MODELO DE NEGÓCIOS
O modelo de negócios demonstra como captamos e
utilizamos os nossos capitais no processo de geração de
valor. A seguir uma breve descrição dos capitais mais
relevantes na produção dos produtos e serviços da
Infraero.

Nossos CAPITAIS ------------------------> Aplicados aos nossos PROCESSOS ----------> São transformados em PRODUTOS que geram RESULTADOS

HUMANO
R$661.890.000

7.893 empregados **

INTELECTUAL

140 projetos orgânicos de
Engenharia

160.980 horas de treinamento

Nossos CAPITAIS
HUMANO: composto por nossos
empregados com suas competências,
habilidades e experiências, orientados ao
processo de melhoria contínua e sempre
pautados pelos valores éticos.

INTELECTUAL: composto por valores
intangíveis que conferem a nossa equipe
diferencial técnico no desenvolvimento dos
produtos e serviços.
RELACIONAMENTO: composto pelo
relacionamento com as partes interessadas,
visando o compartilhamento de valor para o
bem estar coletivo.

11.771 par cipações em treinamentos

FINANCEIRO: composto pelo conjunto de
recursos financeiros alocados no processo
de desenvolvimento dos produtos e serviços.

NATURAL: composto por recursos
renováveis e não renováveis utilizados ou
impactados pelo processo de geração de
produtos e serviços..

dezembro de 2020

bene cios

21 ações gerenciadas pelo PMO
IDMAI indicador

107 processos existentes

R$2.380.000 inves dos em treinamento

de referência nacional

RELACIONAMENTO
34 contratos assinados

291 propostas comerciais emitidas
411 negócios prospectados

PRODUTIVO

4,38 (média) pesquisa SAC
satisfação dos passageiros*

27.856.717 passageiros embarcados e

43 aeroportos Infraero

209 mil m2 concedidos de
áreas comerciais

desembarcados

5 aeroportos sob contrato

34 obras entregues em
decolagens aeroportos Infraero

633.896 pousos e

R$443.700.000 aplicados em

59,42 mil ton. de carga

aérea processada

R$2.147.270.000

inves mento

RECEITAS:

R$ 628.033.559 inves mento orçado

R$2.170.250.000

39.622 clientes treinados

22 estados atendidos por
meio de serviços prestados

5.259 atendimentos SAC

FINANCEIRO
PRODUTIVO: composto por instalações
físicas e toda infraestrutura utilizada na
oferta de produtos e serviços e gestão dos
negócios.

R$258.410.000

salários

gastos com
custeio

R$828.377.114

R$530.348.525

R$51.237.199

aeroportuária

comercial concessão de áreas

por ólio de serviços

custeio orçado
R$31.523.230

soluções digitais

NATURAL

R$5.737.024

serviços técnicos

R$8.702.510

R$5.274.435

gestão e op. de aeroportos

treinamentos

IDMAI é formado por uma cesta com 25 items, entre eles destacam-se:

Recursos ambientais renováveis e não renováveis
necessários ao funcionamento dos aeroportos
como água, terra, vegetação e biodiversidade.

AÇÕES DE

- Número de Planos de Gerenciamento: Resíduos e Recursos Hídricos

SUSTENTABILIDADE

- Redução no Consumo de Água;

AMBIENTAL

- Ações mitigadoras para redução das Emissões Poluentes

*Monitoramento Suspenso em abril/2020

**Número total do Efetivo (Ativo: 5.784 e Cedidos: 2.109)

- Gestão da Energia

82%
IDMAI

Dados Financeiros baseados em Classificação Gerencial

