medição da elevação da eficiência da organização a partir do
desenvolvimento de soluções técnicas e de negócios.
Meta: 5%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Ind 1 x 0,1) + (Ind 2 x 0,3) + (Ind 3 x 0,2) + (Ind 4 x 0,4)
Ind. 1 (Indicador 1): Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização
desenvolvida/Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 2 (Indicador 2): Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização
desenvolvidas/Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização
aprovadas
Ind. 3 (Indicador 3): Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização
implementadas/Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 4 (Indicador 4): Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização
implementadas/Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização
aprovadas.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: quadrimestral.
Responsável pelo indicador: DO.
Responsável pela apuração: Assessoria da DO.
8. Percentual de aeroportos cm capacidade saturada – ICD

SEDECAI202004062

Objetivo estratégico: Garantir infraestrutura e serviços de qualidade com responsabilidade
socioambiental.
Definição do indicador: Apura a capacidade instalada/demanda verificada, sendo o
atendimento calculado de acordo com o nível C de conforto/serviço (IATA) para projeção
da infraestrutura instalada (TPS). Por aeroporto devem ser considerados dois ativos: Pista e
Terminais de passageiros – TPS, calculados de forma independente, e o resultado do
aeroporto será o menor deles (pista ou TPS). Para a Rede, o ICD Corporativo deve calculado
contabilizando quantos aeroportos apresentam o índice inferior à 5%, dividindo este valor
pelo número de aeroportos na Rede.
Metas: 5%.
Polaridade do indicador: quanto menor, melhor (-).
Fórmula de cálculo: Para o cálculo consolidado será utilizada a seguinte fórmula:
ICD Corporativo = (aeroportos abaixo da meta / aeroportos na rede) x 100
Para cálculo dos aeroportos será utilizada a seguinte fórmula:
ICD Aeroportos = ((capacidade instalada / demanda realizada) - 1) x 100
Meta dos aeroportos: >= 5%.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: anual (acompanhamento mensal – série histórica dos últimos 12
meses).
Responsável pelo indicador: DE.
Responsável pela apuração: DGDR.
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9. Índice de garantia de infraestrutura e serviços – GIS
Objetivo estratégico: Garantir infraestrutura e serviços de qualidade com responsabilidade
socioambiental.
Definição do indicador: Apura o rol de serviços e infraestruturas que devem ser garantidas
nos aeroportos, observando as características peculiares de cada um.
Meta: 70%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (SI1 x Peso% + SI2 x Peso%.....) / nº de aeroportos da rede, onde SI =
Serviço (subsistemas críticos de manutenção e TI).
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DE.
Responsável pela apuração: DEEM.
10. Incremento da receita comercial – IRC
Objetivo estratégico: Ampliar a visão de negócios priorizando a viabilidade econômica;
Definição do indicador: Mede o percentual de aumento da receita comercial em relação ao
ano anterior.
Metas: 14,3%.
Polaridade do indicador: Quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Receita comercial acumulada no ano atual / Receita comercial
acumulada no ano anterior) -1 Onde, Receita comercial = concessão de área + armazenagem
e capatazia.
Unidade de medida: real.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DC.
Responsável pela apuração: Assessoria da DC.
11. Incremento das soluções integradas de parcerias – SIP
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Objetivo estratégico: Oferecer soluções integradas, por meios próprios ou pelo
estabelecimento de parcerias, de modo a disponibilizar serviços específicos e potencializar o
uso da capacidade instalada.
Definição do indicador: Mede o número de parcerias estabelecidas no semestre pelo total
de parcerias acumulado.
Meta: 200%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: 100 x (((Total de parcerias com soluções integradas acumulada) / (Nº
total de parcerias com soluções integradas acumuladas do ano anterior)) - 1).
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: bimestral.
Responsável pelo indicador: DC.
Responsável pela apuração: DCVA.
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12. Fomento aviação regional Ebitda – FAE
Objetivo estratégico: Fomentar a aviação regional e promover a ampliação da rede
primando pela rentabilidade e sustentabilidade.
Definição do indicador: Percentual de evolução no comportamento do Ebitda nos
aeroportos regionais.
Meta: 2,5%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Resultado Ebitda aeroportos regionais atual - resultado Ebitda
aeroportos regionais anterior / resultado Ebitda aeroportos regionais anterior) x 100
Memória de Cálculo: baseado na projeção de demanda de transporte aéreo, com incremento
médio de 3,5% ao ano nos aeroportos regionais.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DA.
Responsável pela apuração: DAAC.
13. Percentual de eficácia na comunicação – PEC
Objetivo estratégico: Fortalecer a comunicação externa e interna como forma de reforçar a
marca Infraero e as diretrizes da gestão.
Definição do indicador: Avaliar a satisfação do público interno com a comunicação interna
e medir o percentual de matérias negativas na imprensa.
Meta: 74%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (PES x 0,8) + (100 – PMN) x 0,2
Onde: PES= Percentual de empregados satisfeitos com a comunicação interna, e PMN=
Percentual de matérias negativas na imprensa.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: quadrimestral.
Responsável pelo indicador: DG.
Responsável pela apuração: PRCI.
14. Despesa operacional por UCT (R$) – DOU
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Objetivo estratégico: Ampliar os resultados financeiros com ações proativas voltadas à
otimização dos custos.
Definição do indicador: Apura a despesa operacional para cada Unidade de Carga e
Trabalho (UCT) dos aeroportos (movimento de passageiros e de carga aérea).
Meta: 15,6.
Polaridade do indicador: quanto menor, melhor (-).
Fórmula de cálculo: Despesa operacional dos aeroportos / Somatório de Unidades de Carga
e Trabalho (Aeroportos).
Unidade de medida: R$ milhões.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DF.
Responsável pela apuração: DFFO.
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15. Representatividade das despesas de suporte sobre despesas operacionais totais – RDS
Objetivo estratégico: Ampliar os resultados financeiros com ações proativas voltadas à
otimização dos custos.
Definição do indicador: Apura quanto teve de despesa dos centros de suporte em relação as
despesas operacionais totais da Empresa.
Metas: 19,6%.
Polaridade do indicador: quanto menor melhor (-).
Fórmula de cálculo: Despesas das unidades de suporte / Despesa operacional total x 100.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DF.
Responsável pela apuração: DFFO.
16. Representatividade das despesas do Centro Corporativo sobre despesas operacionais totais
– RDC
Objetivo estratégico: Ampliar os resultados financeiros com ações proativas voltadas à
otimização dos custos.
Definição do indicador: Apura quanto teve de despesa do centro corporativo em relação as
despesas operacionais totais da Empresa.
Metas: 13,1%.
Polaridade do indicador: quanto menor melhor (-).
Fórmula de cálculo: (Despesas do Centro Corporativo / Despesa operacional total) x 100.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: DF.
Responsável pela apuração: DFFO.
17. Percentual de soluções customizadas para aeroportos regionais implementadas – PSR
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Objetivo estratégico: Oferecer soluções aeroportuárias customizadas para aviação regional.
Definição do indicador: Medição do crescimento da aviação regional através do
desenvolvimento de soluções customizadas.
Meta: 5%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: (Soluções customizadas para aeroportos regionais implementadas /
Soluções customizadas para aeroportos regionais) x 100.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: semestral.
Responsável pelo indicador: DO.
Responsável pela apuração: Assessoria DO.
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18. Parceiro preferencial operadores aéreos, logísticos e aeroportuários – PPO
Objetivo estratégico: Ser o parceiro preferencial dos operadores aéreos, logísticos e
aeroportuários, objetivando a satisfação do passageiro.
Definição do indicador: Percentual de MarketShare Infraero perante os aeroportos
brasileiros.
Meta: 90%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Resultado da pesquisa de satisfação com operadores aéreos, logísticos
e aeroportuários.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: quadrimestral.
Responsável pelo indicador: DA.
Responsável pela apuração: PRCI.
19. Pesquisa de satisfação de concessionários – PSC
Objetivo estratégico: Consolidar aeroportos como centros de negócios atrativos.
Definição do indicador: Grau de atendimento das expectativas dos concessionários no
tocante à atratividade das soluções Infraero (com o conceito de rede incorporado).
Meta: 60%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Resultado da pesquisa de satisfação com concessionários.
Unidade de medida: percentual (%).
Periodicidade de medição: semestral.
Responsável pelo indicador: DC.
Responsável pela apuração: PRCI.
20. Margem Ebitda – MEB

SEDECAI202004062

Objetivo estratégico: Garantir o crescimento sustentável da Infraero.
Definição do indicador: A Margem Ebitda é a relação entre o Ebitda e a Receita
Operacional.
O Ebitda é obtido através do lucro antes de impostos, juros, depreciação/amortização,
PDITA, provisões e Obras em bens da União (OBU).
Meta: 23,7%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização / Receita
operacional total.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: Presidência – PR.
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária DFFO.
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21. Receita Operacional por UCT (R$) – ROU
Objetivo estratégico: Garantir o crescimento sustentável da Infraero.
Definição do indicador: Produtividade medida pela relação entre as receitas operacionais
(aeroportos) geradas no exercício e a quantidade de Unidade Carga Trabalho (UCT).
Meta: 28,7%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Receita operacional dos aeroportos / Somatório de Unidades de Carga
e Trabalho (Aeroportos).
Unidade de medida: R$/UCT.
Periodicidade de medição: mensal.
Responsável pelo indicador: Presidência – PR.
Responsável pela apuração: Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária –
DFFO.
22. Nível de satisfação da comunidade aeroportuária – NSC
Objetivo estratégico: Reforçar a marca Infraero como sinônimo de excelência
aeroportuária.
Definição do indicador: Medir o nível de satisfação das companhias aéreas,
concessionários, órgãos públicos e terceirizados em relação aos serviços prestados pela
Infraero.
Meta: 70%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Resultado da pesquisa de satisfação da comunidade aeroportuária.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: quadrimestral.
Responsável pelo indicador: Presidente – PR.
Responsável pela apuração: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional PRCI.
23. Nível de satisfação do passageiro – NSP
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Objetivo estratégico: Reforçar a marca Infraero como sinônimo de excelência
aeroportuária.
Definição do indicador: Medir o nível de satisfação dos passageiros em relação aos
serviços prestados pela nossa comunidade aeroportuária e pela Infraero.
Meta: 70%.
Polaridade do indicador: quanto maior, melhor (+).
Fórmula de cálculo: Resultado da pesquisa de satisfação do passageiro.
Unidade de medida: percentual.
Periodicidade de medição: quadrimestral.
Responsável pelo indicador: Presidente – PR.
Responsável pela apuração: Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional PRCI.
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Anexo III – Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes

PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL
DE DIRIGENTES
RVA 2017

Versão atualizada em atendimento à recomendação da SEST constante dos Ofícios nº
7645/2017-MP e 7647/2017-MP (Nota Técnica 1549/2017-MP)

Brasília, Julho/2017
SEDECAI202004062

10.3.
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A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, propõe o estabelecimento
do sistema de participação nos lucros ou resultados, denominado internamente Programa de
Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA 2017, que reger-se-á pelas normas constantes
neste regulamento.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E LEGAIS
Art. 1º – As presentes regras contemplam as recomendações constantes do Ofício Circular nº
536/2016-MP, de 19 de setembro de 2016.
Art. 2º – O programa é regido pelo Art. 152 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 pelo Art.
38 do Estatuto Social da Infraero.
Parágrafo único - O programa de RVA, não afeta direitos e obrigações anteriores à data de adesão
ao presente instrumento.
Art. 3º – O programa não está sujeito à Resolução CCE nº 10, de 30 de maio de 1995, e portanto,
não concorre com o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados
- PPLR-E no limite de 25% dos dividendos.
Parágrafo único - O presente instrumento não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer dirigente.
DOS OBJETIVOS
Art. 4º – O objetivo do programa de RVA é vincular parcela da remuneração ao desempenho dos
dirigentes, de modo a garantir a implementação da estratégia corporativa, o alcance de
resultados na Infraero e a execução das políticas públicas.
DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
Art. 5º – São chamados participantes, neste instrumento, os membros da Diretoria Executiva da
Infraero.
Parágrafo único - O programa não se aplica aos membros do Conselho de Administração,
Conselho Fiscal ou Comitês.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Art. 6º – Podem participar do programa de RVA os dirigentes ativos e os desligados que tenham
trabalhado na Empresa, efetivamente, por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias,
no exercício ao qual o programa se refere.
Art. 7º – Os membros da Diretoria Executiva farão jus à remuneração variável, desde que sejam
cumpridas todas as regras estabelecidas pelo programa.
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Art. 8º – Os membros da Diretoria Executiva, eleitos no período de apuração do resultado, terão a
sua cota de participação calculada de modo proporcional aos dias de efetivo exercício do
seu mandato.
DO LIMITE DA GRATIFICAÇÃO VARIÁVEL
Art. 9º

A RVA de cada Diretor limita-se ao valor de dois honorários mensais.
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Parágrafo Primeiro – Na hipótese de substituição do diretor, o pagamento proporcional de RVA a
ambos os diretores não poderá ultrapassar o limite máximo autorizado para o respectivo
cargo.
Parágrafo Segundo – O pagamento de RVA está condicionado à existência de Lucro Líquido na
última linha da Demonstração de Resultados, após os Investimentos em bens da União,
sendo que o montante da RVA para toda a Diretoria está limitado a 10% (dez por cento)
desse Lucro Líquido.
Parágrafo Terceiro – O pagamento da RVA somente poderá ocorrer após o pagamento dos
dividendos e da PLR dos empregados.
DO PAGAMENTO
Art. 10 – A efetivação do pagamento da remuneração varável anual aos membros da Diretoria
Executiva ocorrerá após a aprovação das contas pela Assembleia Geral e o efetivo
pagamento dos dividendos ao Tesouro Nacional.
Parágrafo único – O efetivo pagamento da RVA fica condicionado à disponibilidade financeira da
empresa, mantendo inalterado o direito do recebimento e sendo vedada a contratação de
empréstimo para seu pagamento.
Art. 11 – O montante de RVA apurado, para cada diretor, será pago da seguinte maneira:
I - 60% no primeiro exercício seguinte ao alcance das
dividendos;
II - 20% no segundo exercício seguinte ao alcance das
dividendos;
III - 10% no terceiro exercício seguinte ao alcance das
dividendos; e
IV - 10% no quarto exercício seguinte ao alcance das
dividendos.

metas, após a distribuição dos
metas, após a distribuição dos
metas, após a distribuição dos
metas, após a distribuição dos

Parágrafo único – O múltiplo de honorários será vinculado ao valor do honorário vigente na data
de pagamento.
Art. 12 – Caso haja redução do resultado líquido do exercício superior a 20%, as parcelas de RVA
remanescentes não pagas até o encerramento de cada um dos exercícios seguintes ao
alcance das metas, serão revertidas na mesma proporção da redução do resultado.
Parágrafo Primeiro - A reversão proporcional, a que se refere o "caput”, não se aplica à primeira
parcela de 60%.
Parágrafo Segundo - O resultado líquido a que se refere o "caput” será deduzido dos investimentos
em ativos da União quando estes forem contabilizados como despesa da empresa.

Parágrafo Quarto - A reversão da RVA pode ser dispensada em caso excepcional aprovado pelo
Conselho de Administração, pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil MT e pelo Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, quando o resultado da empresa
for afetado negativamente por evento alheio à governabilidade da empresa e, expurgado
seus efeitos, não permaneça a situação de queda superior a 20%.
Parágrafo Quinto – O pagamento da remuneração variável fica condicionado à capacidade de
geração de caixa da Empresa para pagamento dos gastos operacionais recorrentes,
incluindo os valores da própria participação, previstos no exercício.
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Parágrafo Terceiro - As parcelas remanescentes a que se refere o segundo parágrafo serão
revertidas apenas pela metade, no caso de diretor que deixar o cargo antes de 1º de julho
do ano em que ocorrer a redução significativa do resultado.

DOS INDICADORES QUE CONDICIONAM O PAGAMENTO
Art. 13 – O pagamento da remuneração variável está condicionado ao alcance das metas dos
indicadores globais e específicas propostas, que correspondem, respectivamente, a 80% e
10% da cota de participação de cada membro da Diretoria Executiva, além de 10%
referentes à avaliação de desempenho colegiada efetuada pelo Conselho de
Administração e ao Indicador de Conformidade SEST.
Parágrafo Primeiro – A escolha dos indicadores globais e específicos se baseou nos objetivos
estratégicos constantes do Mapa Estratégico 2017-2021, que a Infraero deverá cumprir
para alcançar a sua Visão de Futuro.
Parágrafo Segundo – Os indicadores globais equivalentes a 80% da cota de participação são:
•
•
•
•
•

MEB – Margem EBITDA
ROU – Receita operacional por UCT
DOU – Despesas operacionais por UCT
PRO – Produtividade (Resultado operacional por número de empregados ativos)
NSP – Nível de satisfação do passageiro

Parágrafo Terceiro – Os indicadores específicos, equivalentes a 10% da participação da cota de
cada membro da Diretoria Executiva, estão relacionados aos Objetivos Estratégicos
estabelecidos no Plano Estratégico da Infraero.
Parágrafo Quarto – Os indicadores específicos de cada Diretor estão relacionados a seguir:
• Diretoria de Aeroportos:
- FAE - Fomento aviação regional EBITDA
• Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
- IRC - Incremento da receita comercial
• Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
- ICD - Percentual de Aeroportos com Capacidade Saturada
• Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
- RDS -Representatividade das despesas de suporte sobre despesas operacionais totais
• Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
- PSE – Percentual de satisfação dos empregados
• Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
- ISD - Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos Diretivos)
• Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
- SEI - Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da organização
desenvolvidas/implementadas
• Presidência:
- Média das Demais Diretorias

Parágrafo Único – O RVA constituí um direito subjetivo dos Diretores que, em casos de
dificuldade de caixa, deverá ser postergado à disponibilidade futura da Empresa,
permanecendo inalterado o direito do Diretor ao recebimento do RVA.
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Art. 14 – O pagamento da RVA está condicionado ao alcance mínimo, na última demonstração
contábil disponível da Empresa, de 50% do Indicador Fluxo de Caixa Operacional – FCO
pelo EBITDA.

DAS METAS GLOBLAIS
Art. 15 – As metas dos indicadores globais:
a)
b)
c)
d)
e)

MEB - Margem EBITDA= 23,7%
ROU - Receita operacional por UCT= 28,7
DOU - Despesas operacionais por UCT= 15,6
PRO - Produtividade= 56,2
NSP – Nível de satisfação do passageiro= 70%

Parágrafo Primeiro – As fórmulas de cálculo e o sinal de cada indicador são apresentados na
tabela a seguir:
FÓRMULA

META
2017

SINAL

A) MEB - Margem EBITDA

Lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização / Receita
Líquida

23,7%

+

B) ROU - Receita operacional por UCT

Receita operacional dos aeroportos/
Somatório de Unidades de Carga e
Trabalho (Aeroportos)

28,7

+

C) DOU - Despesas operacionais por UCT

Despesa operacional dos
aeroportos/ Somatório de Unidades
de Carga e Trabalho (Aeroportos)

15,6

-

D) PRO - Produtividade

Resultado operacional / Número de
empregados ativos

56,2

+

E) NSP – Nível de satisfação do passageiro

Resultado da pesquisa de satisfação
do passageiro

70%

+

INDICADOR

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

DAS METAS ESPECÍFICAS
Art. 16 – As metas dos indicadores específicos de cada Diretor:
• Diretoria de Aeroportos:
- FAE - Fomento aviação regional EBITDA= 2,5%
• Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
- IRC - Incremento da receita comercial= 14,3%
• Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
- ICD - Percentual de Aeroportos com Capacidade Saturada = 5%

• Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
- PSE – Percentual de satisfação dos empregados 50%
• Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
- ISD - Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos Diretivos)= 85%
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• Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
- RDS - Representatividade das despesas de suporte sobre despesas operacionais totais=
19,6%

• Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
- SEI - Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da organização
desenvolvidas/implementadas= 5%
• Presidência:
- Média das Demais Diretorias= 100%
Parágrafo Primeiro – As fórmulas de cálculo e o sinal de cada indicador são apresentados na
tabela a seguir:
DIRETORIA

INDICADOR

FÓRMULA

META
2017

SINAL

DA

FAE - Fomento aviação regional
EBITDA

(Resultado EBITDA aeroportos regionais
atual - resultado EBITDA aeroportos
regionais anterior) / Resultado EBITDA
aeroportos regionais anterior

2,5%

+

DC

IRC - Incremento da receita
comercial

(Receita comercial acumulada no ano atual/
receita comercial acumulada no ano
anterior) -1 x 100

14,3%

+

DE

ICD - Percentual de Aeroportos (Aeroportos abaixo da meta / aeroportos na
com Capacidade Saturada
Rede) x 100

5%

+

DF

RDS -Representatividade das
despesas de suporte sobre
despesas operacionais totais

19,6%

-

DG

PSE – Percentual de satisfação (Número de empregados satisfeitos/Número
dos empregados
de empregados pesquisados) x 100

50%

+

DJ

ISD - Índice de sucesso na defesa
[(SEFa x 0,2) + (SEFb x 0,3) +...+ (SEFn x
dos interesses da Infraero (Órgãos
0,5) / (SEIa) + (SEIb) +...+ (SEIn)] x 100
Diretivos)

85%

+

DO

SEI - Percentual de aumento de
soluções que elevem a eficiência
da organização desenvolvidas
/implementadas

(Ind 1 x 0,1) + (Ind 2 x 0,3) + (Ind 3 x 0,2)
+ (Ind 4 x 0,4)

5%

+

PR

Média das Demais Diretorias

Média dos resultados dos indicadores dos
diretores

100%

+

(Despesas das unidades de suporte /
Despesa operacional total) x 100

SEI: Situações estratégicas de resolução favorável
SEI: Situações estratégicas Identificadas
Ind. 1: Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização desenvolvida/Qtd. de soluções técnicas que
elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 2: Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização desenvolvidas/Qtd. de soluções de
negócios que elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 3: Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização implementadas/Qtd. de soluções técnicas que
elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 4: Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização implementadas/Qtd. de soluções de
negócios que elevem a eficiência da organização aprovadas

Art. 17 – A meta de avaliação colegiada consistirá na avaliação de desempenho colegiada efetuada pelo
Conselho de Administração, sendo considerado o percentual mínimo de desempenho equivalente ao
aproveitamento de 80% dos itens de avaliação.
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DA META DE AVALIAÇÃO COLEGIADA E INDICADOR DE CONFORMIDADE SEST

Art. 18 – O Indicador de Conformidade SEST consistirá no cumprimento dos prazos estabelecidos pela
SEST com a qualidade esperada para os seguintes processos:
PROCESSO

Data limite de envio de
documentos

RVA – Remuneração Variável Anual

31/01/2017

PLR – Participação nos Lucros

31/01/2017

Demonstrações Contábeis no SIEST

31/05/2017

PPE – Perfil de Pessoal das Estatais

Até dia 15 de cada mês

PDG – Programa de Dispêndios Globais

Até dia 20 de cada mês

Parágrafo Primeiro – Para efeito de cálculo, cada um dos processos terá 100 pontos, que somados,
totalizarão 500 pontos. Serão imputados descontos de acordo com os quadros a seguir,
além dos critérios de mensuração de qualidade.
Parágrafo Segundo – Quanto aos processos que serão acompanhados uma única vez ao ano, PLR,
RVA e preenchimento de dados das Demonstrações Contábeis no SIEST, o cálculo será
realizado seguindo a escala de prazos e descontos (não cumulativos) de acordo com o
quadro a seguir:
Prazo
No prazo

“Descontos”
-

Até 5 dias de atraso

- 15 pontos

Até 10 dias de atraso

- 20 pontos

Até 15 dias de atraso

- 40 pontos

Até 45 dias de atraso

- 50 pontos

Mais de 45 dias de atraso

- 100 pontos

Parágrafo Terceiro – Em relação aos processos que serão acompanhados mensalmente, PDG e
PPE, o cálculo será realizado seguindo a escala de prazos e descontos (não cumulativos)
de acordo com o quadro a seguir:
No prazo

“Descontos”
-

Até 3 dias de atraso

- 2 pontos

Até 6 dias de atraso

- 4 pontos

Até 10 dias de atraso

- 6 pontos

Mais de 10 dias de atraso

- 10 pontos

Parágrafo Quarto – Além dos cumprimentos dos prazos, a SEST poderá descontar até 20 pontos
nos processos anuais e até 2 pontos ao mês nos processos mensais, a depender da
qualidade da informação enviada, conforme os critérios descritos no quadro a seguir:
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Prazo

Processo

Critérios para mensuração da qualidade

RVA – Remuneração Variável Anual

1. Envio da manifestação do Conselho de Administração;
2. Envio do parecer da Auditoria Interna atestando a conformidade
das parcelas pagas;
3. Relatório com as premissas utilizadas para a fixação das metas.

PLR – Participação nos Lucros

1. Documentação estabelecida na Portaria nº 27, de 12.12.2012.

Demonstrações Contábeis no SIEST
PPE – Perfil de Pessoal das Estatais

1. Fidedignidade dos dados impostados no SIEST em relação aos
dados constantes nas demonstrações financeiras publicadas.
1. Pelo menos 98% dos dados financeiros e de cadastro dos
empregados com informações válidas.

DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO VARIÁVEL
Art. 19 – O valor a ser pago de RVA a cada diretor é estabelecido conforme dispõe abaixo:
Parágrafo Primeiro – Para cálculo das cotas de participação deverá ser aplicada a seguinte
graduação aos resultados (R) de cada uma das metas globais, específicas e de avaliação
colegiada estabelecidas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

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

Parágrafo Segundo – Após o cálculo da graduação de cada uma das metas aplica-se a fórmula a
seguir, que considera pesos iguais entre as metas, para calcular o percentual de
participação relativo as metas globais:
∑ (% Graduação i * Peso i) * Limite Máximo
Onde:
I – i = Indicador em avaliação
II – % Graduação = Valor utilizado após aplicação da tabela do Parágrafo Primeiro
III – Peso = Representatividade do indicador em relação ao conjunto (Anexo II)
IV – Limite Máximo = Padrão a ser utilizado de acordo com o Art. 9º (honorário mensal
ou LLAIU, o que for menor)

Valor a ser pago a título de RVA = (Resultado MG + Resultado ME + Resultado AC) x Fator de sucesso
das metas do Plano Empresarial
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Parágrafo Terceiro – Para o cálculo total a ser pago aos membros da Diretoria Executiva, será
considerado ainda o fator de sucesso da gestão estratégica da Empresa, correspondente ao
percentual médio de cumprimento das metas do Plano Empresarial, com exceção das
metas que já contas do rol de metas globais e metas específicas, sobre o somatório dos
resultados das Metas Globais (MG), Metas Específicas (ME) e Meta da Avaliação
Colegiada (AC):

DA NÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
Art. 20 – O pagamento da participação nos lucros não constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário.
DA GRATIFICAÇÃO VARIÁVEL
Art. 21 – A cota de gratificação variável será calculada mediante a divisão do valor total apurado
pelo número de membros da Diretoria Executiva, observado o previsto no Art. 8º e a
graduação das metas.
DOS DEVERES
Art. 22 – O descumprimento pela empresa de decisão ministerial implica em reversão de 10% da
RVA e de eventual bônus por extrapolação de metas.
Art. 23 – O Conselho de Administração e a Auditoria Interna são expressamente responsáveis por
validar o cumprimento das metas e regras do Programa.
DA VALIDADE DO PRESENTE REGULAMENTO
Art. 24 – O presente regulamento somente terá validade se expressamente aprovado pela Diretoria
Executiva, pelo Conselho de Administração, pelo Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil - MT e pelo Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão.
DA VIGÊNCIA E REVISÃO

SEDECAI202004062

Art. 25 – O presente regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação, com validade até o
pagamento integral da RVA-2017.
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ANEXO I
Conselho de Administração – CA
1. Aprovação

Diretoria Executiva ou Equivalente

Ata n°:
Data: 30/01/2017 Ata n°: 2017/004 Data:
2017/03
11/01/2017
Houve alteração das regras gerais no Programa de RVA/2017?
( ) Sim
( X ) Não

2. Regras Gerais
3. Montante

2 Honorários (quantidade)

4. Bônus (se houver)

0 Honorários (quantidade)

5. Indicadores:
5.1 Tabela com os indicadores
Nível

Corporativo (Estratégico)

Indicador*

Sinal**

Peso

MEB - Margem EBITDA

+

ROU - Receita operacional por UCT

+

16%
16%

DOU-Despesas operacionais por UCT

-

16%

PRO - Produtividade

+

16%

16%
NSP - Nível de satisfação do passageiro
+
Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de
+
5%
Administração (CGPAR)
Colegiado
Indicador de Conformidade da SEST
+
5%
- Diretoria de Aeroportos:
FAE - Fomento aviação regional EBITDA
- Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
IRC - Incremento da receita comercial
- Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
ICD - Percentual de Aeroportos com Capacidade Saturada
- Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
RDS -Representatividade das despesas de suporte sobre
despesas operacionais totais
Unidade de Negócio (Tático- Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
-/+
10%
Operacional)
PSE – Percentual de satisfação dos empregados
- Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
ISD - Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero
(Órgãos Diretivos)
- Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
SEI - Percentual de aumento de soluções que elevem a
eficiência da organização desenvolvidas /implementadas
- Presidência:
Média das Demais Diretorias
* Os Diretores com atribuições relativas a controle interno e/ou de gestão de riscos devem ter indicadores próprios,
baseados na realização dos objetivos de suas próprias funções, e não no desempenho das áreas de negócios ou das
unidades por eles controladas de forma a não gerar conflitos de interesse.
** O sinal será positivo (+) quando o indicador for do tipo ‘maior-melhor’ e negativo (-) caso contrário.

5.2 Descrição dos Indicadores
Sigla

Unidade
de Medida

Margem EBITDA
Receita operacional por UCT

MEB

%

ROU

R$

+
+

Despesas operacionais por UCT

DOU

R$

-

Produtividade

PRO

R$

+

Sinal
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Nome do Indicador

Nível de satisfação do passageiro

NSP

%

+

Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração (CGPAR)

AVD

%

+

Indicador de Conformidade da SEST
Fomento aviação regional EBITDA

CON

Pontos

+

FAE

%

+

Incremento da receita comercial

IRC

%

+

Percentual de Aeroportos com Capacidade Saturada

ICD

%

+

RDS

%

-

Representatividade das despesas de suporte sobre despesas operacionais
totais
Percentual de satisfação dos empregados

PSE

%

+

Índice de sucesso na defesa dos interesses da Infraero (Órgãos Diretivos)

ISD

%

+

Percentual de aumento de soluções que elevem a eficiência da
organização desenvolvidas /implementadas

SEI

%

+

MED

%

+

Média das Demais Diretorias

Descrição do Indicador:
MEB – Medir a rentabilidade da empresa apurando quanto cada real recebido gera de caixa operacional
ROU – Medir a relação entre as receitas operacionais geradas no exercício e a quantidade de Unidade de Carga de
Trabalho - UCT (UCT= Demanda total de passageiros (unidade) + (Tonelagem total recebida da rede Teca (importação +
exportação) /100) (ou = 1 passageiro ou 100 kg de carga))
DOU – Apurar a despesa operacional para cada Unidade de Carga de Trabalho – UCT (UCT= Demanda total de
passageiros (unidade) + (Tonelagem total recebida da rede Teca (importação + exportação) /100) (ou = 1 passageiro ou
100 kg de carga))
PRO – Medir a evolução da geração de resultado per capta
NSP – Medir o nível de satisfação dos passageiros em relação aos serviços prestados pela Infraero
AVD – Avaliar a diretoria colegiada
COM – Cumprir os prazos estabelecidos pela SEST
FAE – Percentual de evolução comportamento EBITDA Aeroportos Regionais
IRC – Mede o percentual de aumento da receita comercial em relação ao ano anterior.
ICD – Apura a capacidade instalada/demanda verificada, sendo o atendimento calculado de acordo com o nível C de
conforto/serviço (IATA) para projeção da infraestrutura instalada (TPS). São considerados dois ativos: Pista e Terminais
de passageiros - TPS, calculados de forma independente, e o resultado do aeroporto será o menor deles (pista ou TPS).
RDS – Apura quanto teve de despesa dos centros de suporte em relação as despesas operacionais totais da Empresa
PSE – Mede o nível de satisfação dos empregados com as ações de valorização e recompensa.
ISD – Índice que se destina a mensurar o percentual de pretensões da Infraero, com impacto direto no Plano
Estratégico 2017-2021, que foram atendidas pelos órgãos diretivos.
SEI – Medição da elevação da eficiência da organização a partir do desenvolvimento de soluções técnicas e de negócios
MED – Média dos resultados alcançados pelos indicadores das Diretorias
Fórmula de Cálculo e Detalhamento:
MEB = Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização / Receita Operacional
DOU = Receita operacional dos aeroportos/ Somatório de Unidades de Carga e Trabalho
ROU = Despesa operacional dos aeroportos/ Somatório de Unidades de Carga e Trabalho
PRO = Receita operacional total/ Número de empregados
NSP = Resultado da pesquisa de satisfação do passageiro
CON = Protocolo especifico da SEST
FAE = Resultado EBITDA aeroportos regionais atual - resultado EBITDA aeroportos regionais anterior / resultado EBITDA
aeroportos regionais anterior
IRC = (Receita comercial acumulada no ano atual / receita comercial acumulada no ano anterior) x 100
ICD = (Aeroportos abaixo da meta / aeroportos na Rede )x 100
RDS = (Despesas das unidades de suporte / Despesa operacional total) x 100
PPA = (Quantidade de processos automatizados / quantidade de processos priorizados para automatização) x 100
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AVD = Média da Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de Administração

ISD = ISD = [(SEFa*0,2) + (SEFb*0,3) +...+ (SEFn*0,5)/(SEIa) + (SEIb) +...+ (SEIn)] x 100. Onde:
ISD: Percentual de sucesso na defesa dos interesses da Infraero perante órgãos diretivos
SEF: Situações estratégicas de resolução favorável
SEI: Situações estratégicas Identificadas
SEI= (Ind 1 * 0,1) + (Ind 2 * 0,3) + (Ind 3 * 0,2) + (Ind 4 * 0,4)
Ind. 1: Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização desenvolvida/Qtd. de soluções técnicas que
elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 2: Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização desenvolvidas/Qtd. de soluções de
negócios que elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 3: Qtd. de soluções técnicas que elevem a eficiência da organização implementadas/Qtd. de soluções técnicas que
elevem a eficiência da organização aprovadas
Ind. 4: Qtd. de soluções de negócios que elevem a eficiência da organização implementadas/Qtd. de soluções de
negócios que elevem a eficiência da organização aprovadas
MED = Média dos resultados dos indicadores dos diretores
5.3 Vinculação dos indicadores com o planejamento estratégico
Nível
Indicador
MEB - Margem EBITDA
ROU - Receita operacional por UCT

Corporativo
(Estratégico)

DOU-Despesas operacionais por UCT

PRO - Produtividade

NSP - Nível de satisfação do passageiro
Diretoria de Aeroportos:
FAE - Fomento aviação regional EBITDA

SEDECAI202004062

Unidade de
Negócio
(TáticoOperacional)

Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
IRC - Incremento da receita comercial
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
ICD - Percentual de aeroportos com a capacidade
instalada saturada
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
RDS -Representatividade das despesas de suporte sobre
despesas operacionais totais
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
PSE – Percentual de satisfação dos empregados
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
ISD - Índice de sucesso na defesa dos interesses da
Infraero (Órgãos Diretivos)
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
SEI - Percentual de aumento de soluções que elevem a
eficiência da organização desenvolvidas/implementadas

Relação com o Planejamento Estratégico
Garantir o crescimento sustentável da
INFRAERO
Garantir o crescimento sustentável da
INFRAERO
Ampliar os resultados financeiros com
ações proativas voltadas à otimização dos
custos
Estabelecer uma configuração empresarial
que transforme unidades operacionais em
centros
de
negócios
com
responsabilização e empoderamento
Reforçar a marca INFRAERO como
sinônimo de excelência aeroportuária
Fomentar a aviação regional e promover a
ampliação da rede de forma rentável e
sustentável
Ampliar a visão de negócios priorizando a
viabilidade econômica
Garantir infraestrutura e serviços de
qualidade
com
responsabilidade
socioambiental
Ampliar os resultados financeiros com
ações proativas voltadas à otimização dos
custos
Desenvolver e valorizar o capital humano
e aprimorar a gestão do conhecimento
Atuar de forma proativa diante de órgãos
diretivos, fiscalizadores e reguladores de
forma a viabilizar negócios e a operação
Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento
de soluções técnicas e de negócios que
elevem a eficiência da organização
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ANEXO II
6. Metas
Conselho de Administração - CA
Diretoria Executiva ou Equivalente
Ata n°:
Data: 30/01/2017 Ata n°: 2017/004
Data:
2017/03
11/01/2017

6.2 Tabela com os indicadores e metas
Nível

Corporativo
(Estratégico)

Colegiado

Indicador

Sinal*

Peso

Meta

MEB - Margem EBITDA

+
+

16%
16%

23,7%

ROU - Receita operacional por UCT
DOU- Despesas operacionais por UCT

-

16%

15,6

PRO - Produtividade

+

16%

56,2

NSP - Nível de satisfação do passageiro

+

16%

70%

Avaliação da Diretoria Colegiada pelo Conselho de
Administração (CGPAR)

+

5%

80%

+

5%

500 pts

Indicador de Conformidade da SEST
Diretoria de Aeroportos:
FAE - Fomento aviação regional EBITDA

Unidade de
negócio (TáticoOperacional)

Diretoria Comercial e de Logística de Cargas:
IRC - Incremento da receita comercial
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente:
ICD - Percentual de aeroportos com a capacidade
instalada saturada
Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados:
RDS -Representatividade das despesas de suporte sobre
despesas operacionais totais
Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica:
PSE – Percentual de satisfação dos empregados
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios:
ISD - Índice de sucesso na defesa dos interesses da
Infraero (Órgãos Diretivos)
Diretoria de Gestão Operacional e Navegação Aérea:
SEI - Percentual de aumento de soluções que elevem a
eficiência da organização desenvolvidas/implementadas
Presidência:
Média das Demais Diretorias

+

2,5%

+

14,3%

+

5%

-

19,6%
10%

+

50%

+

85%

+

5%
100%

+

7. Valor realizado dos indicadores e respectivas metas dos últimos 3 anos
2014
2015
2016
Nível
Indicador
Realizado
Meta Realizado Meta Realizado Meta
*
MEB
11,6%
-0,8%
-12,1
-9,9%
51,2
Corporativo

Colegiado

Média

Meta
2017

13,5

23,7%

ROU

20

19

19

20,7

20,7

22,7

20,8

28,7

DOU

14,7

13,2

13,3

15,5

13,9

17,2

15,9

15,6

PRO

-

-20,5

-

-25,9

-

-11,0

-19,33

56,2

NSP

-

-

-

-

-

-

-

70%

-

-

-

-

-

-

-

80%

-

-

-

-

-

-

-

2,5%

AVD

Unidade de negócio

28,7

FAE
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6.1. Aprovação

(Tático-Operacional)

IRC

-

-

-

-

-

-

-

14,3%

ICD

-

-

-

-

-

-

-

5%

RDS

-

-

-

-

-

-

-

19,6%

PSE

-

-

-

-

-

-

-

50%

ISD

-

-

-

-

-

-

-

85%

SEI

-

-

-

-

-

-

-

5%

SEDECAI202004062

MED
100%
 No histórico estão mantidas as informações dos aeroportos que compunham a Rede Infraero nos respectivos
anos.
* Os valores realizados de 2016 são uma tendência baseada no realizado prévio até dezembro/2016.
8. Justificativas para o estabelecimento de meta menor que a média dos últimos 3 anos ou o último exercício
realizado, o que for maior
Média Realizado Meta
Indicador
Justificativas
2014 2016
2017
2016
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10.4. Anexo IV – Contratos de Pessoal de Apoio

Ano do
Contrato
2012
2015
2016
2016
2017
2014
2016
2016
2016
2015
2014
2017
2017
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2017
2012

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de Escolaridade
Exigido dos Trabalhadores
Contratados

Sit.

Fim
08/03/2018
30/05/2020
31/10/2021
01/01/2022
06/02/2021
25/01/2020

M/S
F/M/S
F
M/S
M/S
F

E
P
P
A
A
P

01/12/2016

30/11/2021

M/S

A

09/01/2017
01/12/2016
16/05/2015
01/08/2014
01/07/2017
09/06/2014
01/08/2014
09/06/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
01/04/2014
21/11/2013
17/09/2017
06/01/2012

08/07/2022
30/11/2021
15/05/2019
31/07/2018
30/06/2022
08/06/2018
31/07/2018
08/06/2018
10/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
31/03/2019
20/11/2018
16/09/2022
05/01/2017

M/S
F/M/S
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F/M/S

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

OBJETO

Empresa Contratada

SBSP - MANUTENÇÃO SISTEMA ELETRO MECÂNICO
SBSP - MANUTENÇÃO SISTEMA CIVIL
SBSP - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PÁTIO
SBGO - MANUTENÇÃO SISTEMAS ELÉTRICOS
SBCG/SBSP/TAGR - SERVIÇO SUPORTE TI
SBGO - SERVIÇO DE MOTORISTA
SBGO
MANUTENÇÃO
SISTEMAS
ELETROMECÂNICOS
SBGO - MANUTENÇÃO SISTEMAS CIVIL
SBGO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
SBPJ - JOVEM APRENDIZ
SBCT - JOVEM APRENDIZ
SBCT - TRANSPORTE PASSAGEIROS
SBFI - JOVEM APRENDIZ
SBLO - JOVEM APRENDIZ
SBBI - JOVEM APRENDIZ
SBBG - JOVEM APRENDIZ
SBUG - JOVEM APRENDIZ
SBPK - JOVEM APRENDIZ
SBBE - TRANSPORTE PASSAGEIROS
SBSL - TRANSPORTE PASSAGEIROS
SBEG - TRANSPORTE PASSAGEIROS
SBSP - MANUTENÇÃO DRENAGEM E ÁREAS VERDES

05.208.211/0001-38
04.743.858/0001-05
09.195.665/0001-72
00.899.223/0001-32
05.816.526/0001-68
07.548.828/0001-28

Início
09/03/2012
01/06/2015
01/11/2016
02/01/2017
07/02/2017
26/01/2015

00.899.223/0001-32
00.899.223/0001-32
09.531.729/0001-69
37.381.902/0001-25
76.586.585/0001-35
04.080.421/0001-20
76.586.585/0001-35
76.586.585/0001-35
76.586.585/0001-35
04.310.564/0001-81
4.310.564/0001-81
04.310.564/0001-81
13.815.968/0001-18
17.748.508/0001-75
04.080.421/0001-20
50.400.407/0001-84

SEDECAI202004062

Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Gestão de Pessoas - Contratação de pessoal de apoio/2017
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2017
2011
2017
2017
2014

SBCT - MANUTENÇÃO SUBSISTEMA TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS
SBPA - TRANSPORTE PASSAGEIRO MO PÁTIO
SBPA - SERVIÇO DE FALCOARIA
SBMT- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES
SBMT - MANUTENÇÃO SISTEMAS ELETRICOS
SBSJ - ÁREAS VERDES

02.134.162/0001-48

01/10/2013

30/06/2017

F

E

04.194969/0001-00
09.139.062/0001-53
53.591.103/0001-30
04.743.858/0001-05
00.224.853/0001-07

25/03/2017
16/08/2011
02/03/2017
08/01/2017
11/11/2014

21/09/2017
15/08/2017
01/09/2019
07/07/2019
10/11/2019

F
S
F/M
F/M/S
F/M

E
E
A
A
P

2016

SBSP - MANUTENÇÃO SISTEMAS ÁGUA POTÁVEL,
EDIFICAÇÕES, HIDROSSANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO

04.743.858/0001-05

24/10/2016

23/10/2021

M/S

A

2012

SBSP - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E ESCADAS
ROLANTES

00.028.986/0001-08

06/08/2012

05/08/2018

F/M/S

P

04.743.858/0001-05

13/12/2016

12/12/2021

M/S

A

53.591.103/0001-30

09/01/2017

08/01/2022

F/M/S

A

07.039.948/0001-08

23/01/2017

21/01/2022

F/M/S

A

02.769.998/0001-19

14/09/2017

13/09/2022

M/S

A

13.261.622/0001-15

05/12/2016

04/12/2021

F/M

A

26.775.577/0001-69

02/07/2012

01/07/2018

M/S

P

07.533840/0001-69

08/05/2017

07/05/2022

F/M

A

08.220.952/0001-22

01/09/2015

14/08/2019

F/M/S

P

03.022.122/0001-77
02.573.208/0001-25
03.360.551/0001-54

01/03/2015
01/08/2016
21/09/2014

29/02/2020
31/07/2020
20/09/2019

F/M
F
F

P
A
P

07.906.321/0001-07

14/04/2016

13/04/2021

F

P

92.954.957/0001-95
04.080.421/0001-20

11/08/2014
22/09/2017

10/08/2018
21/03/2018

F
F

P
A

2016
2017
2016
2017
2016
2012
2017
2015
2015
2016
2014
2016
2014
2017

SBSP
MANUTENÇÃO
CFTV,
SONORIZAÇÃO
SBSP - DRENAGEM E ÁREAS VERDES

ALARME,

SBCG - MANUTENÇÃO SISTEMAS ÁGUA POTÁVEL,
EDIFICAÇÕES, HIDROSSANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO
SBCG - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
SBCR - MANUTENÇÃO SISTEMAS CIVIL, ELETRICO,
ELETRO MECANICO
SBCY - MANUTENÇÃO ELEVADORES E ESCADA
ROLANTE
SBPP - MANUTENÇÃO SISTEMAS ÁGUA POTÁVEL,
EDIFICAÇÕES, HIDROSSANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO
SBPJ - MANUTENÇÃO SISTEMAS ELETRICO,
ELETROMECANICO E MECANICO
SBFL - SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO
SBFL - JOVEM APRENDIZ
SBFL - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PÁTIO
SBPA - TRANSPORTE PASSAGEIROS - TERMINAIS 1 E
2
SBPA - JOVEM APRENDIZ
SBPA - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO PÁTIO
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2013

SRSU - JOVEM APRENDIZ

2015

SRSU - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EPTA

11/08/2014

10/08/2018

F

P

22/01/2016

21/01/2021

F

P

02.590.254/0001-32

10/12/2016

09/05/2019

Nível Superior e Médio

A

03.534.028/0001-05

24/03/2013

23/03/2018

Nível Médio e Fundamental

P

32.596.173/0001-00

03/06/2016

02/12/2018

Nível Superior,
Fundamental

05.931.781/0001-51

24/11/2014

23/11/2018

Nível Superior e Médio

00.062.861/0001-02

01/06/2016

30/11/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

03.367.118/0001-40

04/04/2016

03/09/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

2015

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSESSORAMENTO
TÉCNICO DOS SISTEMAS CIVIL E ÁREAS VERDES DO
AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMESMANAUS

00.899.223/0001-32

02/06/2015

01/02/2019

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

2017

MANUTENÇÃO
ELÉTRICA
E
REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO, POR ANS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB
DEMANDA, DO AEROPORTO DE SANTARÉM-PAMAESTRO WILSON FONSECA.

21.315.711/0001-25

16/02/2017

13/08/2019

Nível Médio e Fundamental

2016

2013

2016
2014

2016

2016

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES e ESCADAS
ROLANTES POR ANS, COM FORNECIMENTO DE
MATL. TÉCNICO SOB DEMANDA, DO SBRJ
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E
OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO
AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA
MACHADO - SÃO LUIS/MA
OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. CLIMATIZAÇÃO,
VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E DEMAIS EQUIPS. DE
REFRIG. POR ANS, C/FORNEC. MATLS. TECNICOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS BÓIAS DE
SINALIZAÇÃO NÁUTICA NO SBRJ
MNT PREV, CORR E EXTRAS ÀS MANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS SUBSISTEMAS DE
AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO POR ANS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS
SOB DEMANDA PARA O AEROPORTO DE VITÓRIA
MNT PREV E CORR DO SISTEMA CIVIL POR ANS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS
SOB DEMANDA DO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA

92.954.957/0001-95
09.249.662/0001-74
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Médio

e

A
P

A

A

P

A
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2014

2015

2013

2016

2016

2016
2014

MANUTENÇÃO
DAS
EDIFICAÇÕES
E
INFRAESTRUTURA CIVIL, HIDROSSANITÁRIA, ÁREAS
VERDES, FLOREIRAS, VASOS, JARDINS, CERCAS,
LIMPEZAS DO SIIST. DE DRENAGEM E AR
CONDICIONADO POR ANS, COM FORNECIMENTO
DE MATL. TÉCNICO.
MNT DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E
ELETROMECÂNICOS DO AEROPORTO AFONSO
PENA POR ANS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
TÉCNICOS SOB DEMANDA
MNT DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO AEROPORTO DE
LONDRINA
MNT
DE
ELEVADOR
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL DE NAVEGANTES

32.596.173/0001-00

25/03/2013

24/03/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

29.739.737/0001-89

01/07/2015

30/06/2018

Nível Superior e Médio

P

01.918.118/0001-66

10/06/2013

15/12/2017

Nível Médio e Fundamental

E

18.170.974/0001-89

27/04/2016

26/10/2018

Nível Médio e Fundamental

A

00.499.359/0001-55

11/10/2016

10/04/2019

Nível Superior e Médio

A

90.347.840/0025-95

11/10/2016

10/04/2019

Nível Superior e Médio

A

29.739.737/0001-89

07/02/2014

06/02/2019

Planilha Simplificada - Sem
Mão de Obra

P
P

2015

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA DE
ÁREAS VERDES DO AEROPORTO SANTOS DUMONT.

02.225.099/0001-55

28/10/2015

06/11/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

2017

MNT
DE
SUBSISTEMAS
ELÉTRICOS,
ELETROMECÂNICOS, MECÂNICOS, REFRIGERAÇÃO E
AR
CONDICIONADO
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL DE NAVEGANTES

80.464.753/0001-97

23/01/2017

22/01/2019

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e
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2013

MANUT.
PREV.
CORRET.
PREDIT.
EXTRAMANUTENÇÃO E ASSIT. TÉC. NOS SISTEMAS
DE INFRAESTRUTURA OBRAS DE ARTE E
EDIFICAÇÕES DO SBRJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
ELEVADOR ELÉTRICO E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU
MNT DOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS E MECÂNICOS
DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO,
PORTO ALEGRE-RS

2016

2016

2017

2014

2016

2016

2017

2016

MNT DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO POR
ANS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
TÉCNICOS SOB DEMANDA NO AER. INT. DE
CURITIBA
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁREAS VERDES (ANS) SBBE
MNT PREV.CORR.PRED., EXTRAMANUTENÇÃO E
ASSIST.TÉCNICA COM FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PEÇAS, PARA OS SUBSISTEMAS DE ELEVADORES
ELETROMECÂNICOS DA MARCA ATLAS SCHINDLER
DO AEROP. INTER. DE CURITIBA (LOTE 1)
MNT PREV E CORR DO SISTEMA CIVIL POR ANS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS
SOB DEMANDA DO AEROPORTO DE VITÓRIA
MNT
PREVENTIVA,
CORRETIVA
E
EXTRAMANUTENÇÃO EM ÁREAS VERDES E
SISTEMAS CIVIS POR ANS NO AEROPORTO DE
JOINVILLE
MNT CIVIL DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS VERDES POR
ANS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
TÉCNICOS SOB DEMANDA, PARA O AEROPORTO DE
FOZ DO IGUAÇU
MNT DO SISTEMA CIVIL DO AEROPORTO CARLOS
PRATES POR ANS

95.389.417/0001-02

05/10/2015

04/04/2018

Nível Superior e Médio

A

29.739.737/0001-89

21/06/2016

20/12/2018

Nível Superior e Médio

A

00.499.359/0001-55

09/05/2016

08/11/2018

Nível Superior e Médio

A

07.533.840/0001-69

24/02/2017

12/08/2019

Nível Superior,
Fundamental

54.222.401/0001-15

18/02/2014

17/02/2019

Nível Superior e Médio

02.566.106/0001-82

05/12/2016

04/06/2019

Nível Superior,
Fundamental

34.108.779/0001-85

07/11/2016

06/05/2019

Nível Médio e Fundamental

34.108.779/0001-85

10/04/2017

09/10/2019

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

34.108.779/0001-85

11/01/2016

10/07/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e
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Médio

Médio

e

A

P

e

A

A

A

A
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2015

MNT DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO POR
ANS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
TÉCNICOS SOB DEMANDA NO AEROPORTO DE FOZ
DO IGUAÇU
MNT DE ESCADAS ROLANTES POR ANS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB
DEMANDA NO AER. INTER. CURITIBA

2015

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSESSORAMENTO
TÉCNICO DOS SISTEMAS CIVIL, DE ÁREAS VERDES,
ELÉTRICO,
ELETRÔNICO,
MECÂNICO
E
ELETROMECÂNICO
DO
AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BOA VISTA-RR

00.899.223/0001-32

07/07/2015

06/05/2018

Nível Superior,
Fundamental

2017

MNT PREVENTIVA,
CORRETIVA E EXTRA
MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CIVIS E ÁREAS
VERDES POR ANS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA, PARA O
AEROPORTO DE NAVEGANTES

34.108.779/0001-85

24/04/2017

23/10/2018

Nível Médio e Fundamental

A

2016

MNT PREV E CORR DOS SISTEMAS ELÉTRICO E
ELETROMECÂNICO POR ANS, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA PARA O
AEROPORTO DE VITÓRIA

07.039.948/0001-08

15/08/2016

14/02/2019

Nível Superior e Médio

A

2016

MNT PREV, PRED, CORR, EXTRAMANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS CIVIL,
ELÉTRICO,
ELETRÔNICO,
MECÂNICO
E
ELETROMECÂNICO POR ANS, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA PARA O
AEROPORTO DE MONTES CLAROS

08.326.991/0001-09

15/03/2016

14/09/2018

Nível Superior,
Fundamental

90.347.840/0033-03

06/04/2015

05/04/2018

Planilha Simplificada - Sem
Mão de Obra

P

00.028.986/0016-94

01/07/2016

17/12/2018

Nível Médio

A

08.065.993/0001-91

21/07/2016

20/01/2019

Nível Superior,
Fundamental

2016

2016
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Médio

Médio

e

e

e

P

A

A
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2015

MNT PREV., CORR., PRED., EXTRAMANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEÇAS PARA O SUBSISTEMNA DE
ESCADA ROLANTE DO AEROPORTO DE FOZ DO
IGUAÇU
MANUTENÇÃO SISTEMA ESCADAS ROLANTES (ANS)
SBSL
MNT COR. PREV. EXTRAMANUTENÇÃO E ASSIST.
TÉC. PARA OS SUBSISTEMAS DE EDIFICAÇÕES,
ÁGUA POTÁVEL, ETA E HIDROSSANITÁRIO POR ANS
COM FORN. DE MAT. TÉC. SOB DEMANDA PARA
ERA. INT. AFONSO PENA

Médio

2015

2015

2014

2015

2017

2012

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
CORRETIVA
EXTRAMANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA
OS SUBSISTEMAS DE TRANSELEVADORES DO TECA
DO AEROPORTO DE MANAUS-AM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA O SISTEMA CIVIL
E SEUS SUBSISTEMAS, NO AEROPORTO PREFEITO
RENATO MOREIRA EM IMPERATRIZ /MA
MNT PREV.CORR.PRED., EXTRAMANUTENÇÃO E
ASSIST.TÉCNICA PARA ELEVADORES DO AEROP.
INTER. DE CURITIBA
MANUTENÇÃO DE SUBSISTEMAS ELÉTRICOS,
ELETROMECÂNICOS, MECÂNICOS, REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO DO AEROPORTO DE JOINVILLE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR
ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
TÉCNICOS SOB DEMNANDA, DO AEROPORTO
INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO SÃO LUIS/MA
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS SISTEMAS
HIDROSANITÁRIOS, HIDRÁULICOS

00.899.223/0001-32

01/07/2014

30/06/2018

Nível Médio e Fundamental

04.255.500/0001-25

26/03/2015

25/03/2019

Nível Superior,
Fundamental

LOBECK AUTOMAÇÃO
EIRELLI - EPP - CNPJ:
01.918.118/0001-66

23/11/2015

22/11/2017

Nível Médio e Fundamental

E

54.222.401/0001-15

27/11/2014

26/11/2018

Nível Superior e Médio

P

01.918.118/0001-66

05/05/2015

15/12/2017

Nível Superior,
Fundamental

00.543.634/0001-90

10/07/2017

09/01/2019

Nível Superior e Médio

01.017.610/0001-60

26/05/2012

25/05/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

Médio

Médio

P

e

e

P

E

A

e

P
SEDECAI202004062

2014

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
MANUTENÇÃO
PREDITIVA,
PREVENTIVA,
CORRETIVA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS
SISTEMAS CIVIL E ÁREAS VERDES DO AEROPORTO
DE TEFÉ-AM
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2016

CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
CORRETIVA,
PREDITIVA, EXTRAMANUTENÇAO, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE
INFRAESTRUTURAS, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICO, ELETROMECÂNICO,
REFRIGERAÇÃO E ÁREAS VERDES DO AEROPORTO
DE JACAREPAGUÁ/ROBERTO MARINHO – SBJR.

01.017.610/0001-60

01/08/2016

15/08/2018

Nível Superior,
Fundamental

2015

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
CORRETIVA,
PREDITIVA,
EXTRAMANUTENÇÃ E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA
ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E PLATAFORMA
DE ACESSIBILIDADE DO AEROPORTO DE MANAUS

07.884.579/0001-41

01/05/2015

30/04/2018

Nível Superior e Médio

2015

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
MANUTENÇÃO
PREDITIVA,
PREVENTIVA,
CORRETIVA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS
SISTEMAS CIVIL E ÁREAS VERDES, ELÉTRICO,
ELETRÔNICO, ELETROMECÂNICO E MECÂNICO DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO-RO

00.899.223/0001-32

14/04/2015

13/04/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

2013

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO
AEROPORTUÁRIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL
EDUARDO GOMES EM MANAUS

00.899.223/0001-32

15/03/2013

14/09/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e

2015

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
MANUTENÇÃO
PREDITIVA,
PREVENTIVA,
CORRETIVA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS
SISTEMAS CIVIL, DE ÁREAS VERDES, ELÉTRICO,
ELETRÔNICO, MECÂNICO E ELETROMECÂNICO DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO/AC

01.153.381/0001-01

20/03/2015

19/03/2018

Nível Superior,
Fundamental

Médio

e
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e

P

P

P

P

P
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Médio

2016

OPERAÇÃO/EXTRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA, EXTRAMENUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE MÉDIA E
BAIXA TENSÃO SO SBRJ POR ANS

04.743.858/0001-05

28/11/2016

27/05/2019

Nível Médio

A

2014

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E DEMAIS
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DO TECA DO
AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMESMANAUS/AM

00.899.223/0001-32

01/07/2014

30/06/2018

Nível Médio e Fundamental

P

2015

SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
CORRETIVA, PREDITIVA, EXTRAMANUTENÇÃ E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADORES E
ESCADAS ROLANTES PARA O AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BOA VISTA/RR

07.884.579/0001-41

10/08/2015

09/08/2018

Nível Superior e Médio

P

2014

MNT PREV.CORR.PRED., EXTRAMANUTENÇÃO E
ASSIT.TÉCNICA COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE
MAT. TÉC. E DE CONSUMO PARA OS ELEVADORES
DO AEROPORTO DE JOINVILLE-SC

90.347.840/0025-95

01/12/2014

30/11/2018

Nível Superior e Médio

P

2016

MANUTENÇÃO PARA OS SISTEMAS ELÉTRICOS.
MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS DO AEROPORTO
INTYERNACIONAL DE MANAUS POR ANS E COM
FOPRNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SOB
DEMANDA.

04.743.858/0001-05

18/05/2016

17/11/2018

Nível Superior,
Fundamental

2015

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
CORRETIVA,
PREDITIVA, EXTRAMANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PARA ELEVADOR NO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE PORTO VELHO/RO

17.277.737/0001-59

30/04/2015

29/04/2018

Nível Superior e Médio

P

2015

MNT PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,
INCLUSIVE
DE
ATENDIMENTOS
EMERGENCIAIS, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS,
PARA 02 ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO
ADMINISTRATIVO DA DO CSBH

90.347.840/0009-75

06/04/2015

05/04/2018

Planilha Simplificada - Sem
Mão de Obra

P
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Médio

2013

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MNT PREV.CORR.,
CONTROLE E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA
ELÉTRICO DE 2600KVA DE POTÊNCIA, CONSTITUÍDO
DE SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS, QUADROS DE
ILUMINAÇÃO, FORÇA E COMANDO, EM MÉDIA E
BAIXA TENSÃO, QUADROS E SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DEMAIS
SISTEMAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL
MARECHAL CUNHA MACHADO EM SÃO LUIS/MA

02.393.162/0001-62

08/08/2013

31/07/2018

Nível Superior e Médio

P

2013

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA DE ELEVADOR
INSTALADO NA TORRE DE CONTROLE DO
AEROPORTO DE MACAPÁ/AP

29.739.737/0006-17

01/10/2013

30/09/2018

Planilha Simplificada - Sem
Mão de Obra

P

2016

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES e ESCADAS
ROLANTES POR ANS, COM FORNECIMENTO DE
MATL. TÉCNICO SOB DEMANDA, DO SBPA

29.739.737/0011-84

01/01/2016

16/08/2018

Nível Médio

A

2018

CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE SUBSISTEMAS ELÉTRICOS,
ELETROMECÂNICOS, MECÂNICOS, REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO DO AEROPORTO DE JOINVILLE

80.464.753/0001-97

22/01/2018

04/05/2018

Nível Superior,
Fundamental

2014

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO NO SISTEMA DE BALANÇAS DO
AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMESMANAUS/AM

00.899.223/0001-32

01/12/2014

30/11/2018

Nível Médio e Fundamental

2017

MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO
PARA OS SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS,
MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, CIVIL E ÁREAS
VERDES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
TABATINGA, POR ANS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS SOB DEMANDA

01756239/00001-59

01/06/2017

30/11/2019

Nível Superior,
Fundamental
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Médio

e

A

P

e

A
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Médio

2017

2016

2016

2012

2015

2014

2013

2012

MANUTENÇÃO PARA OS SISTEMAS CIVIL E
REFRIGERAÇÃO DO AEROPORTO DE CARAJÁS, EM
PARAUAPEBAS/PA
MANUTENÇÃO DE SISTEMA CIVIL POR ANS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB
DEMANDA PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL
DE BELÉM - SBBE E DE BELÉM -SBJC
SERVIÇOS
CONTÍNUOS
DE
PREVENÇÃO,
SALVAMENTO E COMBATE INCÊNDIO PARA O
AEROPORTO DE MACAÉ
SERVIÇOS
DE
OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E EXTRA-MANUTENÇÃO
DO SISTEMA ELÉTRICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
NA ÁREA DE MANOBRAS NO AEROPORTO SANTOS
DUMONT
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, SALVAMENTO E
COMBATE A INCÊNDIO NO AEROPORTO DE SANTOS
DUMONT - SBRJ
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E CONTROLE E
MINIMIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA E PROLIFERAÇÃO DE
ROEDORES, CUPINS, BARATAS, FORMIGAS E
MOSCAS
MANUT. SUBSISTEMAS PONTES TELESCÓPICAS DE
EMBARQUE, ESTEIRAS E CARROSSÉIS DE BAGAGEM
E PORTAS AUTOMÁTICAS

87.074.365/0001-49

03/07/2017

02/01/2020

Nível Superior e Médio

A

01248111/0001-84

02/10/2017

01/04/2020

Nível Técnico e Fundamental

A

08.220.952/0001-22

10/02/2017

09/08/2019

Nível Superior,
Fundamental

A

05.606.060/0001-76

01/03/2016

29/05/2018

Nível Superior e Médio

P

01.918.118/0001-66

01/11/2012

31/10/2017

Nível Médio e Técnico

E

11.433.268/0001-33

28/05/2015

27/05/2018

Nível Médio e Fundamental

P

29.912.565/0001-29

01/10/2014

30/09/2018

Nível Superior e Médio

P

31.559.222/0001-72

20/05/2013

19/05/2018

Nível Médio

P

32.596.173/0001-00

20/10/2012

19/10/2017

Nível Superior,
Fundamental
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Médio

Médio

e

e

E
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2017

MNT DO SUBSISTEMA DE AR CONDICIONADO E
REFRIGERAÇÃO, POR ANS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA, DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM/VAL-DECANS/JÚLIO CEZAR RIBEIRO E AEROPORTO DE
BELÉM/BRIGADEIRO PROTÁSIO DE OLIVEIRA, EM
BELÉM/PA

2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA, EXTRA-MANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE
MÉDIA E BAIXA TENSÃO, POR ACORDO DE NÍVEL DE
SERVIÇO (ANS) COM FORMECIMENTO DE
MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA, DO
AEROPORTO DE MACAÉ/RJ

07.478.179/0001-36

15/11/2017

14/05/2020

Nível Médio e Fundamental

2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONTÍNUOS
REMANESCENTES
DE
SUPORTE
TÉCNICO
PRESENCIAL E REMOTO AOS USUÁRIOS DAS
SOLUÇÕES
DE
TI,
À
INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA, ÀS SOLUÇÕES CORPORATIVAS E À
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE FORMA A
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO
AMBIENTE
DE
TI
DOS
AEROPORTOS
INTERNACIONAL DE MANAUS, PORTO VELHO, BOA
VISTA, CRUZEIRO DO SUL, RIO BRANCO,
TABATINGA, AEROPORTO DE TEFÉ E DA UAMN

42.563.692/0001-26

21/09/2017

20/04/2019

Nível Superior,
Técnico

2016

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS
ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, CIVIL
E ÁREAS VERDES DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE CRUZEIRO DO SUL, POR ANS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS

01.153.381/0001-01

02/12/2016

01/06/2019

Nível
Superior,
Médio,
Fundamental e Técnico

A

2017

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DOS SUBSISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E
ELETROMECÂNICOS DO AEROPORTO DE CAMPO DE
MARTE, POR ANS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA

04.743.858/0001-05

08/01/2017

07/07/2019

Nível Superior,
Técnico

A
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Médio

e

e

A
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Médio

A

2017

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE ÁREAS
VERDES E DE DRENAGEM DO AEROPORTO DE
CAMPO DE MARTE, POR ANS COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS TÉCNICOS SOB DEMANDA

53.591.103/0001-30

02/03/2017

01/09/2019

Nível Médio, Fundamental e
Técnico

A

2016

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDITIVA,
PREVENTIVA,
CORRETIVA
E
EXTRAMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO
AEROPORTO SANTA GENOVEVA-GOIÂNIA, POR ANS
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS
SOB DEMANDA

00.899.223/0001-32

02/01/2017

01/07/2019

Nível Superior e Técnico

A

2016

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CIVIL, ELÉTRICO,
MECÂNICO, ELETROMECÂNICO E AUXÍLIOS VISUAIS,
POR ANS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
TÉCNICOS SOB DEMANDA, DO AEROPORTO DE
CORUMBÁ

ODESSA ENGENHARIA
LTDA - EPP - CNPJ:
13.261.622/0001-15

05/12/2016

04/06/2019

Nível Médio, Fundamental e
Técnico

A

2012

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA, EXTRAMANUTENÇÃO E
ASSISTÊNCIA INCLUSIVE ACIONAMENTOS DE
EMERGÊNCIAIS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS PARA OS SUBSUISTEMAS DE ELEVADORES E
ESCADAS ROLANTES DO AEROPORTO DE
CONGONHAS

00.028.986/0146-72

06/08/2012

05/08/2018

Nível Superior,
Técnico

Médio

e

P

01/09/2015

13/08/2018

Nível Superior,
Técnico

Médio

e

11/11/2014

10/11/2018

Nível Médio, Fundamental e
Técnico

2014

241

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

P

P
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2015

MANUTENÇÃO
DOS
SISTEMASELÉTRICO,
ELETROMECÂNICO, ELETRÔNICO E MECÂNICO DO
AEROPORTO BRIGADEIRO LYSIAS RODRIGUES 08.220.952/0001-22
PALMAS-TO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB
DEMANDA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRICIA VILELA ME NAS ÁREAS VERDES DO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ CNPJ: 00.224.853/0001DOS CAMPOS
07

2014

Suporte técnico presencial e remoto aos usuários
das soluções de tecnologia da informação, à
estrutura tecnológica, à soluções corporativas e à
sustentação de sistemas de forma a garantir o
pleno funcionamento do ambiente de tecnologia da
informação da SRSU e aeroportos vinculados.

IOS INFORMÁTICA
ORGANIZAÇÃO E
SISTEMAS S/A.

04/02/2015

03/02/2018

Médio e superior.

P

2016

Suporte técnico presencial e remoto de serviços de
atendimento,
operação,
monitoramento
e
manutenção de tecnologia da informação e
sistemas relacionados, de assistência técnica em
telemática e infraestrutura de rede de dados e voz
do Centro de Suporte técnico-administrativo do Rio
de
Janeiro
e
dependências
vinculadas
geograficamente no Rio de Janeiro.

ZIVA TECNOLOGIA E
SOLUÇÕES LTDA.

02/07/2016

01/01/2019

Médio e superior.

A

2012

Serviços de manutenção preventiva de hardware e
sustentação de hardware, software e infraestrutura NIBBLE TECNOLOGIA DA
na solução integrada de tratamento de mensagens
INFORMAÇÃO LTDA.
aeronáuticas do SGTAI

24/05/2012

23/05/2017

Médio e superior.

E

2014

Serviços contínuos técnicos especializados de
suporte a servidores, sistemas operacionais,
aplicações, infraestrutura de rede de dados e
telefonia do ambiente de tecnologia da informação
da superintendência regional do norte (SRNO) e
aeroportos vinculados.

21/10/2014

20/10/2018

Médio e superior.

P
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CTIS TECNOLOGIA S/A.
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AMCOM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LTDA.

16/08/2016

15/01/2019

Médio e superior.

P

2017

Serviços contínuos remanescentes de suporte
técnico presencial e remoto aos usuários das
soluções de tecnologia da informação, à
infraestrutura tecnológica, às soluções corporativas
e à sustentação de sistemas de forma a garantir o
pleno funcionamento do ambiente da tecnologia da
informação - TI do Aeroporto Internacional de
Manaus, Aeroporto Internacional de Porto Velho,
Aeroporto Internacional de Boa Vista, Aeroporto
Internacional de Cruzeiro do Sul, Aeroporto
Internacional
de
Rio
Branco,
Aeroporto
Internacional de Tabatinga, do Aeroporto de Tefé e
da unidade de apoio à execução de Serviços de
Manaus (UAMN).

M. I. MONTREAL
IMFORMÁTICA S/A.

21/09/2017

20/04/2019

Médio e superior.

A

19/06/2017

18/12/2019

Nível Superior, Médio e
Fundamental

A

01/04/2016

28/07/2017

Nível Superior, Médio e
Fundamental

E

16/01/2017

28/07/2017

Nível Superior, Médio e
Fundamental

E

2017

2016

2016

MNT DO SUBSISTEMA DE ÁREAS VERDES POR ANS
LAVS - SERVIÇOS
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS
ESPECIAIS DE LIMPEZA E
SOB DEMANDA, DO AEROPORTO INTERNACIONAL
CONSERVAÇÃO LTDA
MARECHAL CUNHA MACHADO EM SÃO LUIS-MA
SERVIÇOS
CONTÍNUOS
DE
PREVENÇÃO,
SALVAMENTO E COMBATE INCÊNDIO PARA O
05.606.060/0001-76
AEROPORTO DE CAMPOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
E INFRAESTRUTURA CIVIL, ELETROMECÂNICA,
34.108.779/0001-85
HIDROSSANITÁRIA E DE ÁREAS VERDES DO SBCP.
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2016

Serviços técnicos e contínuos em tecnologia da
informação, na forma de mensuração dos serviços
por resultados alcançados e verificados,
compreendendo o desenvolvimento e a
manutenção de sistemas de informação, em regime
de fábrica de software, a sustentação de sistemas
de informação e o suporte a banco de dados para o
polo de desenvolvimento localizado no Rio de
Janeiro.

08.091.559/0001-86

11/07/14

10/07/18

07.147.003/0001-00
JAKS SERV COM E
REPRESENTAÇÃO LTDA
09.195.665/0001-72

21/07/14

20/07/18

Auxiliar de Serviços Gerais ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO
Encarregado de Serviços —
ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO MÉDIO COMPLETO

26/04/13

15/11/18

MÉDIO

P

01/04/14

31/03/19

P

TRANSPORTE PASSAGEIROS

10.402.348/0001-69

10/05/17

09/05/22

2017

TRANSPORTE PASSAGEIROS

05.842.061/0001-10

16/05/17

15/05/22

2017
2015

BALCÃO DE INFORMAÇÕES
APRENDIZ

22.608.797/0001-47
61.600.839/0001-55

01/09/17
09/09/2015

31/08/18
08/09/2017

2015

BALCÃO DE INFORMAÇÃO

04.854.298/0001-58

03/11/2015

02/11/2017

2012

SERV. MENSAGEIROS

04.770.319/0001-57

07/11/2012

06/11/2017

2012
2013
2011

TRANSPORTE PASSAGEIROS
SBVT - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBTE - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SBTE - MANUTENÇÃO CIVIL, MECANICA E
ELETROMECANICA
SBTE - MANUTENÇÃO SIST. DE REFRIGERAÇÃO
SBSV -EMERGÊNCIA MÉDICA
SBSV - MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS
SBSV - MANUTENÇÃO ELETROMECANICA
SBSV - MANUTENÇÃO PREDIAL
SBSV - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES
SBSP - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBRJ - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBRF - MANUTENÇÃO DETECÇÃO DE ALARME DE
INCÊNDIO
SBRF - MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDES

93.305.704/0001-53
02726717/0001-40
12067103/0001-58

16/01/2012
20/12/2013
16/11/2011

15/01/2018
19/12/2018
15/02/2017

ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO
ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO
ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO MÉDIO COMPLETO
ENSINO
MÉDIO
COMPLETO/SUPERIOR
INCOMPLETO
ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO
ENSINO MÉDIO COMPLETO
MeS
MeS

07039948/0001-08

20/10/2014

19/04/2017

MeS

E

04762861/0001-68
02726717/0001-40
01918118/0001-66
04743858/0001-05
07447287/0001-30
01918118/0001-66
10445700/0001-43
09557452/0001-43

09/07/2015
07/07/2013
03/06/2013
12/01/2016
26/06/2013
09/05/2016
27/07/2015
01/08/2016

08/01/2019
06/07/2018
15/11/2017
02/01/2018
25/02/2018
15/11/2017
26/07/2019
31/01/2019

MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS

P
P
E
P
P
E
P
P

16669312/0001-22

01/11/2013

31/10/2018

MeS

P

07039948/0001-08

15/12/2014

14/12/2019
244

MeS

P

MOVIMENTAÇÃO DE CARRINHOS

2014

BALCÃO DE INFORMAÇÕES

2013

AGENTE DE PORTARIA

2014

BOMBEIROS

2017

2014
2015
2013
2013
2016
2013
2016
2015
2016
2013
2014
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2014

2016
2016
2016
2012
2011
2012
2014
2013
2012
2013
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2012
2012
2016
2012

SBRF - MANUTENÇÃO CIVIL
SBRF - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SBRF - MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS
SBRF - MANUTENÇÃO ELETROMECANICA
SBRF - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBRF - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
SBPL - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
SBPA - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBMO - MANUTENÇÃO SIST. DE REFRIGERAÇÃO
SBMO - MANUTENÇÃO CIVIL E MECÂNICA
SBMO - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SBMO - MANUTENÇÃO ELEVADORES E ESCADAS
ROLANTES
EMERGÊNCIA MÉDICA
SBLO - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBGK -MANUTENÇÃO ELEVADORES
SBJP - MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E DE ÁREAS
VERDES
SBJP - COLETA DE LIXO
SBIL - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, CIVIL E
ELÉTRICA
SBFZ - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBFZ - BALCÃO DE INFORMAÇÕES
SBFZ - APRENDIZ
SBFZ - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
SBFZ - MANUTENÇÃO ELETROMECANICA
SBFZ - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES
SBFZ - MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA
SBFL - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBFI - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBEG - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBCY - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBEG - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBAR - MANUTENÇÃO CIVIL

00899223/0001-32
01918118/0001-66
61918118/0001-66
08065993/0001-91
02726717/0001-40
04080421/0001-20
03927065/0001-75
02726717/0001-40
09165068/0001-03
07242256/0001-54
07242256/0001-54

15/05/2015
08/08/2015
11/01/2016
26/03/2016
13/02/2016
11/08/2016
28/09/2014
01/09/2014
01/08/2013
23/11/2011
03/12/2014

14/05/2020
15/11/2017
10/07/2018
25/09/2018
12/08/2018
10/02/2019
28/09/2019
31/12/2017
31/07/2018
11/09/2017
02/12/2018

MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS

P
E
P
P
P
P
P
E
P
E
P

03758809/0001-75

11/04/2016

10/10/2018

MeS

P

09557452/0001-43
02752378/0001-77
00028986/0148-34

09/05/2016
15/07/2016
01/08/2012

08/11/2018
14/01/2019
31/07/2017

MeS
MeS
MeS

P
P
E

12067103/0001-58

08/11/2011

07/05/2017

MeS

E

05403418/0001-63

01/02/2012

31/01/2017

F

E

07242256/0001-54

15/10/2014

14/10/2018

MeS

P

02726717/0001-40
06234467/0001-82
09557713/0001-25
08220952/0001-22
08065993/0001-91
01918118/0001-66
13261622/0001-15
07761071/0001-63
07767071/0001-63
03788737/0001-09
14004624/0001-31
09557452/0001-43
01724109/0001-34

01/07/2013
01/12/2012
28/10/2013
14/12/2015
14/03/2016
11/06/2016
19/09/2016
01/09/2015
01/04/2015
24/06/2012
15/08/2012
22/07/2016
01/12/2012

30/06/2018
30/11/2017
27/10/2017
13/06/2018
13/09/2018
15/11/2017
18/03/2019
31/08/2018
31/03/2020
23/12/2017
14/08/2018
21/01/2019
30/11/2018

MeS
M
F
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS

P
E
E
P
P
E
P
P
P
E
P
P
P
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2015
2015
2016
2016
2016
2016
2014
2014
2013
2011
2014

2011
2014
2013
2014
2012
2012
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2016
2016
2017
2012
2015
2014
2016
2016
2016
2014
2014
2017
2017
2017

SBAR - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ELETRÔNICA E
ELETROMECÂNICA
UARF - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
UARF - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UARF - AGÊNCIA DE VIAGEM
UARF - APRENDIZ
UARF - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UARF - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UARF - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UARF - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UARF - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA
LIMPEZA
SBSV - MANUTENÇÃO CIVIL
SBIL - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
SBCT - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBTE - ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
SBSV - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SBKG - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
SBAR - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
SBTE - ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
SBJP - MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E DE ÁREAS
VERDES
SBVT - MANEJ. FAUNA
SBVT - APRENDIZ
SBUL - APRENDIZ
TAPC - AGENTE DE PORTARIA
SBVT - AGENTE DE PORTARIA
SBSV - MANEJ. FAUNA
SBUR - APRENDIZ
SBAR - BOMBEIRO CIVIL
SBTE - MANUTENÇÃO ELEVADORES
SBCG - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBTE - MANUTENÇÃO ELÉTRICA

01918118/0001-66

19/11/2015

15/11/2017

MeS

E

11205119/0001-17
07073027-0001-53
04462643/0001-08
10913861/0001-14
33530486/0001-29
33000118/0001-79
01476494/0001-48
32578387/0001-54
01918118/0001-66
03325110/0001-11
00192707/0001-47
90347840/0001-09
17653610/0001-97
06059254/0001-61
04743858/0001-05
07485559/0001-06
03758809/0001-75
06059254/0001-61

01/10/2011
02/06/2014
02/01/2013
12/08/2014
01/03/2012
01/03/2012
05/09/2014
14/10/2014
05/01/2015
09/12/2015
11/10/2016
11/11/2016
15/12/2016
01/01/2017
23/03/2017
01/01/2017
30/09/2016
05/12/2016

30/08/2017
01/06/2019
01/01/2018
11/08/2018
28/02/2017
28/02/2017
04/09/2019
13/10/2019
04/07/2017
08/12/2018
10/04/2019
10/05/2019
14/12/2017
30/06/2019
22/03/2018
30/06/2019
30/06/2019
05/09/2019

MeS
MeS
M
F
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
F
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
MeS
M

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

13261622/0001-15

12/06/2017

11/12/2019

MeS

A

07080828/0001-46
02671704/0001-11
25642455/0001-31
03169846/0001-48
04712320/0001-25
08022237/0001-85
20058511/0001-66
42515478/0001-42
54222401/0001-15
05498875/0001-89
23621550/0001-23

03/12/2012
13/05/2015
21/07/2014
14/09/2016
19/07/2016
10/10/2016
09/06/2014
01/03/2014
01/10/2017
20/02/2017
01/08/2017

02/03/2018
12/05/2019
20/07/2018
16/03/2019
18/01/2019
09/11/2017
08/06/2018
28/02/2018
31/03/2020
19/08/2019
31/01/2020

MeS
F
F
F
F
MeS
F
MeS
MeS
MeS
MeS

P
P
P
P
P
E
P
P
A
P
A
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2015

2017
2016
2017
2014
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

SBTE - MANUTENÇÃO SUBSISTEMA DE AGUA
POTÁVEL,
ÁREAS
VERDES,
DRENAGEM,
EDIFICAÇÕES.
SBFZ - MANUTENÇÃO SIST. DE BALANÇAS
ELETRÔNICAS
SBJP - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
SBRF - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
SBBH - MANEJO DE FAUNA
SBMO - MANEJO DE FAUNA
SBJP -MANUTENÇÃO ELEVADORES E ESCADAS
ROLANTES
SBPL - MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E DE ÁREAS
VERDES
SBMO - MANUTENÇÃO CIVIL
SBCT - MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (CERCAS E
ALAMBRADOS), ÁREAS VERDES, PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM
SBSN - MANUTENÇÃO CIVIL
SBTE - ANÁLISE MICROBIOLOGICA E AMBIENTAIS
SBSV - MANUTENÇÃO SUBSISTEMAS DE VIATURAS
UARF - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SBEG - EMERGÊNCIA MÉDICA
SBAR
MANUTENÇÃO
ELÉTRICO,
ELETROMECÂNICO E MECÂNICO

23972729/0001-25

18/08/2017

13/02/2018

MeS

P

07647251/0001-01

01/11/2017

30/04/2020

MeS

A

04449537/0001-94
11205119/0001-17
07080828/0001-46
07080828/0001-46

10/10/2016
01/10/2017
17/02/2014
01/08/2017

09/04/2019
29/03/2018
16/03/2018
31/07/2018

MeS
MeS
MeS
MeS

P
A
P
A

07485559/0001-06

12/09/2017

01/03/2020

MeS

A

01918118/0001-66

15/02/2016

15/11/2017

MeS

E

34108779/0001-85

10/10/2017

17/04/2020

MeS

A

03880511/0001-33

28/08/2017

25/02/2020

MeS

A

11162311/0001-33
05691252/0001-28
40572182/0001-90
32578387/0001-54
03788737/0001-09

09/10/2017
25/09/2017
05/12/2017
17/01/2017
24/12/2017

08/04/2020
24/03/2020
02/01/2018
16/01/2020
23/06/2020

MeS
M
MeS
MeS
MeS

A
A
A
P
A

08872024/0001-42

01/12/2017

18/05/2018

MeS

A

2014

VIGILÂNCIA

66.700.295/0001-17

23/06/14

22/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

11.933.418/0001-78

25/09/15

24/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

06.968.118/0001-94

01/10/15

30/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

VIGILÂNCIA

14.292.203/0001-03

16/10/13

15/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2017

2012

TELECOMUNICAÇÕES E REDE DE DADOS

67.726.505/0001-09

22/10/12

21/10/18

Nível médio e nível superior

Ativo
Prorrogado

2015

APAC

11.544.627/0001-20

28/10/15

27/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

00.865.761/0001-06

08/12/15

07/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

03.325.110/0001-11

09/12/15

08/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

04.080.421/0001-20

16/12/12

15/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2017

VIGILÂNCIA

09.228.233/0001-10

31/12/17

30/06/20

Nível médio

2017

APAC

04.080.421/0001-20

16/01/18

15/07/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

40.170.029/0001-36

25/01/18

24/07/20

Nível médio

2017

LIMPEZA

29/01/18

28/07/20

Nível médio

2014

LIMPEZA

03.130.750/0001-76

05/02/14

04/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

02.650.833/0001-23

06/02/14

05/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

OFFICE BOY E DIGITADORES

05.333.566/0001-59

10/02/15

09/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

07.783.832/0001-70

27/02/13

26/05/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

02.201.230/0001-44

01/03/15

28/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

25/03/14

24/03/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado

VIGILÂNCIA

01.848.003/0001-42

26/03/12

25/03/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

19.086.878/0001-10

28/03/15

27/03/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2017

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

01/04/14

31/03/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

SUPORTE DE REDE

12.130.013/0001-64

01/04/14

31/03/18

Nível médio e nível superior

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

08/04/14

07/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

06.205.427/0001-02

09/04/14

08/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

14/04/14

13/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2017

LIMPEZA

10.687.537/0001-25

01/11/17

15/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

04.712.320/0001-25

20/04/15

19/04/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

12.159.225/0001-74

24/04/14

23/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

LIMPEZA

02.818.890/0001-79

27/10/15

26/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

04.829.840/0001-12

28/04/14

27/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

01/05/14

30/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

01/05/14

30/04/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

00.332.087/0005-28

06/11/15

05/11/20

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2012

LIMPEZA

12.084.049/0001-59

09/05/13

08/05/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

LIMPEZA

11.188.770/0001-26

10/05/15

09/05/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

TECA

04.080.421/0001-20

15/05/13

14/05/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

08.644.690/0001-23

16/05/14

15/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2017

APAC

07.705.117/0002-09

19/03/18

18/09/20

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

04.944.975/0001-29

01/12/15

31/05/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

41.617.168/0001-28

04/06/14

03/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

40.170.029/0001-36

10/12/15

09/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

LIMPEZA

04.999.840/0001-60

15/06/15

14/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

JOVEM APRENDIZ

37.381.902/0001-25

16/06/14

15/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

31.546.484/0001-00

16/12/15

15/12/20

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

17/06/14

16/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO

38.056.404/0001-70

18/12/15

17/06/18

Nível médio e nível superior

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

66.700.295/0001-17

21/06/14

20/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

25/06/14

24/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

250

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

2013

LIMPEZA

78.570.397/0001-44

29/06/13

28/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

12.084.049/0001-59

01/07/13

30/06/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

12.283.174/0001-98

03/01/16

02/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2012

VIGILÂNCIA

09.228.233/0001-10

04/07/12

03/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

08/07/14

07/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

10/07/14

09/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

18/07/15

17/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

00.332.087/0001-02

21/07/14

20/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

APAC

04.080.421/0001-20

23/07/13

22/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

23/07/14

22/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

23/07/14

22/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

APAC

04.080.421/0001-20

24/07/13

23/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

03.613.941/0001-99

28/01/16

27/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

APAC

12.561.284/0001-74

30/01/16

29/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

APAC

13.389.550/0001-96

30/01/16

29/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2013

APAC

13.389.550/0001-96

30/01/16

29/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

APAC

10.853.830/0001-15

01/08/15

31/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

VIGILÂNCIA

07.534.224/0001-22

01/08/13

31/07/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

03.229.363/0003-53

05/08/15

04/08/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

02.103.266/0001-95

12/08/15

11/08/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

22/08/14

21/08/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

92.653.666/0002-48

28/08/15

27/08/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

01/09/14

31/08/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

VIGILÂNCIA

05.554.220/0001-80

02/09/13

01/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

01.582.046/0001-29

06/09/2014

05/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

10/09/14

09/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

MANUTENÇÃO PREDIAL

07.242.256/0001-54

23/09/15

22/09/18

Nível médio e nível superior

Ativo
Prorrogado

2012

VIGILÂNCIA

04.808.914/0001-34

25/09/12

24/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

87.134.086/0001-23

28/09/14

27/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

05.416.273/0001-35

01/10/14

30/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2016

LIMPEZA

01.582.046/0001-29

01/10/13

30/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

VIGILÂNCIA

40.170.029/0001-36

15/04/14

30/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

13.416.744/0001-33

31/03/16

30/09/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

17.748.508/0001-75

10/10/13

09/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

APAC

18.571.681/0001-03

12/10/13

11/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

APAC

09.195.665/0001-72

24/10/15

23/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

28/10/14

27/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

28/10/14

27/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

01.582.046/0001-29

01/11/2013

31/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

01.582.046/0001-29

01/11/2013

31/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

01.582.046/0001-29

01/11/2013

31/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

01.582.046/0001-29

01/11/13

31/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

13.389.550/0001-96

01/11/14

31/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

ESTAGIÁRIOS

61.600.839/0001-55

01/05/16

31/10/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

01/07/16

06/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2013

VIGILÂNCIA

04.718.633/0001-90

09/11/14

08/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

10.926.280/0001-17

26/05/14

25/05/18

Nível médio e nível superior

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

03.130.750/0001-76

09/05/16

08/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

01.600.190/0001-40

11/11/13

10/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

APAC

13.389.550/0001-96

17/05/16

16/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

03.007.660/0001-92

01/06/16

30/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

15.615.069/0001-05

01/06/16

30/11/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

04.374.998/0001-45

09/06/16

08/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

09.195.665/0001-72

15/12/15

14/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

APAC

12.561.284/0001-74

17/12/13

16/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

21/12/13

20/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

01/07/16

30/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

01.600.190/0001-40

01/01/15

31/12/18

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

02.674.687/0001-76

02/07/16

01/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

10/07/16

09/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2014

TECA

01.016.549/0001-46

11/08/16

10/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

09.195.665/0001-72

11/08/16

10/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

03.130.750/0001-76

16/01/14

15/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

16/01/14

15/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

03.130.750/0001-76

23/01/14

22/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

15.615.817/0001-41

30/07/16

29/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

APAC

13.389.550/0001-96

01/08/2016

31/01/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2013

LIMPEZA

03.130.750/0001-76

02/02/14

01/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

05/02/14

04/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

05.416.273/0001-35

16/08/2016

15/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

15.615.817/0001-41

20/08/16

19/02/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

03.613.941/0001-99

08/09/16

08/03/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

00.400.247/0001-03

14/03/14

13/03/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2014

LIMPEZA

04.999.840/0001-60

01/04/15

31/03/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2015

VIGILÂNCIA

05.408.502/0001-70

07/04/15

06/04/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2016

LIMPEZA

09.540.692/0001-35

01/11/16

30/04/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

31/10/16

30/04/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

APAC

01.016.549/0001-46

01/11/16

01/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

85.431.161/0001-92

04/11/16

03/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

23.066.228/0001-80

15/11/16

14/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

08.247.960/0001-62

24/11/16

23/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

42.035.097/0002-07

01/12/16

30/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

TECA

13.183.508/0001-14

01/11/16

30/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

APAC

04.080.421/0001-20

01/11/16

31/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

09.195.665/0001-72

01/11/16

31/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

TECA

04.080.421/0001-20

01/11/16

31/05/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

08.247.960/0001-62

14/12/16

13/06/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

VIGILÂNCIA

07.534.224/0001-22

30/12/16

29/06/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

09.356.435/0001-48

27/07/16

26/07/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

07/02/2017

06/08/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado
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2016

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

13/02/17

12/08/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

16/02/17

15/08/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

15.138.216/0001-95

02/03/2017

01/09/19

Nível médio

2016

AGENTE DE PORTARIA

15.615.069/0001-05

14/09/16

13/09/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

15/03/2017

14/09/19

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2017

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

01/04/17

30/09/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

12.084.049/0001-59

02/04/17

01/10/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

15.138.216/0001-95

04/04/17

03/10/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

08/04/17

07/10/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

06.069.286/0001-48

20/04/17

19/10/19

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

37.162.435/0001-42

01/05/17

31/10/19

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

87.134.086/0001-23

02/05/17

01/11/19

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

04.701.639/0001-55

17/06/17

16/12/19

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

01.771.692/0001-34

20/06/17

19/12/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

04.829.840/0001-12

25/06/17

24/12/19

Nível médio

2017

LIMPEZA

08.247.960/0001-62

01/07/17

31/12/19

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

07.658.074/0001-69

06/07/17

05/01/20

Nível médio
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Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
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Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado

2017

Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado

2017

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

07/07/17

06/01/20

Nível médio

2017

LIMPEZA

04.999.840/0001-60

21/07/17

20/01/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

13.019.295/0004-32

23/07/17

22/01/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

02.322.136/0001-43

22/02/17

05/02/20

Nível médio

2017

TECA

04.080.421/0001-20

15/08/17

14/02/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

00.332.087/0005-28

16/08/17

15/02/20

Nível médio

2017

APAC

12.415.356/0001-75

23/08/17

22/02/20

Nível médio

2015

VIGILÂNCIA

42.035.097/0002-07

01/03/15

29/02/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

09.137.717/0001-54

01/11/17

30/04/20

Nível médio

2017

LIMPEZA

01.600.190/0001-40

01/11/17

30/04/20

Nível médio

2017

LIMPEZA

13.146.946/0001-02

20/11/17

19/05/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

05.920.248/0001-94

30/11/17

29/05/20

Nível médio

2017

LIMPEZA

13.146.946/0001-02

01/12/17

31/05/20

Nível médio

2017

VIGILÂNCIA

14.919.333/0001-23

11/12/17

11/06/20

Nível médio

2015

MENOR APRENDIZ

61.600.839/0001-55

17/11/15

16/11/20

Nível médio

Ativo
Prorrogado

2016

AGENTE DE PORTARIA

04.712.320/0001-25

19/07/16

18/01/19

Nível médio

Encerrado

2016

LIMPEZA

09.356.435/0001-48

27/07/16

26/01/19

Nível médio

Encerrado

2016

APAC

13.389.550/0001-96

01/08/16

31/01/19

Nível médio

Encerrado

2016

TECA

01.016.549/0001-46

11/08/16

10/02/19

Nível médio

Encerrado
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Ativo
Prorrogado
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Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado
Ativo
Prorrogado

LIMPEZA

05.416.273/0001-35

16/08/16

15/02/19

Nível médio

Encerrado

2016

VIGILÂNCIA

03.613.941/0001-99

08/09/16

08/03/19

Nível médio

Encerrado

2010

AQUISIÇÃO SOE

85.200.665/0001-00

28/01/11

27/01/17

Nível médio e nível superior

Encerrado

2014

LIMPEZA

11.312.296/0001-00

07/02/15

06/02/17

Nível médio

Encerrado

2014

LIMPEZA

50.400.407/0001-84

12/02/15

11/02/17

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

16/02/12

15/02/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

02.749.674/0001-19

16/09/15

15/09/17

Nível médio

Encerrado

2013

LIMPEZA

02.749.674/0001-19

01/11/13

31/10/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

72.043.920/0001-06

02/03/15

01/03/17

Nível médio

Encerrado

2017

LIMPEZA

06.538.799/0001-50

16/02/12

15/08/19

Nível médio

Encerrado

2014

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

01/04/14

31/03/17

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

02.630.719/0001-31

13/03/12

12/03/17

Nível médio

Encerrado

2011

LIMPEZA

02.812.710/0001-58

21/09/11

20/03/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

12.084.049/0001-59

02/04/15

01/04/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

72.043.920/0001-06

29/04/15

28/04/17

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

09.863.853/0001-21

01/04/12

31/03/17

Nível médio

Encerrado

2016

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

01/10/16

01/04/19

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

72.043.920/0001-06

04/01/15

03/04/17

Nível médio

Encerrado

2017

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

08/02/17

07/04/17

Nível médio

Encerrado

2017

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

08/02/17

07/05/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

87.134.086/0001-23

02/05/12

01/05/17

Nível médio

Encerrado

2013

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

13/03/14

12/03/18

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

59.231.555/0001-97

02/04/12

01/04/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

72.043.920/0001-06

20/04/15

19/04/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

02.630.719/0001-31

04/05/15

03/05/17

Nível médio

Encerrado

2014

VIGILÂNCIA

37.162.435/0001-42

01/04/12

30/04/17

Nível médio

Encerrado

2011

VIGILÂNCIA

01.771.692/0001-34

20/06/11

19/06/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

04.701.639/0001-55

17/06/12

16/06/17

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

04.829.840/0001-12

25/06/12

24/06/17

Nível médio

Encerrado

2013

LIMPEZA

72.043.920/0001-06

01/07/13

30/06/17
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2016

LIMPEZA

10.194.352/0001-89

Nível médio

Encerrado

2014

VIGILÂNCIA

03.260.209/0001-82

07/05/14

05/07/17

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

50.400.407/0001-84

21/07/12

20/07/17

Nível médio

Encerrado

2016

APAC

09.195.665/0001-72

01/11/16

22/08/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

02.650.833/0001-23

23/07/12

22/07/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

02.650.833/0001-23

23/07/12

22/07/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

00.865.761/0001-06

23/07/12

22/07/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

00.865.761/0001-06

23/07/12

22/07/17

Nível médio

Encerrado

2015

VIGILÂNCIA

00.332.087/0005-28

16/08/12

15/08/17

Nível médio

Encerrado

2012

TECA

01.016.549/0001-46

15/08/12

14/08/17

Nível médio

Encerrado

2015

VIGILÂNCIA

05.025.350/0001-26

06/02/15

05/08/17

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

10.448.193/0001-00

08/02/12

07/02/18

Nível médio

Encerrado

2017

LIMPEZA

02.630.719/0001-31

10/04/17

28/07/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

10.398.803/0001-08

01/11/12

31/10/17

Nível médio

Encerrado

2017

LIMPEZA

02.630.719/0001-31

28/07/17

27/10/17

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

05.920.248/0001-94

30/11/12

29/11/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

02.630.719/0001-31

16/04/15

15/04/18

Nível médio

Encerrado

2012

LIMPEZA

03.325.110/0001-11

01/12/12

30/11/17

Nível médio

Encerrado

2017

VIGILÂNCIA

94.308.798/0001-87

10/12/12

09/12/17

Nível médio

Encerrado

2013

LIMPEZA

02.630.719/0001-31

20/12/13

19/12/17

Nível médio

Encerrado

2017

LIMPEZA

08.091.559/0001-86

03/03/17

02/09/17

Nível médio

Encerrado

2013

VIGILÂNCIA

03.130.750/0001-76

24/12/13

23/12/17

Nível médio

Encerrado

2015

VIGILÂNCIA

02.534.128/0001-60

01/01/17

31/12/17

Nível médio

Encerrado

2015

LIMPEZA

72.043.920/0001-06

03/02/15

02/02/18

Nível médio

Encerrado

2012

APAC

11.544.627/0001-20

16/01/13

15/01/18

Nível médio

Encerrado

2012

VIGILÂNCIA

40.170.029/0001-36

25/01/13

24/01/18

Nível médio

Encerrado

2013

LIMPEZA

03.211.977/0001-46

29/01/14

28/01/18

Nível médio

Encerrado

2011

VIGILÂNCIA

09.228.233/0001-10

29/12/11

30/12/17

Nível médio

Encerrado

2014

APAC

12.561.284/0001-74

31/05/14

30/05/18

Nível médio

Encerrado

2016

VIGILÂNCIA

07.705.117/0002-09

19/07/16

18/01/19
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2015

TECA

04.080.421/0001-20

11/08/16

10/02/19

Nível médio

Encerrado

SEDECAI202004062

2016
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10.5. Anexo V – Relatório de Acompanhamento e Consolidação de Resultados das SPES nº
003/DFGP/2018

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS DAS
SPES nº 003/DFGP/2018

Brasília | Abril | 2018
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3.

RESUMO
Este relatório tem por objetivo apresentar informações acerca do desempenho
operacional, econômico e financeiro das participações societárias de 49% nos aeroportos de
Campinas/SP, Confins/MG, Brasília/DF, Guarulhos/SP e Rio Galeão/RJ observado no ano de 2017,
com a finalidade de compor a prestação de contas anual da Infraero.

264

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

Visando o entendimento pleno das participações ora em evidência, este relatório está
estruturado de forma a apresentar uma visão geral de cada participação indicando a companhia, a
estrutura societária, o valor do compromisso assumido com o poder concedente por ocasião do
leilão, o valor até então aportado pelos sócios, o resultado observado em 2017 e como este resultado
impactou o balanço patrimonial da Infraero.

1.

INTRODUÇÃO

Em 2012 o Governo Federal deu início ao programa de desestatização da
administração de aeroportos Brasileiros. Naquele ano foram leiloados os Aeroportos de
Campinas/SP, Brasília/DF e de Guarulhos/SP. Em 2013 foram leiloados os aeroportos de
Confins/MG e Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). Em todos estes aeroportos, dada a política
governamental vigente, foi determinado que a Infraero mantivesse participação minoritária de 49%.
Resumo - Participações Societárias da Infraero
Guarulhos

Campinas

Brasília

Galeão

Confins

Inclusão no PND

jul/11

jul/11

jul/11

fev/13

fev/13

Leilão

fev/12

fev/12

fev/12

nov/13

nov/13

Assinatura do
Contrato

jun/12

jun/12

jun/12

abr/14

abr/14

R$ 16,2 bilhões

R$ 3,82 bilhões

R$ 4,51 bilhões

R$ 19,02 bilhões

R$ 1,82 bilhão

373,50%

159,75%

673,40%

294%

66%

Invepar (80%) + ACSA
(20%)

Triunfo (45%) + UTC
(45%) + Egis (10%)

Corporación América
(100%)

Excelente BV/Changi
(100%)

CCR (75%) + Zurich
(25%)

20 anos

30 anos

25 anos

25 anos

30 anos

R$ 4,6 bilhões

R$ 8,7 bilhões

R$ 2,8 bilhões

R$ 5,65 bilhões

R$ 8,7 bilhões

R$ 810 milhões

R$ 127 milhões

R$ 180 milhões

R$ 760 milhões

R$ 60 milhões

10%

5%

2%

5%

5%

Proposta Vencedora
Ágio
Sócio Privado (Atual)
Prazo da Concessão
Investimentos
Previstos no Contrato
de Concessão
Contrib. Fixa - Valor
Nominal
Contrib. Variável
Aportes realizados
pela Infraero
Resultado Acumulado
2017
Equity Value Cenário
Base Roland Berger

R$ 1.286.032.976

R$ 777.385.000

R$ 605.150.000

R$ 2.798.861.196

R$ 444.400.600

Prejuízo de R$ 2,7
bilhões
Positivo de R$ 500
milhões

Prejuízo de R$ 1,4
Bilhão
Negativo em R$ 1,1
bilhão

Prejuízo de R$ 940,6
milhões
Positivo em R$ 200
milhões

Prejuízo de R$ 792
milhões
Negativo em R$ 1,5
bilhão

Prejuízo de R$ 401
milhões
Positivo em R$ 200
milhões
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Item

2.

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE GUARULHOS – GRU AIRPORT

2.1.

HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro, teve
sua administração transferida à iniciativa privada na primeira rodada de concessões. O Leilão
ocorreu em fevereiro de 2012 e o lance vencedor comprometeu o administrador a pagar ao Governo
Federal, a título de outorga fixa2, o valor de R$ 16,2 bilhões, o que representou um ágio de
473,51% ante o lance mínimo estabelecido de R$ 3,4 bilhões.
A Companhia foi constituída em 23 de maio de 2012 e tem por objeto social
exclusivo a exploração, sob o regime de concessão, do Aeroporto Internacional de Guarulhos –
Governador André Franco Montoro (“Aeroporto Internacional de Guarulhos” ou “Guarulhos”), a
prestação dos serviços de execução, gestão e fiscalização da ampliação, manutenção, gerenciamento
e exploração do Aeroporto.
São sócios na Concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., a
sociedade anônima Aeroporto de Guarulhos Participações S.A., formada pelas empresas
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR e Airports Company South
Africa Soc Limited - ACSA, e a Infraero.
O Sócio Privado foi responsável pela elaboração, análise e apresentação da proposta
vencedora do leilão, não cabendo à Infraero quaisquer manifestações a respeito. O Aeroporto de
Guarulhos Participações S.A., conforme estabelece o Contrato de Concessão, possui participação
majoritária no capital de 51%, enquanto que a Infraero detém os demais 49%, conforme
apresentado na árvore societária abaixo ilustrada:

2.2.

DESTAQUES COMERCIAIS E OPERACIONAIS
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Desde 2017 muitas empresas aéreas voltaram a olhar para São Paulo como um dos
vetores de crescimento internacional. Com base nisso, o GRU Airport estabeleceu novas rotas e,
como Consequência, fechou o ano com recorde de movimentação de passageiros internacionais
com 14 milhões de viajantes, além de 23,8 milhões de passageiros domésticos.

Em outubro de 2015, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC - autorizou o
GRU Airport a receber as operações da maior aeronave comercial do mundo. E, desde março de
2017, a Emirates opera, diariamente, a rota GRU-Dubai com o A380. Para esta operação, foram
realizadas uma série de investimentos no sistema de pistas.
O GRU Airport firmou parceria com a American Airlines para a construção do
primeiro hangar da companhia aérea fora dos Estados Unidos. Uma consolidação do aeroporto
como referência na América do Sul para a companhia americana.
A decisão significa, a médio prazo, a possibilidade de aumentar o número de voos
para os Estados Unidos, além de reforçar a sinergia entre as empresas que compõem a Aliança
Oneworld.
O GRU Airport terá a implementação do Centro de Manutenção de Linha da
LATAM. O investimento consolida o maior número de rotas diretas da LATAM a partir do GRU
Airport, que já é o maior hub da companhia.
Com investimento de US$ 9 milhões, foi inaugurado, no final de outubro, o primeiro
terminal para aviação executiva. O projeto é conhecido como Hangar a Céu Aberto e faz parte de
uma joint-venture entre CFLY Aviation e a Jetex Flight Support, que serão administradoras do
espaço nos próximos 15 anos. A criação dessa estrutura tem como objetivo ampliar a oferta de
serviços e oferecer ainda mais comodidade e conveniência aos clientes.
Com a proposta de oferecer mais opções ao público, principalmente no setor de
alimentação, o GRU Airport intensificou as ações na área comercial, ampliando, desde 2012, o
número total de estabelecimentos de 102 para 292, trazendo grandes lojas e restaurantes como: TGI
Fridays, Cortés, Carrefour, Imaginarium, Tommy Hilfiger, TAGHeur, novas operações do
Starbucks, entre outras.
Em 2017, seguindo estratégia definida, inaugurou 61 novas operações, totalizando 4
mil m², crescimento de 12%, de novas áreas comerciais com marcas conhecidas pelo público. São
opções de bares, restaurantes, lojas de roupas, cosméticos entre outras.
A oferta de vagas de estacionamento também passou por significativas mudanças
desde o início da concessão, passando de 3,9 mil vagas para 10,2 mil. Em 2017 foram agregadas
mais 991 novas vagas.
O aumento da demanda por viagens em aplicativos – fenômeno visto mundialmente
– também foi presenciado em GRU Airport e, visando dar mais conforto e agilidade no serviço,
foram estabelecidas parcerias com Uber e 99 Taxis, com locais dedicados para o embarque de
passageiros.

Em uma escala de 1 a 5, o GRU Airport ficou com a nota de 4,43, com base em 37
indicadores que medem qual o real nível de satisfação dos passageiros. Esses itens apontam desde a
qualidade nas informações dos painéis até mesmo pela oferta de estrutura comercial para os
usuários, passando por outros quesitos como tempo de fila em check-in, cordialidade dos
funcionários entre outros. Ao longo dos últimos cinco anos, uma série de melhorias foram feitas
para que o usuário tivesse maior conforto e agilidade para embarcar e desembarcar. Neste ponto,
destacam-se as melhorias na construção do Terminal de Passageiros 3 e o projeto de modernização
do Terminal 2, finalizado em 2017, que acrescentou 23 mil m² de área operacional (check-in, raioX, controle de passaporte, restituição de bagagem) e ampliação das opções comerciais.
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O Aeroporto Internacional de São Paulo foi apontado como o melhor aeroporto do
Brasil na categoria “acima de 15 milhões de passageiros por ano”, de acordo com Relatório de
Desempenho Operacional dos Aeroportos, realizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil
(SNAC) - pesquisa referente ao quarto trimestre de 2017.

2.3.

DESEMPENHO OPERACIONAL

Em 2017, 37,8 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram pelo GRU
Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, representando um aumento de 3,2% em relação à
movimentação de passageiros de 2016, 36,6 milhões. Desse total, 23,8 milhões são de voos
domésticos e 14,0 de voos internacionais.
Atribui-se o principal destaque ao segmento internacional, que apresentou
incremento de 3,6% em relação a 2016 devido à consolidação de GRU Airport como um dos
principais hubs de importantes companhias aéreas como LATAM e Avianca.
Em 2017, 266 mil pousos e decolagens foram operados pelo GRU Airport, uma
retração de 0,7% quando comparado a 2016. A queda decorre, principalmente, da operação de
aeronaves com maior capacidade de transporte de passageiros e cargas, comprovando que o GRU
Airport suporta o movimento de aeronaves de grande capacidade sem comprometer sua operação,
com destaque para o A380 da Emirates e do 747-800 da Lufthansa que operam diariamente no
aeroporto.
O volume de toneladas de cargas importadas e exportadas apresentou elevação de
17,1% em relação ao ano anterior. Essencial para o ganho de performance, destaca-se a conquista
de novas frequências de voos cargueiros regulares, com as companhias aéreas Turkish Airlines,
Qatar Airways e Lufthansa Airlines, além do aumento de demanda de segmentos como automotivo
e maquinário.
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Em 2017, GRU Airport apresentou crescimento de 7,1% da receita líquida ajustada,
refletindo a melhora do cenário macroeconômico no país, que contribuiu para o aumento do tráfego
de passageiros, além de ampliar seu poder de consumo.
Destacam-se também as conquistas ocorridas no segmento de cargas e no expressivo
aumento das receitas com permanência. Foram implementadas ações que contribuíram para o
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2.4.

aumento das receitas não tarifárias. O rigoroso controle dos custos e despesas adotados pela
concessionária, também foram fatores essenciais para a redução de 3,0% frente ao ano anterior.
Os eventos destacados acima resultaram no EBITDA de R$ 1,1 bilhão, 13,9% acima
do realizado em 2016.
Observam-se abaixo maiores detalhes sobre o desempenho das receitas em 2017:
RECEITA

As receitas do GRU Airport são divididas em dois grupos:
Tarifárias: devidas pelos usuários dos serviços aeroportuários e estão ligadas
diretamente aos passageiros - taxas de embarque e conexão, aeronaves - taxas de pouso e
permanência e as tarifas ligadas ao Terminal de Cargas - armazenagem e capatazia.
Não Tarifárias: São as receitas ocorridas mediante a celebração de contratos com
terceiros para a exploração de espaços dentro do complexo aeroportuário. Dentre as receitas não
tarifárias podemos destacar as receitas de cessão de espaço para lojas e restaurantes,
estacionamentos e publicidade.
Receitas Tarifárias: A receita bruta tarifária foi de 12,8% superior ao ano de 2016,
atingindo o valor de R$ 1,1 bilhão, com destaque para: (i) crescimento de 3,6% dos passageiros em
voos internacionais; (ii) esforços comercias e negociação com grandes importadores para atrair
cargas; (iii) recebimento de aeronaves de maior capacidade (como o A380), com elevação do peso
médio; (iv) novas frequências de voos cargueiros regulares semanais (Qatar, Turkish e Lufthansa);
(v) alteração na legislação de cobrança da permanência de aeronaves desde agosto de 2017; (vi)
reajuste anual de tarifas pelo IPCA.
Receitas Não Tarifárias: A receita bruta não tarifária atingiu o valor de R$ 920,7
milhões em 2017, 1,0% superior aos R$ 911,4 milhões realizados em 2016. Contribuíram para o
desempenho favorável as receitas com cessão de espaços para lojas e restaurantes que cresceram
3,3%, impulsionadas pela inauguração de 61 novas operações comerciais. O segmento de
estacionamento também colaborou para o aumento da receita no ano, apresentando incremento de
14,2% em relação ao ano de 2016.
O destaque da elevação decorre de ações comerciais e da ampliação do complexo de
estacionamento do aeroporto, disponibilizando mais 991 vagas, totalizando 10.223.
Abaixo, observa-se a evolução ao longo dos anos do desempenho da receita bruta
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ajustada:

CUSTOS E DESPESAS

Em 2017, os custos e despesas pré-outorga variável reduziram R$ 32,3 milhões,
6,7% menor em comparação ao ano anterior, resultado das ações de gestão para otimizar custos e
aumentar a sinergia nas operações de GRU Airport.
Na rubrica de pessoal, destaque para a significativa redução de R$ 19,5 milhões,
12,1% menor em relação a 2016. O aumento de eficiência operacional e a reestruturação
organizacional, ao longo do ano foram os principais contribuintes para a variação.
Em relação à conservação e manutenção, observa-se diminuição de R$ 8,3 milhões,
7,3% de queda frente ao mesmo período do ano anterior. Essa redução decorre da revisão de
escopos e renegociações contratuais junto aos prestadores de serviços, com destaque para os
contratos de serviço de limpeza, conservação e manutenção das dependências de todo o sítio
aeroportuário.
O custo com energia elétrica é o principal contribuinte para a redução de valor,
reduzindo em R$ 30 milhões o montante frente ao ano anterior, efeito da migração da compra de
energia elétrica do mercado cativo para o mercado livre realizados no último quadrimestre de 2016.

As despesas administrativas apresentaram redução de R$ 9,6 milhões, queda de
10,4% em relação a 2016. As renegociações e reduções com despesas de telefonia fixa/internet link
são os principais responsáveis pelo número. Em outras receitas/despesas, a variação observada no
quadro acima deve-se, principalmente aos valores contabilizados referentes ao pleito de reequilíbrio
TECA-TECA, que consiste na recomposição do equilíbrio econômico da Companhia.
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Adicionalmente, em 2017, a gestão do GRU Airport atuou fortemente na redução de
escopo e renegociações contratuais para prestações de serviços relevantes, como serviço de
transporte de passageiros, vigilância, inspeção e raio-X, socorro médico e TI.

Outorga variável: Os valores de outorga variável acompanham o comportamento da
receita da Companhia. O crescimento consiste na elevação da receita frente ao ano de 2016.
A evolução ao longo dos anos dos custos e despesas do aeroporto reflete o esforço da
Companhia em melhorar processos e aumentar a eficiência operacional:

EBITDA E MARGEM EBITDA

O EBITDA Ajustado em 2017 foi de R$ 1,1 bilhão, representando um crescimento
de 13,9% em relação ao ano de 2016. A margem EBITDA apresentou elevação de 3,8 p.p. Esta
variação reflete a gestão do aeroporto, que tem como um de seus principais desafios maximizar a
rentabilidade operacional da Companhia.
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Observa-se significativo crescimento dos resultados ao longo do tempo, como
demonstrado no gráfico abaixo:

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO

Em 2017, o Prejuízo Líquido foi de R$ 633,6 milhões, R$ 434,8 milhões menor em
relação ao ano anterior.
A redução do prejuízo apresentado pela Companhia foi, principalmente, devida aos
valores com despesa financeira referente à outorga fixa, cujo reajuste dos valores de 2017 foram
impactados pelo indexador IPCA, que fechou 2,95% em 2017, 3,34 p.p. abaixo dos 6,95% de 2016.
Destacam-se também os valores de pagamento da outorga fixa de R$ 1,7 bilhão,
44,4% acima dos valores de 2016, o aumento refere-se à antecipação do pagamento de R$ 460,0
milhões dos valores a serem pagos em 2018.
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
No ano de 2017, o GRU Airport realizou relevantes investimentos, com destaque
para a revitalização da pavimentação e sinalização da principal pista de pouso e decolagem do
aeroporto, ampliando a durabilidade da pavimentação.
O aeroporto em 2017, inaugurou dois novos espaços de estacionamentos, com
ampliação da capacidade total em 991 vagas.
Em maio de 2017, foi finalizada a última fase das obras de modernização do sistema
de bagagens do Terminal 2. Com tecnologia de ponta, o novo sistema de embarque e desembarque
de bagagens reduziu o tempo de operação, refletindo em maior agilidade aos passageiros ao
embarcar, desembarcar e fazer conexões no aeroporto. Além disso, o processamento de bagagens é
um dos fatores que determinam o MCT (Minimum Connection Time) que, quando reduzido,
aumenta a conectividade das malhas de voos, fortalecendo a posição de GRU Airport como hub da
América Latina.
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O GRU Airport adquiriu em 2017 mais um caminhão modelo Panther Rosembauer
6x6 para integrar a frota do setor de Respostas à Emergências – Corpo de Bombeiros. A nova
aquisição faz parte do plano de modernização da frota do aeroporto.

ESTRUTURA FINANCEIRA

Em 2017 GRU Airport manteve sua estrutura de dívida, que é fundamentada
principalmente no Project Finance da companhia, através do financiamento de longo prazo
contratado junto ao BNDES e Bancos Repassadores (Banco do Brasil + Bradesco + Caixa
Econômica Federal + Itaú), somando R$ 2,9 bilhões do endividamento, bem como as duas emissões
de debêntures que somadas atingem o volume de R$ 740,0 milhões. Além disso, o GRU Airport
possui duas linhas de Hot Money, com o objetivo de reforçar o capital de giro da companhia, no
montante de R$ 80,5 milhões.
Podemos destacar como variações em relação a 2016, o início da amortização em
julho de 2017 do Subcrédito A do financiamento de longo prazo junto ao BNDES e Bancos
Repassadores, levando uma nova classificação do valor do principal envolvido na operação de
liquidação, do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante. Além disso, em dezembro de
2017, ocorreu a contratação de uma nova linha de Hot Money no montante de R$ 30,0 milhões,
com o intuito de reforçar o caixa de curto prazo da Companhia.
Em consequência do aumento da amortização do Subcrédito A, os valores da Conta
Reserva e do Pagamento de Juros, que são dadas em garantia às dívidas do financiamento de longo
prazo e debêntures, foram ajustadas conforme previsto em contrato, gerando um incremento na
linha de Aplicações Financeiras.
2.5.

AVALIAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Considerando a necessidade de avaliar as participações societárias em termos de
valor do negócio, a Infraero contratou a consultoria Roland Berger para que, a partir de premissas
operacionais, econômicas e informações previamente identificadas, estabelecesse o equity value ou
o Valor Presente Líquido (VPL) de cada Companhia.
Diferentemente do que foi apresentado até aqui, que tratou basicamente de
indicadores realizados, o VPL é uma medida do potencial futuro de ganhos do negócio.
No caso de Guarulhos a consultoria chegou à seguinte conclusão:
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A concessão do Aeroporto de Guarulhos (GRU Airport) deverá atingir, em termos
reais, receitas operacionais líquidas de R$ 3,3 bi e uma margem EBITDA de 67,5% no último ano
de contrato (2032), beneficiando do forte crescimento e atratividade da sua demanda e uma
desalavancagem gradual do seu balanço, conforme ilustrado na figura seguinte.

Como resultado destas projeções, GRU Airport exibe um equity value de R$ +0,5
bilhões no cenário "base" da modelagem, ainda que o Valor Presente Líquido da outorga totaliza
74% (R$ 12,3 bilhões) do cash flow de exploração operacional (R$ 16,6 bilhões), conforme a figura
seguinte.

Resumindo, o Plano de Negócios da concessão do Aeroporto de Guarulhos (GRU
Airport) permanece sólido e atrativo em termos econômico-financeiros considerando que:


As premissas do plano de negócios são ambiciosas (e.g. Margem EBITDA de
67,5%, receita não tarifária por PAX de até R$ 34,1/PAX (base 2017) e refinanciamento de dívida),
mas possíveis, dada a escala e nível de maturidade de GRU - Existe risco na execução deste plano
de negócios mas nos parece gerenciável dada a qualidade da sua gestão;
274

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062


Apesar de ter sofrido com a queda de PAX e com a frustração do volume de
tráfego versus as expectativas do plano de negócios, GRU deverá atingir a capacidade atual de 50,5
milhões PAX em 2024-2025 e, a máxima de 63 milhões de PAX (com capex adicional), até ao final
do período da concessão;


O desempenho recente (2017) tem sido muito animador, tanto em termos de
PAX e carga, em parte impulsionado pelo volume de PAX internacionais (36% do total) e carga
importada (98% da receita), que são mais valiosos e nos quais GRU se destaca no panorama
nacional como líder;

A outorga (fixa e variável) é elevada, mas consistente com o negócio (74% do
total em VPL), o que atrelado a uma estrutura de capital otimizada e a um reduzido volume de
investimentos, confirma a viabilidade econômico-financeira do aeroporto;

A repactuação da outorga fixa, viabilizada com aportes dos acionistas
permitiu mitigar o risco de incapacidade futura do acionista privado (atualmente controlado pela
Invepar).
3.

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE CAMPINAS

3.1. HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
O Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos teve sua administração
transferida à iniciativa privada na primeira rodada de concessões de aeroportos. O leilão foi
realizado em fevereiro de 2012 e o lance vencedor comprometeu o administrador a pagar ao
Governo Federal, a título de outorga fixa3, o valor de R$ 3,8 bilhões, o que representou um ágio de
159,7% ante o lance mínimo estabelecido de R$ 521,0 milhões.
A Companhia foi constituída em 25 de julho de 2011, sob a forma de sociedade
anônima de capital fechado, com a razão social de “Santa Clara Participações e Investimentos
S.A.”, tendo como principal objetivo participar, como sócio ou cotista, em sociedades empresariais
ou civis e a realização de investimentos em negócios, empreendimentos e no capital de outras
sociedades.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2012, a razão social
da Companhia foi alterada para Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Viracopos” ou “Companhia”,
“VCP”). Em 24 de maio de 2012, a Assembleia Geral Extraordinária alterou o objeto para se
adequar aos termos do Edital de Concorrência Pública Internacional de número 002/2011 e do
Contrato de Concessão celebrado entre a Companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), de forma a poder desenvolver as seguintes atividades:
(i) A prestação de serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração de
infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado no Município de
Campinas, Estado de São Paulo;
(ii) A constituição de subsidiárias integrais para a execução de atividades econômicas
que gerem receitas não tarifárias compreendidas no seu objeto, que de acordo com o Contrato de
Concessão sejam descentralizadas;
(iii) A importação de bens e serviços necessários à execução de atividades
compreendidas no seu objeto;
(iv) O exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social.
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Em 14 de junho de 2012, a Companhia assinou o Contrato de Concessão para a
operação, manutenção e a expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas. A
vigência do citado contrato é de 30 anos.

A Companhia tem os seguintes acionistas: (i) Aeroportos Brasil S.A. (acionista
privado), que detém 51% de participação; e (ii) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
– INFRAERO (“INFRAERO”), que detém 49% de participação. Essa proporção acionária está
materializada no acordo de acionistas, o qual foi celebrado em 24 de maio de 2012.
O acionista privado, formado pelas empresas vencedoras do certame licitatório,
possui a seguinte composição acionária: Triunfo Participações e Investimentos S.A (48%); UTC
Participações S.A (48%); e Egis Airport Operation (4%).

3.2. DESTAQUES COMERCIAIS E OPERACIONAIS
O Aeroporto Internacional de Viracopos está situado em um importante polo
científico, tecnológico e industrial do Brasil, a cidade de Campinas em São Paulo. Conhecida por
abrigar grandes centros universitários, a cidade tem acesso às melhores rodovias do país e possui
um grande parque industrial instalado em sua região metropolitana.
Viracopos é um dos principais terminais de cargas do Brasil. É um dos aeroportos
que mais crescem no país. Desde a sua concessão uma série de melhorias e inovações vem sendo
implementadas pela VCP, o objetivo é transformá-lo no maior e mais completo aeroporto da
América Latina.
Neste sentido, foram realizados vultosos investimentos financeiros com recursos
próprios e de terceiros para o desenvolvimento de obras e a implementação de melhorias,
principalmente aquelas que foram estabelecidas no contrato de concessão.
Com o fim das obras da Fase I-B do Contrato de Concessão (restam apenas pequenos
investimentos de acabamentos em parte do Píer B), a Companhia terá gastos significativamente
menores de CAPEX até o final de 2017, o que, resultará em uma menor necessidade de recursos de
capital dos acionistas.

No tocante à operação, pesquisa de satisfação dos passageiros conduzida pela
Secretaria de Aviação Civil (SAC), revelou que o aeroporto de Viracopos está entre os nove
melhores aeroportos do país. Resultado este observado no 3º Trimestre de 2017, conforme
divulgado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
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No dia 29 de agosto de 2017, a Swiss RE informa o pagamento da parcela da
Outorga de 2016 no montante de R$ 149.828 a título de indenização securitária, e a dívida passa a
ser com a seguradora.

A pesquisa foi realizada entre os meses de julho a setembro. A nota de Viracopos
alcançou 4,47 de satisfação (de um total de 5), sendo que a partir de 4,0 a avaliação é considerada
boa demonstrando que o aeroporto está retomando a qualidade na prestação de serviços.
A metodologia de pesquisa define indicadores aos quais são atribuídas, pelos
passageiros, notas de 1 a 5 sendo 1 (muito ruim), 2 (ruim), 3 (regular), 4 (bom) e 5 (muito bom). A
pesquisa em questão vem sendo realizada desde 2013.
O Aeroporto Internacional de Viracopos é o 12º mais pontual do mundo entre os
terminais considerados médios no quesito de movimentação de passageiros, de acordo com o
ranking da consultoria inglesa OAG, divulgado no dia 4 de janeiro.
Em 2017, Viracopos registrou 83,14% dos voos dentro do horário, com tolerância de
15 minutos de atraso. Na mesma categoria, de transporte entre 5 a 10 milhões de passageiros por
ano, o campeão foi o de Birmingham, na Inglaterra, com 94,9%.
Viracopos é o primeiro aeroporto concedido do país a obter a certificação ISO 9001,
em sua nova versão 2015, para os dois terminais do complexo aeroportuário: de Carga e de
Passageiros. A certificação foi confirmada no dia 05 de janeiro. O aeroporto foi certificado para o
escopo: “Gestão da infraestrutura e serviços aeroportuários para a logística de carga e embarque e
desembarque de passageiros”.
A conquista foi confirmada no último dia 05 de janeiro. O Terminal de Cargas já é
certificado desde 2013, tendo este ano sua primeira renovação na versão 2015. A ISO 9001 é um
conjunto de normas sobre gestão da qualidade e pode ser aplicada a empresas, produtos e serviços,
auxiliando no aumento de sua eficiência e satisfação do cliente. As normas ISO são avaliadas a cada
cinco anos a fim de serem atualizadas e manterem-se relevantes para o mercado.
3.3. DESEMPENHO OPERACIONAL
Em 2017 a Concessionária processou um total de 99 mil aeronaves dos quais 105 mil
domésticas e 3 mil internacionais. A companhia projeta fechar 2018 com um processamento de 116
mil aeronaves ou 112 mil domésticas e 5 mil internacionais o que representa uma variação positiva
total de 7%.
Movimento de Aeronaves Aeroporto de Viracopos 2013/2018
Em mil

Tipo
Doméstico
Internacional
Total

2013
119
9
127

2014
123
8
132

2015
117
11
127

2016
107
8
115

2017
Projetado

2017
Realizado

2017
Variação

2018
Projetado

105
3
109

99
9
109

-5,6%
175,9%
-0,04%

112
5
116

Fonte: Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos
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Viracopos processou 9,3 milhões de passageiros em 2017, dos quais 8,7 milhões
domésticos e 545 mil internacionais, uma variação negativa total de 3,2% ante o projetado para o
período. Para 2018 a Companhia projeta processar 10 milhões de passageiros, sendo 9,6 milhões de
domésticos e 827 mil de internacionais, o que ocasionará, caso se confirme, uma variação positiva
total de 12% em relação ao ano anterior.

Movimento de Passageiros Aeroporto de Viracopos 2013/2018
Em milhões

Tipo
Doméstico
Internacional
Total

2013
9.234
60
9.294

2014
9.743
103
9.846

2015
9.678
646
10.324

2016
8.863
462
9.325

2017
Projetado

2017
Realizado

9.034
603
9.637

8.788
545
9.333

2017
Variação
-2,7%
-9,6%
-3,2%

2018
Projetado
9.634
827
10.461

Fonte: Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos

3.4. DESEMPENHO FINANCEIRO
Para apresentação da performance financeira da Companhia faz-se necessário
apresentar os dados e informações contábeis, com destaque para o Balanço Patrimonial (BP),
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Os
números abaixo apresentados fazem um paralelo entre os resultados publicados em 2016, com os
realizados em 2017 ainda em fase de revisão pela auditoria Ernst & Young, assim como, as
projeções de 2018 elaborada pela modelagem financeira da Consultoria Roland Berger com os
números até setembro de 2017, haja vista, a Companhia não ter disponibilizado até o momento as
demonstrações financeiras de 2017.
No Balanço Patrimonial, relativamente ao Ativo, foi possível observar variação
relevante da conta Caixa e Equivalentes de Caixa cuja perspectiva de variação ante o valor de
fechamento de 2017 é positivo, algo em torno de 727%. A referida conta fechou 2016 com saldo de
R$ 10 milhões e realizou em 2017 o valor de R$ 83 milhões. A projeção para 2018 está previsto o
valor de R$ 50 milhões.
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No Passivo, o Capital Social apresentou variação de 8% passando de R$ 1,4 bilhão
em 2016 para R$ 1,5 bilhão em 2017, consequência do aporte dos sócios no valor de R$ 172
milhões.

Balanço Patrimonial (2012 a 2017)
Em R$ mil

Balanço Patrimonial

2012R

2013R

2014R

2015R

2016R

2017R

R$ 142.864
R$ 109.628
R$ 0
R$ 19.860
R$ 1.446
R$ 3.410
R$ 4.039
R$ 4.278
R$ 198
R$ 5

R$ 118.281
R$ 37.640
R$ 0
R$ 31.995
R$ 3.179
R$ 1
R$ 39.994
R$ 2.699
R$ 2.360
R$ 413

R$ 146.371
R$ 10.096
R$ 12.189
R$ 44.999
R$ 4.082
R$ 419
R$ 65.858
R$ 2.540
R$ 1.595
R$ 4.593

R$ 308.613
R$ 41.669
R$ 137.627
R$ 41.319
R$ 4.511
R$ 270
R$ 70.200
R$ 3.476
R$ 915
R$ 8.626

R$ 369.826
R$ 10.136
R$ 219.190
R$ 50.182
R$ 4.813
R$ 6.190
R$ 61.326
R$ 7.517
R$ 1.343
R$ 9.129

R$ 464.850
R$ 83.863
R$ 222.008
R$ 66.855
R$ 4.440
R$ 6.589
R$ 69.118
R$ 7.816
R$ 2.771
R$ 1.390

Ativo Não Circulante
Depósitos e Cauções
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

R$ 2.636.952
R$ 194
R$ 2.576
R$ 0
R$ 1.598
R$ 10
R$ 1.004
R$ 2.631.570

R$ 4.342.906
R$ 165
R$ 119.465
R$ 382
R$ 0
R$ 0
R$ 3.070
R$ 4.219.824

R$ 5.980.745
R$ 146
R$ 175.553
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 4.603
R$ 5.800.443

R$ 6.725.631
R$ 551
R$ 148.008
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 5.199
R$ 6.571.873

R$ 6.849.883
R$ 1.158
R$ 136.110
R$ 363
R$ 0
R$ 0
R$ 4.202
R$ 6.708.050

R$ 6.173.182
R$ 6.272
R$ 79.198
R$ 0
R$ 431.297
R$ 0
R$ 3.526
R$ 5.652.889

Total Ativo

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes
Depósitos vinculados
Clientes
Estoques
Partes Relacionadas
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Adiantamento a Fornecedores
Outros Ativos Circulantes

R$ 2.779.816

R$ 4.461.187

R$ 6.127.116

R$ 7.034.244

R$ 7.219.709

R$ 6.638.032

Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Impostos a recolher
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Salários e Encargos Sociais
Outorga a Pagar
Partes Relacionadas
Taxas Aeroportuárias
Outros Passivos

-R$ 236.907
-R$ 32
-R$ 9.635
-R$ 10.802
-R$ 1.246
-R$ 134.052
-R$ 2.362
-R$ 64.581
-R$ 11.059
-R$ 3.138

-R$ 302.835
-R$ 16.327
-R$ 40.689
-R$ 8.844
-R$ 6.478
-R$ 141.340
-R$ 20.972
-R$ 50.994
-R$ 15.001
-R$ 2.190

-R$ 590.457
-R$ 92.643
-R$ 119.162
-R$ 18.367
-R$ 12.844
-R$ 150.396
-R$ 23.056
-R$ 153.489
-R$ 19.876
-R$ 624

-R$ 542.745
-R$ 146.750
-R$ 66.503
-R$ 20.627
R$ 0
-R$ 13.794
-R$ 270.537
-R$ 1.027
-R$ 22.634
-R$ 873

-R$ 847.298
-R$ 219.055
-R$ 114.127
-R$ 47.529
-R$ 190
-R$ 22.039
-R$ 337.867
-R$ 6.628
-R$ 90.016
-R$ 9.847

-R$ 1.066.372
-R$ 238.000
-R$ 11.651
-R$ 106.302
R$ 0
-R$ 34.766
-R$ 407.678
-R$ 6.581
-R$ 132.140
-R$ 129.254

Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Outorga a pagar
Impostos a recolher
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Provisão para Riscos Fiscais Civeis e Trabalhistas
Outros Passivos

-R$ 2.228.970
-R$ 47.896
-R$ 2.181.074
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0

-R$ 3.479.116
-R$ 1.165.962
-R$ 2.269.392
R$ 0
-R$ 42.755
-R$ 592
-R$ 415

-R$ 4.204.352
-R$ 1.745.223
-R$ 2.369.063
R$ 0
-R$ 86.982
-R$ 2.172
-R$ 912

-R$ 4.928.173
-R$ 2.239.160
-R$ 2.573.592
-R$ 8.199
-R$ 101.485
-R$ 3.514
-R$ 2.223

-R$ 4.925.826
-R$ 2.286.738
-R$ 2.500.690
-R$ 30.230
-R$ 16.833
-R$ 6.075
-R$ 85.260

-R$ 4.927.561
-R$ 2.240.367
-R$ 2.494.838
-R$ 71.604
R$ 0
-R$ 14.287
-R$ 106.465

-R$ 313.939
-R$ 317.043
R$ 0
-R$ 39
R$ 0
R$ 3.143

-R$ 679.236
-R$ 596.241
-R$ 82.956
-R$ 39
R$ 0
R$ 0

-R$ 1.332.307
-R$ 1.163.500
-R$ 168.807
R$ 0
R$ 0
R$ 0

-R$ 1.563.326
-R$ 1.366.500
-R$ 196.826
R$ 0
R$ 0
R$ 0

-R$ 1.446.585
-R$ 1.414.265
-R$ 32.320
R$ 0
R$ 0
R$ 0

-R$ 644.098
-R$ 1.527.700
-R$ 32.320
-R$ 400
R$ 0
R$ 916.322

-R$ 2.779.816

-R$ 4.461.187

-R$ 6.127.116

-R$ 7.034.244

-R$ 7.219.709

-R$ 6.638.031

Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Lucros
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Lucros Acumulados
Prejuízos Acumulados
Total do Passivo

Relativamente ao resultado do exercício, foi possível observar que a receita
operacional bruta da Companhia, de 2017, alcançou o montante de R$ 670 milhões representando
um acréscimo até o momento de R$ 156 milhões quando comparado aos R$ 514 milhões de 2016.
A receita bruta tarifária de 2016 foi de R$ 415 milhões, em 2017 atingiu o montante
de R$ 579 milhões.
As receitas não tarifárias (não reguladas) em 2016 foram de R$ 100 milhões, já em
2017 alcançaram R$ 91 milhões.

279

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

Em 2016 o EBITDA da Companhia foi positivo de R$ 152 milhões variando
negativamente em 614% se comparado a 2017 quando alcançou o valor negativo de R$ 783 milhões
por conta de um ajuste do ativo intangível por meio do teste de Impairment.

Demonstração do Resultado do Exercício (2012 a 2017)
Em R$ mil

Demonstração Resultado do Exercicio - DRE

2012R

(+) Receitas Tarifarias
(+) Receitas Não tarifarias
(=) Receita Operacional Bruta de Serviços
(+) Receita de Construção
(=) Receita Bruta Total
(-) Dedução da Receita Bruta
Pis sobre Faturamento
Cofins sobre Faturamento
ISS sobre Faturamento
Restituições e Cancelamentos
(=) Receita líquida
(+) Custos dos Serviços Prestados
(+) Custos de Construção
(+)Despesas Gerais e Administrativas
(=) Lucro Operacional Bruto (EBITDA)
(+) Depreciação & Amortização
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(=) Lucro antes dos impostos (EBT)
(-) Compensação de prejuízo
(=) Base de Cálculo dos Impostos
(-) IRPJ/CSSL
(=) Lucro líquido projetado

R$ 45.060
R$ 2.171
R$ 47.231
R$ 222.235
R$ 269.466
-R$ 6.702
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 262.764
-R$ 23.153
-R$ 222.235
-R$ 18.745
-R$ 1.369
-R$ 3.089
R$ 4.243
-R$ 47.425
-R$ 47.640
R$ 0
-R$ 47.640
R$ 16.198
-R$ 31.442

2013R
R$ 359.049
R$ 60.538
R$ 419.587
R$ 1.360.345
R$ 1.779.932
-R$ 57.366
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 1.722.566
-R$ 173.701
-R$ 1.333.672
-R$ 47.296
R$ 167.897
-R$ 28.944
R$ 13.560
-R$ 22.060
R$ 130.453
R$ 0
R$ 130.453
-R$ 44.354
R$ 86.099

2014R
R$ 385.119
R$ 77.221
R$ 462.340
R$ 1.317.259
R$ 1.779.599
-R$ 62.757
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 1.716.842
-R$ 186.621
-R$ 1.291.430
-R$ 54.100
R$ 184.691
-R$ 40.356
R$ 11.228
-R$ 25.485
R$ 130.078
R$ 0
R$ 130.078
-R$ 44.227
R$ 85.851

2015R

2016R

R$ 434.830
R$ 82.223
R$ 517.053
R$ 463.679
R$ 980.732
-R$ 71.548
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 909.184
-R$ 226.598
-R$ 454.587
-R$ 61.930
R$ 166.069
-R$ 87.604
R$ 17.973
-R$ 53.916
R$ 42.522
R$ 0
R$ 42.522
-R$ 14.503
R$ 28.019

R$ 414.918
R$ 99.502
R$ 514.420
R$ 230.173
R$ 744.593
-R$ 72.547
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 672.046
-R$ 223.971
-R$ 226.422
-R$ 69.176
R$ 152.477
-R$ 97.368
R$ 17.636
-R$ 321.671
-R$ 248.926
R$ 0
-R$ 248.926
R$ 84.420
-R$ 164.506

2017R
R$ 579.241
R$ 91.495
R$ 670.736
R$ 8.900
R$ 679.636
-R$ 93.403
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 586.233
-R$ 328.591
-R$ 8.900
-R$ 1.032.612
-R$ 783.870
-R$ 113.724
R$ 30.228
-R$ 520.659
-R$ 1.388.025
R$ 0
-R$ 1.388.025
R$ 471.738
-R$ 916.287

3.5. AVALIAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
No caso de Viracopos, dadas as condições dificultosas por que passa a Companhia, o
estudo da Roland Berger apresentou a seguinte conclusão:

Como resultado destas projeções, a concessão de Viracopos exibe um equity value de
R$ -1,1 bilhões no cenário "Base" da modelagem financeira, fruto principalmente do elevado
endividamento financeiro e da outorga, equivalentes a R$ 4,6 bilhões (123% do VPL do cash-flow
operacional).
Importa ressaltar que Viracopos se encontra atualmente em uma posição financeira
muito delicada, com obrigações de curto prazo muito superiores aos recursos disponíveis, conforme
se pode observar na seguinte figura.
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O aeroporto de Viracopos foi igualmente avaliado, apesar da elevada incerteza
decorrente da eventual "entrega" da concessão pelos acionistas privados, tendo se projetado um
crescimento importante das receitas não-tarifárias e da demanda, em particular após GRU atingir a
sua capacidade máxima, que deverá ainda assim ser insuficiente para assegurar a viabilidade
econômico-financeira da concessão, conforme se conclui pelas necessidades recorrentes de caixa
adicional ilustradas na próxima figura.

Em resumo, a concessão de Viracopos possui uma situação financeira extremamente
delicada em termos econômico-financeiros e societários considerando que:

O perfil de VCP é distinto dos demais aeroportos concessionados, na medida
em que maior parte da sua receita advém das operações de carga (45% da receita líquida, incluindo
construção) – A importância da carga importada (61% da tonelagem total) explica a elevada receita
com essas operações;

A exploração operacional do aeroporto é valiosa (~R$ 3,8 bilhões), mas
insuficiente para cumprir simultaneamente o pagamento da outorga fixa e variável (R$ 2,3 bilhões),
capex (R$ 0,3 bilhões) dívida (R$ 2,3 bilhões), este último refletindo os pesados investimentos
realizados no aeroporto desde início da concessão (R$ 3,7 bilhões até 1T 2017);

As dificuldades dos seus acionistas privados (UTC envolvida na Lava Jato e
Triunfo em recuperação judicial) impactam a capacidade do aeroporto de desenhar opções de ação,
pelo que o acionista privado solicitou a de devolução da concessão;

A atuação da Infraero deverá estar preparada para a eventualidade da
devolução ocorrer como anunciado, mas também para o caso de outras opções se viabilizarem,
como a venda do controle do acionista privado para um terceiro investidor, como ocorrido em GIG;

Em qualquer caso, a avaliação da viabilidade financeira da concessão e a
situação do acionista privado recomendam o controle elevado dos riscos para os investidores.
4.

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA

O Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, teve sua
administração transferida à iniciativa privada na primeira rodada de concessões. O Leilão ocorreu
em fevereiro de 2012 e o lance vencedor comprometeu o administrador a pagar ao Governo Federal,
a título de outorga fixa, o valor de R$ 4,5 bilhões, o que representou um ágio de 673,39% ante ao
valor previamente estabelecido. O prazo de duração da concessão é de 25 anos, iniciado em
24/7/2012, com a assinatura da Ordem de Serviço pelo Poder Concedente.
A Companhia foi constituída em 18 de maio de 2012 e tem por objeto social
exclusivo a exploração, sob o regime de concessão, do Aeroporto Internacional de Brasília –
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4.1. HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Presidente Juscelino Kubitschek, a prestação dos serviços de execução, gestão e fiscalização da
ampliação, manutenção, gerenciamento e exploração do Aeroporto.
Em 2015 foi concluída a operação de reestruturação societária do acionista
controlador, Inframérica Participações, com a compra das ações da Infravix e da Corporación
América S.A. pela ACI International, empresa do grupo Corporación América. O Sócio Privado foi
responsável pela elaboração, análise e apresentação da proposta vencedora do leilão, não cabendo à
Infraero quaisquer manifestações a respeito. A Inframérica Participações S.A, conforme estabelece
o Contrato de Concessão, possui participação majoritária no capital de 51%, enquanto que a
Infraero detém os demais 49%.

4.2. DESTAQUES COMERCIAIS E OPERACIONAIS
A pesquisa de satisfação dos passageiros do 1º Trimestre de 2017, conduzida pela
Secretaria de Aviação Civil (SAC), revela que o aeroporto de Brasília foi considerado um dos
melhores do país na categoria de terminais com fluxo superior a 15 milhões de passageiros. O
terminal ficou em segundo lugar na classificação geral dos passageiros.
Na última pesquisa realizada entre os meses de janeiro a março/2017 e compara os
dados com o trimestre anterior (outubro a dezembro/2016). A nota do Aeroporto de Brasília passou
de 4,44 para 4,59 (de um total de 5), sendo que a partir de 4,0 a avaliação é considerada boa.
A metodologia de pesquisa define indicadores aos quais são atribuídas, pelos
passageiros, notas de 1 a 5 sendo 1 (muito ruim), 2 (ruim), 3 (regular), 4 (bom) e 5 (muito bom). A
pesquisa, que vem sendo realizada desde 2013.
Os principais destaques do aeroporto em 2017 foram:

Reconhecimento do terminal brasiliense como o mais eficiente em três
categorias no Prêmio Aeroportos + Brasil 2017, organizado pelo Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil;


Novas parcerias com operadoras de cartões de crédito para uso da Sala VIP
tendo em vista ser na América Latina e Caribe avaliada com o selo “Altamente Recomendadas”.
Este é o segundo ano consecutivo que as Salas VIP do Aeroporto de Brasília recebem esta avaliação
dos clientes do programa de benefícios de Salas VIP Priority Pass;
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Aumento no número de cessionários ofertando produtos, serviços e opções
gastronômicas dentro do aeroporto, um incremento de 10% na oferta quando comparado a 2016.


Aquisição de mais um caminhão de combate a incêndio para o Aeroporto
ampliando a frota para oito veículos, o que possibilita uma melhor preparação para eventuais
emergências.
4.3. DESEMPENHO OPERACIONAL
Item
Aeronaves (mil)

2016

2017

Variação

161,7

148,6

-8,1%

Passageiros (milhões)

17,9

16,9

-5,8%

Carga (ton)

44,4

49,0

10,4%

Em 2017 a Concessionária processou um total de 148,7 mil aeronaves dos em 2017 o
que representa um decréscimo de 8% em relação a 2016, onde foram processadas 161,2 mil
aeronaves.
Já o número de passageiros processados sofreu um decréscimo de 6% passando de 18
milhões em 2016 para 17 milhões em 2017.
Dos indicadores operacionais da Inframérica, o único que apresentou desempenho
positivo no biênio 2016/2017 foi a movimentação de carga que saltou de 44 toneladas para 49, o
que representa um acréscimo de 10% entre 2016 e 2017.
4.4. DESEMPENHO ECONOMICO E FINANCEIRO
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O balanço patrimonial demonstra a posição contábil, financeira e econômica da
Companhia em um determinado momento. Contudo, para melhor compreensão da evolução da
Concessionária, os principais demonstrativos, são apresentados de forma comparativa. No caso em
análise, a comparação se dá entre os valores de dezembro de 2017 e dezembro de 2016, conforme
apresentado a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa: passou de R$ 2 milhões, em dezembro de 2016, para
R$ 12 milhões em dezembro de 2017, ou seja, um aumento de R$ 10 milhões, representando uma
variação positiva.

284

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

Os principais destaques do Balanço Patrimonial são:

Contas a receber: passou de R$ 44 milhões, em dezembro de 2016, para R$ 42
milhões em dezembro de 2017, ou seja, uma redução de R$ 2 milhões.
Tributos a recuperar: passou de R$ 34 milhões, em dezembro de 2016, para R$ 20
milhões em dezembro de 2017, ou seja, uma diminuição de R$ 14 milhões. Os impostos a recuperar
decorrem, principalmente, de crédito de PIS e COFINS.
Financiamentos: o valor passou de R$ 63 milhões em dezembro de 2016 para R$
691 milhões em dezembro de 2017, ou seja, um aumento de R$ 628 milhões. A referida variação,
conforme consta da Nota Explicativa nº 15 refere-se a renegociação que vinha mantendo com o
BNDES. Os termos da renegociação incluem o reescalonamento dos vencimentos atuais e a
liberação de novos créditos, entre outros.
Adiantamento de Clientes: esta rubrica passou de R$ 15 milhões em dezembro de
2016 para R$ 13 milhões em dezembro de 2017, ou seja, uma diminuição de R$ 2 milhões, que
representa uma redução em termos percentuais de 15%.
O comparativo entre receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio
contábil do regime de competência, evidenciam o resultado do período. O resultado da Inframérica,
em dez/2017 foi o um prejuízo de R$ 261,2 milhões, conforme segue:

Segundo o CPC 17 – Contratos de Construção receitas de construção são
provenientes dos contratos de prestação de serviços de construção das Infraestruturas utilizadas pela
Concessionária para prestar os serviços objeto do contrato. As demais decorrem do dia a dia da
Companhia, ou seja, prestação de serviços e locação de espaços.
285

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

A partir da análise do demonstrativo acima, foi possível identificar que as receitas
mais expressivas da Concessionária são: de construção, tarifárias (reguladas) e não tarifárias (não
reguladas).

Em 2017, a receita bruta da Concessionária alcançou o valor total de R$ 400
milhões, sendo R$ 230 milhões em receitas tarifárias e R$ 170 milhões em receitas não tarifárias.
Até 31 de dezembro de 2016 o adicional de tarifa aeroportuária (ATAERO) tinha característica de
repasse, sendo assim, não integrava o valor da receita tarifária da companhia.
A partir de 1 de janeiro de 2017, a contabilização das receitas passou a integrar o
resultado bruto da companhia, conforme lei 13.319 de 2016, que institui a contribuição mensal. O
efeito desta mudança, faz com que a base tributária dos impostos incidentes sobre o faturamento
bruto seja acrescida do valor da contribuição mensal.
Os Custos e Despesas Administrativas em 2017 totalizaram R$ 299 milhões,
mostrando um incremento de R$ 32 milhões em relação ao ano de 2016.
O prejuízo no valor de R$ 261 milhões em 2017 é 3% inferior ao observado em 2016
que foi de R$ 269 milhões.
O resultado negativo foi minimizado pela melhora no cenário econômico brasileiro
no 2° semestre de 2017, contudo este foi insuficiente para gerar receitas superiores a 2016, forçando
a renegociação de parte dos contratos comerciais.
Já os gastos operacionais, neste mesmo ano, reduziram cerca de 5% em relação ao
ano anterior, em montante aproximado de R$ 6,6 milhões. Essa redução foi resultado de um esforço
da Companhia para racionalizar custos e despesas, sempre atentando à manutenção do nível
adequado de atendimento aos clientes e as normas de segurança e operação.
Vale ressaltar que este ganho é real, ou seja, se levarmos em consideração a inflação
de 2017, esta redução seria muito maior. Nesse sentido destaca-se a redução nos gastos com energia
elétrica, ocasionado pelo direcionamento da compra deste insumo para o mercado livre no início do
2° semestre de 2017. Esta decisão gerou uma redução de 7% nos gastos com energia, representando
uma economia anual de quase R$ 1 milhão.
4.5. AVALIAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
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No caso do Aeroporto de Brasília a consultoria Roland Berguer entendeu que a
Inframérica deverá exibir um forte crescimento da demanda, receita tarifária e não-tarifária e da
rentabilidade, atingindo, em termos reais, receitas operacionais líquidas de R$ 1,0 bilhão e uma
margem EBITDA de 61% até ao final do contrato (2037), conforme se pode observar na próxima
figura.

A concessão de Brasília deverá, desta forma, superar o peso da sua outorga (R$ 2,4
bilhões), equivalente a 59% do cash-flow operacional (R$ 4,0 bilhões), resultando em um equity
value para os seus acionistas de R$ 0,2 bilhões.

Em resumo, a concessionária Inframérica exibe um aeroporto viável com elevado
potencial de valorização adicional através da exploração de oportunidades com o terminal JK, entre
outros drivers de criação de valor acionista:

Apesar de ter sofrido uma redução do número de PAX em resultado da crise,
o aeroporto de BSB conseguiu honrar as suas obrigações (e.g. outorga fixa, variável e serviço de
dívida) sem maiores dificuldades, ao contrário de outros aeroportos – A sua escala (17,8 milhões de
PAX) permanece bastante razoável na escala nacional;

Este desempenho de excelência reflete a experiência aeroportuária do grupo
controlador (Corporación América) e a rapidez na tomada de decisões, tal como a adequação
societária com saída da Engevix após início da operação Lava-Jato, além da resiliência da demanda
(não sem as suas desvantagens, como o peso de passageiros de conexão);

As suas obrigações são consistentes com a capacidade de geração de caixa
operacional projetada: outorga (fixa e variável) representam 61% da exploração operacional, capex
(18%, condicional à demanda) e financiamento bancário (18%) no "cenário base" da modelagem
financeira da Roland Berger;

A gestão atual está estudando diversas iniciativas de maximização do retorno
acionista, nomeadamente através da captura de novas receitas não-tarifárias com o desenvolvimento
do Terminal JK, novos projetos imobiliários e outros que podem constituir um "upside" não
refletido na avaliação atual (mais conservador que a concessionária).
5.

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO GALEÃO

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim teve sua
administração transferida à iniciativa privada na terceira rodada de concessões de aeroportos. O
Leilão foi realizado em novembro de 2013 e o lance vencedor comprometeu o administrador a
pagar ao Governo Federal, a título de outorga fixa, o valor de R$ 19 bilhões, representando um ágio
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5.1. HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

de 293,91% ante o lance mínimo estabelecido de R$ 4,8 bilhões. O prazo de duração da concessão é
de 25 anos, iniciado em 7/5/2014, com a assinatura da Ordem de Serviço pelo Poder Concedente4.
A Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. (“CARJ”, “Companhia”,
“RioGaleão” ou “Concessionária”) foi constituída em 4 de fevereiro de 2014 e tem por objeto social
exclusivo a exploração, sob o regime de concessão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos
Jobim – Galeão (“Aeroporto do Galeão” ou “Galeão”), a prestação dos serviços de execução, gestão
e fiscalização dos serviços necessários à ampliação, manutenção, gerenciamento e exploração do
Aeroporto.
São sócios na CARJ a Rio de Janeiro Aeroportos S.A. (“RJA”), empresa privada
formada pela Odebrecht Transport e pela Changi Airports International, e a Infraero. O Sócio
Privado elaborou, as análises e estudos financeiros que embasaram a proposta vencedora do leilão,
não cabendo à Infraero quaisquer manifestações a respeito. A RJA, conforme estabelece o Contrato
de Concessão, possui participação majoritária no capital de 51%, enquanto que a Infraero detém os
demais 49%, conforme apresentado na árvore societária abaixo ilustrada:

5.2. DESTAQUES COMERCIAIS E OPERACIONAIS
O complexo aeroportuário do RioGaleão mantém-se entre os maiores do Brasil. Tem
a maior pista de pouso e decolagem do País, é um dos mais modernos e bem equipados terminais de
logística de carga da América do Sul. Foram realizados, desde a sua concessão, vultosos
investimentos que demandaram financiamentos (próprios e de terceiros), em vista de seu ciclo de
maturidade está na fase a qual o negócio não gera receitas suficientes para suportar a pressão de
caixa e fazer frente ao pagamento das obrigações decorrentes do Contrato de Concessão
(especialmente a outorga fixa e os investimentos).

A pesquisa foi realizada entre os meses de abril e junho/2017 e compara os dados
com o trimestre anterior (janeiro a março). A nota da RioGaleão passou de 4,26 para 4,34 (de um
total de 5), sendo que a partir de 4,0 a avaliação é considerada boa.
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A pesquisa de satisfação dos passageiros, conduzida pela Secretaria de Aviação Civil
(SAC), revela que o aeroporto do Galeão é o terceiro melhor na categoria acima de 15 milhões de
passageiros nesta pesquisa referente ao 2º Trimestre de 2017, divulgada pelo Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil.

A metodologia de pesquisa define indicadores aos quais são atribuídas, pelos
passageiros, notas de 1 a 5 sendo 1 (muito ruim), 2 (ruim), 3 (regular), 4 (bom) e 5 (muito bom). A
pesquisa, que vem sendo realizada desde 2013, teve seus resultados impactados pelas fases de
realização de obras uma vez que a percepção do passageiro foi afetada diretamente.
Em 2017 foram destaque na RioGaleão:

O novo estacionamento econômico, no qual foram disponibilizadas 400 vagas
no terminal 1 com preços reduzidos para quem precisa deixar seu veículo no aeroporto por períodos
de 1 a 10 diárias. A iniciativa é mais uma ação da concessionária em busca de constantes benefícios
para os passageiros do aeroporto carioca.

Manutenção da certificação ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade. A
conquista deste certificado, em outubro de 2016, reforçou o compromisso com clientes por meio da
sistematização dos processos de gestão de resposta à emergência aeroportuária e de combate a atos
ilícitos contra a aviação civil. Em 2017, esse o compromisso da RioGaleão com a qualidade do
serviço prestado foi mantido em foco, tendo como resultado a certificação ISO do Cargo da
RioGaleão emitida pela Bureau Veritas.

Realização do II Simpósio de Segurança Operacional, evento que contou com
mais de 180 participantes para debater o processo de segurança operacional do Aeroporto, bem
como desafios, inovações no mercado de prevenção aérea e networking. Além de palestras sobre
segurança operacional, dois painéis de discussão compuseram o simpósio. O primeiro abordou o
“Apron Control” (controle de pátio de aeronaves), moderado por integrante do RioGaleão, com a
participação de representantes da ANAC, DECEA e Concessionárias de aeroportos.
O segundo painel levantou outro tema muito importante para a segurança da aviação,
o gerenciamento de fauna. O foco da discussão foram os desafios e importância da gestão dos riscos
da fauna no entorno dos aeroportos. Para este debate, participaram representantes da CENIPA,
INEA, companhias áreas, pesquisadores e do RioGaleão.

Foram concluídas as obras da Fase 1 do Complexo Frigorificado, totalizando
R$ 1,1 milhões em instalações de equipamentos e adequações das câmaras frias. Nas obras, foram
substituídas as máquinas de refrigeração das câmaras frigorificas, instaladas estantes para
armazenagem de cargas, corrigido o sistema de monitoramento de temperatura, sistema de
iluminação e piso, assim como instaladas novas portas automáticas de fechamento rápido em todas
as câmaras frigorificas.
As obras permitiram aprovações na ISO 9001/2015, assim como a obtenção de
aprovações relevantes das áreas de qualidade das indústrias farmacêuticas que operam no Aeroporto
Internacional Tom Jobim.

Em 29 de dezembro de 2017, após a conclusão dos processos, a 1ª Região
Militar do Exército Brasileiro concedeu o Certificado de Registro do RioGaleão Cargo como
operador aprovado para movimentação e armazenagem de cargas perigosas.
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Foram concluídos os procedimentos e adequações do layout e do fluxo de
operações para aprovação do RioGaleão Cargo como Operador Econômico Autorizado pela Receita
Federal do Brasil (“OEA”).

5.3. DESEMPENHO OPERACIONAL
Item

2016

2017

Variação

Aeronaves (mil)

124,5

120,1

-3,5%

Passageiros (milhões)

16,1

16,2

0,6%

64

71,3

11,4%

Carga (ton)

Em 2017, o número de passageiros do RioGaleão teve um aumento de 0,9% em
relação ao ano de 2016, apesar do cenário nacional de recessão econômica que impactou
significativamente a economia do Rio de Janeiro. O tímido crescimento de tráfego foi impulsionado
pelo segmento doméstico, principalmente, pelo aumento de passageiros em conexão domésticadoméstica. Pela crise econômica e problemas de segurança no Rio de Janeiro, os segmentos
corporativo e turístico foram significativamente impactados, o que gerou a queda de tráfego, tanto
de origem, como de destino Rio de Janeiro.
O segmento internacional, apesar de ter apresentado uma retração comparado a 2016,
não apresentou, no entanto, uma performance ruim, considerando que em 2016 a cidade do Rio de
Janeiro teve um pico de demanda internacional extraordinária pelos Jogos Olímpicos. As regiões de
América do Sul e Oriente Médio lideraram o crescimento em 2017, por outro lado a Europa e
América do Norte tiveram uma forte redução, pesando negativamente.
A movimentação de aeronaves em 2017 apresentou uma queda de 3,5% comparada a
2016, devido à estratégia adotada pelas linhas aéreas domésticas, que optaram por aeronaves
maiores e menor tempo em solo, aumentando o tempo de utilização das aeronaves e otimizando os
recursos envolvidos. Esta estratégia levou a uma queda nas movimentações domésticas e a um
aumento no fator de ocupação médio doméstico. A queda na movimentação internacional de
aeronaves é justificada pelos aumentos de movimentação internacional pontuais durante o período
olímpico em 2016, que não aconteceram em 2017.
No acumulado de 2017, a movimentação de cargas do RioGaleão Cargo cresceu 10%
em peso e 30% em CIF (Custo, Seguro e Frete) quando comparado a 2016. Apesar disso, a
avaliação das receitas de cargas em comparação com 2016 deve levar em consideração mudanças
consideráveis de performance ao longo de 2017, tanto de órgãos anuentes, como de importadores,
que ficaram muito mais eficientes diante de um cenário de redução de custos, principalmente no
segmento de Óleo & Gás.

Outro fator relevante, que tem como consequência uma relação não proporcional
entre receita e CIF, é o aumento dos clientes de cargas de alto valor, que necessitam de uma
condição comercial diferenciada para viabilizar sua operação no aeroporto em relação aos valores
praticados pelos portos secos.
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O segmento de O&G foi o que mais contribuiu para a queda na receita, impactado
pelo aumento da eficiência dos importadores e pela remoção de volumes relevantes, implicando em
uma tarifa muito mais baixa. Adicionalmente, o segmento farmacêutico que teve crescimento de
53% em valor de CIF em relação a 2016, porém apresentou queda de 14% na receita, impulsionado,
principalmente, pela redução de 47% do tempo de liberação pela ANVISA. Esses ganhos de
performance têm impacto direto no valor faturado e explicam o porquê um acréscimo de valor CIF
não se revertem diretamente em incremento de receita.

5.4. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Primeiramente, é importante destacar que a Lei 13.319, de 25 de julho de 2016,
determinou que, a partir de 01 de janeiro de 2017, o ATAERO seria extinto, e que a ANAC passaria
a incorporá-lo aos valores das tarifas. O repasse ATAERO era um adicional tarifário instituído pela
Lei n. 7.920, de 12 de dezembro de 1989, cobrado sobre as tarifas aeroportuárias no valor de
35,90% dos valores efetivamente cobrado dos usuários.
A Contribuição Mensal foi constituída por meio da decisão nº 106 da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC, emitida em 28 de junho de 2017. Desde que foi extinto o ATAERO, este deixou de
ser um adicional tarifário e o seu valor de 35,90% passou a incorporar as tarifas aeroportuárias de
embarque, pouso, permanência e de armazenagem e capatazia. Este valor é recolhido no mês
subsequente e repassado ao FNAC. A alíquota de repasse, descontados os tributos indiretos, é de
22,65% sobre a receita.
Para fins de comparação com o desempenho de 2016, foi incluída uma coluna cujos valores
apresentados de 2017 desconsideram os efeitos do ATAERO nos resultados.

Em 2017, a receita bruta ajustada da Concessionária alcançou o valor total de R$ 979
milhões, sendo R$ 527 milhões em receitas tarifárias e R$ 452 milhões em receitas não tarifárias.
Desconsiderando o efeito do ATAERO sobre as receitas tarifárias, a proporção resulta em R$ 391
milhões em receitas tarifárias e R$ 452 milhões em receitas não tarifárias. A receita líquida ajustada
do RioGaleão registrou R$ 860 milhões considerando o efeito do ATAERO, e R$743 milhões, sem
ATAERO, portanto, apresentando um desempenho 5,7% superior ao ano de 2016.
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Observou-se uma superação em relação à 2016 de todas receitas, exceto pela receita
de carga. O mercado de cargas foi impactado principalmente pela crise no cenário econômico
global, do Brasil e do Rio de Janeiro, que afetou em especial o segmento de Óleo & Gás e
desacelerou o segmento de Farma. Com isso, apesar do mercado ter encolhido como um todo no
país, o market share do RioGaleão foi mantido.

Os Custos e Despesas Administrativas Ajustados em 2017 totalizaram R$ 488,9
milhões, mostrando um incremento de R$ 18 milhões em relação ao ano de 2016, porém em bases
não comparáveis. Se desconsiderarmos o efeito da Contribuição Mensal, o total de Custos e
Despesas Administrativas Ajustados em 2017 representa R$ 372,2 milhões, ou seja, uma redução de
21% em relação ao ano anterior, efeito de fortes ações de ganho de eficiência ao longo do ano,
como concentração das operações no Terminal 2 no final de 2016 e início da participação no
mercado livre de energia a partir do segundo semestre de 2016, entre outras.
Os Gastos Operacionais consideram, principalmente, os custos essenciais para
manutenção e operação do Aeroporto. Entre eles, materiais e serviços, como contratos de agentes de
proteção da aviação civil (“APAC”), segurança, limpeza, manutenção dos sistemas aeroportuários e
seguros. Esses gastos tiveram uma forte redução de aproximadamente 32%, devido principalmente
aos efeitos da concentração das operações no Terminal 2 e da melhoria na gestão de contratos de
terceiros, buscando oportunidades de otimização dos recursos do Aeroporto.
A linha de Pessoal considera custos e despesas com equipe operacional e apoio
administrativo, incluindo encargos e benefícios. Em 2017, manteve-se em linha com o ano anterior,
mantendo a estratégia de gestão aplicada em 2016.
O valor de Utilidades engloba gastos com água, esgoto e energia elétrica e
apresentou uma redução de 35,9% no ano na comparação com 2016. Grande parte dessa redução se
deve à entrada da Concessionária no mercado livre de energia no segundo semestre de 2016. Além
disso, melhorias no processo de monitoramento dos recursos hídricos reduziram também os gastos
com água e esgoto.

O custo de Outorga Variável está diretamente relacionado à variação da receita.
Representa parte do valor pago anualmente ao Poder Concedente referente ao direito de exploração
dos serviços aeroportuários e é calculado com a aplicação da alíquota de 5% sobre a base da receita
bruta anual, deduzido do montante resultante da aplicação da alíquota de 26,4165% sobre a receita
proveniente da cobrança de tarifas de embarque, pouso e permanência e dos preços unificados e de
permanência, domésticas e internacionais, e de Armazenagem e Capatazia.
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Em 2017, as Despesas Administrativas apresentaram uma redução de quase 23% em
relação ao ano anterior, principalmente por ganho de eficiência na gestão de gastos gerais como
viagens e comunicações.

O Resultado Financeiro da Companhia em 2017 foi de R$ 721,6 milhões, 12,6%
acima do valor de 2016. Em 2017, as despesas financeiras totalizaram R$ 742,5 milhões,
principalmente em virtude da atualização monetária e ajuste a valor presente sobre a outorga fixa,
que somados geraram um valor de R$ 564,7 milhões. Além disso, as despesas financeiras foram
impactadas pelos custos de juros e multas pagos pelos atrasos nos pagamentos das contribuições
fixas referentes aos anos de 2016 e 2017.
O restante, correspondente à R$ 177,8 milhões deve-se, principalmente, ao
pagamento de juros e despesas de postergação como o empréstimo ponte e despesas com a
estruturação do empréstimo de longo prazo, desembolsado no final de dezembro de 2017. As
receitas financeiras do ano de 2017 ficaram 46,1% abaixo à 2016, principalmente em virtude de um
menor saldo médio de caixa e totalizaram um valor de R$ 20,9 milhões no ano.

293

Autenticado com senha por JORGE JOSE POVALA em 20/05/2020 22:11:06.
Documento Nº: 1068127-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

SEDECAI202004062

Abaixo, segue o detalhamento das despesas financeiras referentes ao ano de 2017:

Em 2017, a Companhia apresentou prejuízo líquido contábil de R$ 342,0 milhões de
reais, em que os impactos principais foram dos valores de Amortização e de Despesas Financeiras,
que aumentaram significativamente em relação ao ano anterior.
Em relação à Depreciação e Amortização, houve um aumento de 29,2% em relação
ao ano de 2016. A principal causa dessa variação foi a amortização do novo ativo intangível (Píer
Sul) por um exercício completo, dado que o mesmo teve início em maio de 2016.
O Resultado Financeiro da Companhia em 2017 foi impactado, principalmente, por
conta das Despesas Financeiras, referente a alguns eventos extraordinários que não aconteceram em
anos anteriores:


Fees de rolagem do Empréstimo Ponte e fees do Empréstimo de Longo Prazo;


Juros referentes ao não pagamento da outorga fixa de 2016 na sua data de
vencimento original (maio de 2016), sendo reconhecido juros pela SELIC entre o início do período
e sua quitação, ocorrida em maio de 2017;

Juros e mora referentes ao não pagamento da outorga fixa de 2017 na sua data
de vencimento original (maio de 2017), sendo reconhecido multa de 2% sobre o saldo e juros pela
SELIC entre seu vencimento original e o mês de dezembro de 2017.
O Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido no valor de R$ 166,9 milhões se
referem às diferenças temporais dedutíveis e prejuízo fiscal.
Ao longo de 2017, foram desembolsados R$ 51,7 milhões para adequação e
modernização do Aeroporto. Passado o marco contratual da entrega da Fase I-B no ano de 2016,
que visava a ampliação da estrutura existente com a expansão do Terminal 2, aumento de posições
para aeronaves, novos estacionamentos de veículos, entre outros, o foco dos investimentos voltou294
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Investimentos

se para projetos de melhorias da infraestrutura, garantindo uma operação mais eficiente, segura e
com maior conforto aos passageiros, alguns dos quais listados a seguir:
 Infraestrutura para abertura de novas opções de lojas e restaurantes;
 Revitalização da pista de pouso e decolagem;
 Revitalização da infraestrutura elétrica, água, esgoto e TI;
 Modernização do terminal de cargas;
 Modernização do controle de segurança do Aeroporto;
 Plantio de árvores em Rio das Flores (compensação ambiental devido às
obras de ampliação);
 Melhorias no eixo viário de acesso ao Aeroporto.
Estrutura Financeira
Em 18 de dezembro de 2017, a Concessionária celebrou o contrato de financiamento
junto ao BNDES e bancos repassadores, no montante de R$ 1.620.000.000,00 divididos em duas
tranches: (i) tranche direta do BNDES, no valor de R$ 793.800.000,00 (49%), a ser desembolsado
ao longo de 2018; e (ii) tranche de repasse, no montante de R$ 826.200.000,00 (51%), repassados
por meios dos bancos repassadores (Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e
Santander), cujo o desembolso foi feito no final 2017. O prazo de vigência do contrato é de 10 anos
com vencimento em 2027. O financiamento de longo prazo permitirá alongar o perfil da dívida da
Concessionária, utilizando os recursos para fazer frente às obrigações devidas nos termos do
Empréstimo Ponte, além de garantir o reembolso dos investimentos efetuados para conclusão da
Fase I-B do contrato de concessão.
Além de ter garantido os recursos do financiamento de longo prazo, a Concessionária
assinou, no dia 18 de dezembro de 2017, o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão para
reprogramação dos pagamentos das Contribuições Fixas devidas no âmbito do contrato de
concessão. Com a assinatura do aditivo, a Concessionária ficará isenta do pagamento da
contribuição fixa por um período de 5 anos, a contar de 2018.
Em contrapartida, a Companhia realizará uma antecipação do pagamento da
Contribuição Fixa no valor total de R$ 1.946.393.480,001 (um bilhão, novecentos e quarenta e seis
milhões, trezentos e noventa e três mil e quatrocentos e oitenta reais), dividida em duas parcelas: (i)
1ª parcela no valor de R$ 1.167.836.088,00² (um bilhão, cento e sessenta e sete milhões, oitocentos
e trinta e seis mil e oitenta e oito reais) que foi paga no dia 19 de dezembro de 2017; (ii) 2ª parcela
no valor de R$ 778.557.392,00¹ (setecentos e setenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete
mil e trezentos e noventa e dois reais) a ser paga até o dia 30/06/2018.
Cabe destacar que a reprogramação das outorgas fixas permitirá o ajuste da curva de
pagamento das contribuições fixas de acordo com a capacidade de geração de caixa da Companhia,
diminuindo os riscos de inadimplência perante ao Poder Concedente e tornando o projeto mais
atrativo aos seus acionistas.

Segundo a Consultoria Roland a concessão do Aeroporto de Galeão (RioGaleão)
deverá atingir, em termos reais, receitas operacionais líquidas de R$ 2,2 bilhões e uma margem
EBITDA de 60% no último ano de contrato (2039), beneficiado por um forte crescimento da
demanda, em particular após o esgotamento projetado da capacidade máxima dos aeroportos de
Santos Dumont e Guarulhos.
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5.5. AVALIAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Apesar destes resultados operacionais crescentes, em particular durante o período de
carência da outorga fixa conforme repactuação acordada com a ANAC, a concessão continuará a
exibir elevadas necessidades de caixa para financiar outorga e honrar os pagamentos do
financiamento bancário.
Como resultado destas projeções, RioGaleão exibe um equity value de R$ -1,5
bilhões no cenário "base" da modelagem, fruto principalmente de um Valor Presente Líquido da
outorga que totaliza 104% (R$ 8,2 bilhões) do cash-flow de exploração operacional (R$ 7,9
bilhões), conforme se pode observar na próxima figura.


O aeroporto de GIG tem a escala (16 milhões de PAX), o desempenho
notável em várias métricas relevantes (e.g. receita não tarifária por PAX) e um baixo valor de capex
necessário até final da concessão (R$ 0,7 bi) para se destacar operacionalmente no setor
aeroportuário brasileiro, o que se reflete na sua avaliação (R$ 7,9 bi em VPL ex-capex);
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Em resumo, a outorga fixa atual de GIG impacta diretamente a rentabilidade dos
recursos investidos, tendo em vista que:


A outorga fixa, no entanto (R$ 19 bi nominais, cerca de R$ 4,5 bi ou 31%
acima da segunda melhor oferta e atualmente com VPL de R$ 8,2 bi), inviabiliza financeiramente a
concessão, antes mesmo de considerar o impacto do financiamento e capex. O seu reperfilamento
não altera esta avaliação, já que não altera o VPL ao longo da concessão;

A aquisição das ações da Odebrecht pela Excelente BV (Changi) permitiu a
liberação de empréstimo de longo prazo junto ao BNDES, dando um folego no curto prazo às
necessidades de caixa da Companhia, diluindo o risco do projeto.
6.

CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO CONFINS

6.1. HISTÓRICO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
O Leilão foi realizado em novembro de 2013 e o lance vencedor comprometeu o
administrador a pagar ao Governo Federal, a título de outorga fixa, o valor de R$ 1,82 bilhão,
representando um ágio de 66% ante o lance mínimo estabelecido de R$ 1,1 bilhão. O prazo de
duração da concessão é de 30 anos, iniciado em 7/5/2014, com a assinatura da Ordem de Serviço
pelo Poder Concedente.
A “BH Airport” foi constituída em 22 de janeiro de 2014 e tem por objeto social
exclusivo a exploração do Aeroporto Internacional de Confins, sob o regime de concessão, por meio
da execução, gestão e fiscalização dos serviços necessários à ampliação, manutenção,
gerenciamento e exploração do Aeroporto.
São sócios na BH Airport (i) a Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins
S/A - SPAC, empresa privada formada pela Companhia de Concessão de Rodovias, Mobilidade
Urbana e Serviços (Grupo CCR) e pela Zurich Airport, e (ii) a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (“Infraero”) com 51 e 49%, respectivamente.

6.2. DESTAQUES COMERCIAIS E OPERACIONAIS
Operacionalmente a Companhia vem se comportando dentro do esperado. Conforme
pode resultados da pesquisa de satisfação dos passageiros conduzida pela Secretaria de Aviação
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A Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A, conforme estabelece o
Contrato de Concessão, possui participação majoritária no capital de 51%, enquanto a Infraero
detém os demais 49%, conforme apresentado na árvore societária abaixo ilustrada:

Civil (SAC), a qual revela que o Aeroporto teve bom desempenho operacional no terceiro trimestre
de 2017, comparado a 14 outros terminais (Curitiba, Recife, Brasília, Santos Dumont, Natal, Galeão
Guarulhos, Manaus, Porto Alegre, Campinas, Congonhas, Fortaleza, Cuiabá e Salvador). A
metodologia de pesquisa define indicadores aos quais são atribuídas, pelos passageiros, notas de 1 a
5 sendo 1 (muito ruim), 2 (ruim), 3 (regular), 4 (bom) e 5 (muito bom). A figura 1, abaixo
demonstra a evolução observada na avaliação do Aeroporto, nos últimos 4 trimestres.
Na pesquisa da SAC, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte obteve um
crescimento de 0,5% na nota que mede a Satisfação Geral do Passageiro desde que a
Concessionária BH Airport assumiu a sua gestão, em agosto de 2014. A nota geral dada pelos
usuários passou de 4,47 no segundo trimestre de 2017 para 4,49 no terceiro trimestre de 2017. A
avaliação dos passageiros faz parte do Relatório de Desempenho Operacional dos Aeroportos.
Em 2017 destacam-se:


A inauguração e a operação do novo Terminal de Passageiros Internacional;


A formalização do 1º e 2º Termos Aditivos Modificado (“TAM”) do contrato
de concessão para recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro;


Início das operações da Avianca Brasil;


Adição de 4 novos destinos nacionais e 2 internacionais, tornando a BH
Airport no 3º maior aeroporto em números de destinos domésticos, em voos direto no país e o maior
para destinos na região nordeste e sudeste;

Em 19/12/2017 foi publicado o 3º Termo Aditivo Modificado (“TAM”) do
contrato de concessão alterando a data de conclusão da Fase I-B de 30/04/2016 para 30/11/2016.
6.3. DESEMPENHO OPERACIONAL
A aviação comercial brasileira sofreu maior série negativa da história, tendo
resultados negativos por 19 meses consecutivos, mas, a partir de março, o número de passageiros
domésticos no Brasil voltou a crescer.
A expansão, ainda modesta, foi de 3,6% em comparação ao mesmo período de 2016
e desde então tem aumentado ao longo dos meses, devido as tarifas atrativas ofertadas pelo setor
que apresentaram uma queda de 10% no preço médio da passagem aérea, quando comparado
novembro com outubro, de acordo com o IBGE. Ainda em novembro, de acordo com a ANAC, o
número de passageiros aumentou em 5% o que favoreceu os resultados apurados pelo Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil encerrando o ano com uma movimentação de 201,3
milhões de passageiros, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

Especialistas veem o Brasil como uma terra de oportunidades para o transporte aéreo.
Ao se considerar os principais drivers macroeconômicos para o desenvolvimento da aviação
comercial: população, economia e área territorial, somente três países no mundo todo reúnem essa
potencialidade: Estados Unidos, China e Brasil. Dessa maneira, o mercado brasileiro possui um
elevado potencial de aumento por viagens aéreas devido à baixa penetração desse modal na
população.
De acordo com dados extraídos da ANAC e do IBGE, a relação passageiros
transportados por população no Brasil, utilizada para medir a penetração desse modal em um
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Em 2018 as empresas aéreas projetam um mercado ainda volátil no ambiente
doméstico – principalmente devido ao fator eleições no segundo semestre, mas com tendência de
alta, enquanto o segmento internacional dá sinais de avanço mais acelerado, devido perspectiva
atuais de câmbio.

mercado, gira em torno de 0,5, bem abaixo de nações desenvolvidas e de dimensões continentais
como os Estados Unidos que hoje está em 2,2.
O quadro a seguir apresenta o desempenho operacional da Companhia
comparativamente a 2016.

6.4. DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO
O Balanço Patrimonial da companhia apresenta posição contábil, financeira e
econômica da Companhia em um determinado momento, no caso em análise a comparação se dá
entre os valores de dezembro de 2016 e dezembro de 2017.

No Balanço Patrimonial, do lado do Ativo, podem ser destacadas as seguintes
Caixa e equivalentes de caixa: passou de R$ 83 milhões em dezembro de 2016 para
R$ 96 milhões em dezembro de 2017, ou seja, um aumento de R$ 13 milhões, representando uma
variação positiva de 15,6 %.
Contas a receber: passou de R$ 23 milhões, em dezembro de 2016, para R$ 25
milhões em dezembro de 2017, ou seja, um aumento de R$ 2 milhões.
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variações:

Impostos a recuperar: passou de R$ 8 milhões, em dezembro de 2016, para R$ 4
milhões em dezembro de 2017, ou seja, uma diminuição de R$ 4 milhões. Os impostos a recuperar
decorrem, principalmente, de crédito de PIS e COFINS.
No Balanço Patrimonial, do lado do Passivo Circulante/Patrimônio Líquido, podem ser
destacadas as seguintes variações:
Financiamentos: o valor passou de R$ 289 milhões em dezembro de 2016 para R$ 418
milhões em dezembro de 2017, ou seja, um aumento de R$ 129 milhões. A referida variação,
conforme consta da Nota Explicativa nº 12 refere-se liberações de financiamento.
Fornecedores: esta rubrica passou de R$ 48 milhões em dezembro de 2016 para R$ 22
milhões em dezembro de 2017, ou seja, uma diminuição de R$ 26 milhões, que representa uma
redução em termos percentuais de 54%.
Prejuízos Acumulados: aumentou de R$ 324 milhões, em 2016, para R$ 401 milhões
em 2017, ou seja, um aumento de R$ 77 milhões.
RESULTADO DO PERÍODO
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A DRE é a demonstração contábil que evidencia a formação do resultado líquido em um
exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio
contábil do regime de competência. A DRE de Confins, em dez/2017 apresentava os seguintes
valores:

As receitas mais expressivas da Concessionária são: de construção, tarifárias
(reguladas) e não tarifárias (não reguladas). Segundo o CPC 17 – Contratos de Construção receitas
de construção são provenientes dos contratos de prestação de serviços de construção das
Infraestruturas utilizadas pela Concessionária para prestar os serviços objeto do contrato. As demais
decorrem do dia a dia da Companhia, ou seja, prestação de serviços e locação de espaços.

A receita líquida ajustada registrou R$ 202 milhões desconsiderando o impacto da
receita de construção. A Lei 13.319/2016 alterou o valor das tarifas aeroportuárias incorporando o
adicional tarifário (ATAERO), implicando em um aumento de 35,9% nas receitas reguladas da
Concessionária.
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Em 2017, a receita bruta ajustada da Concessionária alcançou o valor total de R$ 272
milhões, sendo R$ 190 milhões em receitas tarifárias e R$ 81 milhões em receitas não tarifárias.

A Concessionária apresentou, em 2017, prejuízo no valor de R$ 77 milhões, ou 44%
inferior ao prejuízo observado em 2016 que foi de R$ 139 milhões.
6.5. AVALIAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
O estudo da Roland Berger considerou como premissa que o Aeroporto da Pampulha
seria reaberto a voos comerciais, contudo a decisão foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), contudo, faz todo sentido manter o valor a considerando dado que até o momento o mérito
da questão ainda não foi julgado. Assim, a consultoria concluiu que:
Apesar do impacto negativo da abertura de Pampulha para voos comerciais, a
concessão de Confins (BH Airport) deverá "sobreviver" com foco no aumento da rentabilidade, um
capex reduzido e uma outorga fixa inferior aos seus pares, atingindo assim, em termos reais,
receitas operacionais líquidas de R$ 631 Milhões e uma margem EBTIDA de 45% no último ano de
contrato (2044).
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O menor peso da outorga (R$ 1,0 bilhões) no cash-flow operacional da concessão
(R$ 1,7 bilhões), equivalente a 59% do Valor Presente Líquido da outorga (fixa e variável), aliado a
um aumento gradual da demanda e ao foco da gestão no aumento da rentabilidade, resulta em um
equity value do cenário "Base" de R$ 174 milhões, conforme demonstrado na figura seguinte.

Em resumo, a concessão de CNF é viável e não aparenta necessitar de novos aportes
futuros pelos seus acionistas, ainda que o momento atual recomende prudência:

O aeroporto de Confins é menor que os demais (receita bruta de R$ 213
milhões e 9,6 milhões de PAX em 2016) e, operacionalmente, menos valioso (R$ 1,7 bilhões) – O
menor peso da outorga, no entanto – com 59%, o menor de todas as concessões – leva a que o valor
para os acionistas seja proporcionalmente maior do que o de aeroportos maiores;

O valor acima reflete já o impacto da abertura do aeroporto da Pampulha
(PLU) para jatos de maior porte, o que sugere que CNF pode ser viável, mesmo nesse cenário, ainda
que esse fator seja bastante impactante para o aeroporto, dado que deverá reduzir a demanda atual
de CNF em cerca de 20% (capacidade de PLU);

O aeroporto terminou uma fase importante de investimentos, com a abertura
do T2, que deverão ser rentabilizados no futuro (receitas tarifárias e não-tarifárias) – O valor de
capex previsto até o final da concessão é relativamente reduzido (R$ 0,3 bi em VPL) e não existem
expectativas de chamadas de capital relevantes no futuro próximo;

A judicialização do acionista privado (em resposta à abertura de PLU para
voos de maior porte) dificulta potencial alienação da participação da Infraero, tanto em termos
societários (dificuldade de ajustar acordos de acionistas, por exemplo), como operacionalmente
(montagem de dataroom, por exemplo), além da própria incerteza atrelada ao valor de CNF na
incerteza do destino de PLU, pelo que poderá ser razoável aguardar antes de lançar o processo.
IMPACTO DO
INFRAERO

RESULTADO

DAS

PARTICIPAÇÕES

SOCIETÁRIAS

NA

Apesar do resultado operacional das concessionárias ter se mostrado
operacionalmente superior a 2016, este ainda não foi suficiente para reverter perdas observadas em
exercícios anteriores e bem como o volume de despesas financeiras advindas de empréstimos e dos
compromissos com o poder público (pagamento da outorga fixa).
Assim, as concessionarias não atingiram resultado liquido suficiente para pagamento
das outorgas fixas e obrigações decorrentes do reperfilamento de dívidas e, consequentemente para
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7.

o pagamento de dividendos. Essa insuficiência de recursos oriundos da operação acabou por tornar
necessária a realização de aportes de recursos por parte dos sócios.
Em 2017 a Infraero aportou nas concessionárias, relativamente aos seus 49%, o
montante de R$ 2,2 bilhões que somado aos R$ 3,2 bilhões aportados anteriormente alcançou o
total de R$ 5,4 bilhões em aporte. Tais recursos foram utilizados basicamente para realização das
obras da Fase I-B dos contratos de concessão e para o pagamento de outorgas.
Realizado
SPE

Brasília

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL
GERAL

50,4

113,1

176,1

94,0

29,4

Campinas

155,4

136,8

278,0

99,5

23,4

84,4

777,4

Guarulhos

173,1

422,5

-

102,4

171,5

416,5

1.286,0

Galeão

-

-

177,1

486,3

213,9

1.600,1

2.477,4

Confins

-

-

129,1

-

170,8

73,5

373,4

378,9

672,4

760,3

782,3

608,9

2.174,5

5.377,2

TOTAL

-

463,1

Assim, como os aportes são registrados como investimento no balanço da Infraero,
eles precisam ser ajustados para refletir o valor resultado do negócio por meio do Método de
Equivalência Patrimonial (MEP).
A aplicação do referido método ao registro contábil dos investimentos realizados nas
SPE culminou com o reconhecimento de uma perda nas demonstrações financeiras da Infraero, no
valor de R$ 1,2 bilhão, o que representa 65% do prejuízo líquido apurado no encerramento do
exercício de 2017.
Resultado Equivalência Patrimonial
Em R$ M ilhões

Equiv. Patrimonial
SPE
Brasília
Campinas
Guarulhos
Galeão
Confins
Total

Valor Aportado

Até 2016

2017

Total

Saldo

463,1
777,4
1.286,0
2.798,9
373,4

-332,9
15,8
-869,5
-230,3
-155,3

-128,0
-448,8
-416,5
-158,7
-41,7

-460,9
-433,0
-1.286,0
-389,0
-197,0

2,2
344,4
2.409,9
176,4

5.698,7

-1.572,1

-1.193,7

-2.765,8

2.932,9

%
0,48%
44,30%
ND
86,10%
47,25%
51,5%

Considerando o atual desempenho das Companhias, bem como o da economia
brasileira como um todo, que tem mostrado sinais de melhora, mas em ritmo insuficiente para gerar
resultados positivos, em 2017 não foi possível às investidas distribuírem dividendos, sendo que
esperasse que essa perspectiva se mantém pelos próximos anos, dado a necessidade prévia de que os
futuros lucros venham a ser utilizados para consumos dos prejuízos acumulados.
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Fonte: FOAD
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10.6. Anexo VI – Catálogo de Serviços de TI
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