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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ACT Acordo Coletivo de Trabalho 

ALM Application Lifecycle Management

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

ANS Acordo de Nível de Serviço 

AVSEC Segurança da Aviação Civil (Aviation Security) 

BIM Building Information Modeling 

BMO BIM Management Office

BPO Business Process Outsourcing

CA Conselho de Administração

CEP Comissão de Ética Pública

CGPAR Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União 

CGR Comitê de Gestão de Resultados

CGU Controladoria Geral da União 

CITSMART Implantação da Central de Serviços Compartilhados

CLT Consolidação das Leis do Trabalho

COSO Comitee of Sponsoring Organizations

CRM Customer Relationship Management

CSC Centro de Serviços Compartilhados 

DECEA Departamento de Controle do Espaço Aéreo  

DIN Desligamento Incentivado 

DN-TCU Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União

DOU Diário Oficial da União

EBITDA
Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, que é a tradução da expressão em 
inglês Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

EIRI Estrutura Internacional para Relato Integrado

ERP Licenças e infraestrutura da área financeira

ETE Estação de Tratamento de Efluentes

GMD Gerenciamento Matricial de Despesas

GMR Gerenciamento Matricial de Receitas

GMT Gestorh Módulo Treinamento

GRC Agentes de Riscos e Compliance

GRI Global Reporting Initiative

IATA Associação Internacional de Transportes Aéreos

IDMAI Índice Ambiental de Desempenho

IFRS International Financial Reporting Standards

IGG Índice Integrado de Governança e Gestão Pública

IIRC International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado)

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IPF Identificação do Perigo da Fauna

LAI Lei de Acesso à Informação 

LGPD Lei de Proteção de Dados

LOA Lei Orçamentária Anual

MGP Metodologia de Gestão de Projetos 

MSI Metodologia de Sistemas da Infraero 

OBU Obras em Bens da União

PAMI Programa de Assistência Médica da Infraero 

PAN Plano Aeroviário Nacional

PAR Processo administrativo de responsabilização de Pessoa Jurídica

PDITA Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria 

PDTA Projeção de Demanda do Transporte Aéreo

PDTI Plano Diretor de TI 

PEAE Programa Especial de Adequação do Efetivo 

PETI Planejamento Estratégico de TI 

PGO Plano Geral de Outorgas

PGRF Programa de Gerenciamento do Risco de Fauna 

PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

PIB Produto Interno Bruto

PIL Programa de Investimentos em Logística

PLOA Proposta de Lei Orçamentária Anual

PMO Project Management Office (Escritório de Projetos)

PNAC Política Nacional de Aviação Civil

PND Programa Nacional de Desestatização

PPA Plano Plurianual

PPD Pista de Pouso e Decolagem

RBAC Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil 

REINF Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

REP WEB Resumos de Passageiros Embarcados

RESA Runway end Safety Area (Área de Segurança de Fim de Pista)

RPA Robotic Process Automation

SAAS Software as a Service

SAC Secretaria Nacional da Aviação Civil 

SEO Search Engine Optimization

SEST Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

SGQO antigo Sistema de Segurança da Aviação Civil (SAVSEC)

SIC Serviço de Informação ao Cidadão

SICOA Sistema de Identificação e Controle de Acesso

SIN Sistema de Informações

SISO Sistema Integrado de Soluções Operacionais

SNEA Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 

SOA Barramento de Serviços Corporativos

SPE Sociedades de Propósito Específico 

TAT Tarifa de Controle de Aproximação e Aeródromo 

TCU Tribunal de Contas da União 

TECA Terminal de Logística de Carga

TECAPLUS Sistema de Gestão de Cargas

TPS Terminal de Passageiros
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Nessa linha, o Planejamento Estratégico da 
Empresa foi baseado em três pilares, a saber: o 
primeiro refere-se ao cumprimento da política 
de governo no sentido de conceder todos os 
aeroportos da Rede Infraero sem descuidar da 
segurança de voo e da qualidade do serviço ao 
passageiro. O segundo relaciona-se ao novo 
portfólio para a Empresa, com base nas exper-
tises que acumulou nos seus quase 50 anos de 
existência. A essência desse pilar é que a Infrae-
ro, além de vender serviços aeroportuários, atue 
na execução da   política pública voltada ao 
desenvolvimento da aviação regional. O terceiro 
trata da necessária sustentabilidade financeira 
da Empresa – que, para tanto, tem voltado seu 
esforço para consolidar-se enxuta, ágil e eficien-
te em todas as atividades que desempenha.

A Infraero está alinhada com os grandes 
players do mercado aeroportuário em todo o 
mundo e vem investindo, de forma sistemática, 
no desenvolvimento de soluções que visam tanto 
a segurança das operações, como o conforto 
para o passageiro e otimização de recursos. 

O ano de 2019 foi de grandes desafios! A 
Infraero cumpriu as entregas previstas, seja de 
obras, de novos negócios ou mesmo a transfe-
rência da operação dos aeroportos concedidos, 
ao tempo em que promoveu a readequação do 
efetivo, que passou de 7.930 empregados efetivos 
para 6.501, por meio da cessão a órgãos públi-
cos e programas de desligamento incentivado.

Neste ano foram investidos R$ 443,92 milhões 
em obras e serviços de engenharia nos aeropor-
tos da Rede Infraero. Destacam-se os investimen-
tos realizados em Congonhas (SP), Belém (PA), 
Curitiba (PR), Imperatriz (MA), Uberlândia (MG), 
Uberaba (MG), Santos Dumont (RJ), Macapá 
(AP) e Macaé (RJ), dentre outros.

Na área de Negócios, foram firmados contra-
tos para gestão e administração dos aeroportos 
regionais de Divinópolis (MG), Botelho (DF), 
Parnaíba (PI) e Correia Pinto (SC), além da 
venda de serviços de manutenção, treinamentos, 
soluções de TI, entre outros, para aeroportos 
concedidos e regionais.

No que diz respeito ao desempenho econômi-
co-financeiro, no exercício de 2019, a Infraero 
apresentou R$ 2.762,9 milhões de Receita Ope-
racional Líquida e R$ 868,8 milhões de Lucro 
Operacional Bruto. 

A Empresa movimentou em seus terminais, 
cerca de 85,74 milhões de passageiros em 
deslocamentos nacionais e internacionais. Da 
mesma forma, mais de 1,23 milhão de aerona-
ves operaram nos aeroportos da rede.

HÉLIO PAES DE BARROS JÚNIOR

Presidente da Infraero

6.501 Empregados

R$ 443,92 milhões em 
Obras e Serviços de 
Engenharia

R$ 2.762,9 de Receita 
Operacional Líquida

R$ 868,8 de Lucro 
Operacional Bruto

85,74 milhões de 
Passageiros

1,23 milhão de Aeronaves

$

A dinâmica utilizada no levantamento e dispo-
nibilização das informações apresentadas neste 
Relatório assegura a sua fidedignidade, precisão 
e completude.

A aprovação da lei que amplia o capital 
estrangeiro em companhias aéreas e a seguran-
ça regulatória da atividade concorrem a favor 
do crescimento da aviação no Brasil. Com esse 
cenário, aliado a outras medidas do Governo 
Federal, há um fortalecimento da agenda de 
investimentos em infraestrutura, o que reforça a 
perspectiva de que o fluxo de passageiros possa 
triplicar nas próximas duas décadas. 

O presente Relatório foi elaborado a partir do 
esforço conjunto das áreas gestoras da Infraero 
e consolida os resultados decorrentes da execu-
ção da estratégia definida pela Administração. 
Os números apresentados estão aderentes às 
Demonstrações Financeiras anuais, as quais 
foram devidamente examinadas por empresa de 
Auditoria Independente. Além disso, observou 
os princípios básicos da Estrutura Internacional 
para Relato Integrado (EIRI) atendendo ao esta-
belecido na Decisão Normativa nº 178/2019 do 
Tribunal de Contas da União (TCU).

No âmbito das ações voltadas à modernização 
da gestão e do negócio, foi consolidado um mode-
lo de governança e gestão de resultados por meio 
de pilares sólidos que geram valor e que consoli-
dam a busca pelas melhores práticas de mercado:

Foco na
Gestão

Processo
Decisório

Conformidade Responsabilização

Transparência



Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019Infraero | RELATÓRIO ANUAL 20197 8

1

SOBRE O RELATÓRIO

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero) apresenta à sociedade o de-
sempenho dos seus negócios, por meio de dados 
financeiros e não financeiros, no qual constam 
informações quanto ao encadeamento de ações 
que contribuem para o processo de geração de 
valor público da Empresa.

O Relatório Anual atende à Lei 6.404/1976. 
O documento, também, objetiva atender ao 
comando do Inciso IX do Artigo 8º da Lei nº 
13.303/2016 (Lei das Estatais), bem como à 
DN-TCU 178/2019. 

A partir do ano passado, o Relatório Anual 
passou a ser utilizado como Relatório de Gestão 
para efeito de prestação de contas junto ao TCU. 
Para tanto, foi exigido pela Corte de Contas a 
adoção do modelo de relato integrado da EIRI 
como nova abordagem para preparação do 
relatório corporativo.

Assim, no último ano, adotou-se um formato 
híbrido de relatório, o qual combinou as diretri-
zes da Global Reporting Initiative (GRI), padrão 
anteriormente adotado e que estava em curso, 
com os requisitos do International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para 
Relato Integrado, ou IIRC, na sigla em inglês). 
Este ano, utilizamos tão somente as diretrizes 
para o relato integrado.

MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS PELO SITE DA INFRAERO:
https://transparencia.infraero.gov.br/relatorios-anuais/.

2 3
MATERIALIDADE

Para seleção dos temas 
materiais foi avaliado o inter-
relacionamento da Infraero 
com os seus stakeholders 
prioritários, mediante: 

1) Identificação dos temas 
relevantes capazes de afetar 
a geração de valor; 

2) Avaliação do impacto dos 
temas relevantes; 

3) Priorização dos temas 
relevantes; 

4) Determinação das 
informações a serem 
divulgadas.

· Processo de concessão 
dos aeroportos à iniciativa 
privada;

· Novo negócio: Aviação 
Regional e Serviços;

· Papel da Infraero na 
execução de políticas 
públicas;

· Governança e gestão;

· Comprometimento com o 
corpo funcional.

CONTEÚDO

Compatibilização entre 
as orientações do IIRC e 
normativos divulgados 
pelo TCU acerca do 
processo de prestação 
de contas no formato 
Relato Integrado.

· Estrutura de acor-
do com DN-TCU 
178/2019 e Portaria 
TCU 378/2019.

Alinhados à prática de aperfeiçoamento contí-
nuo, entendemos que evoluímos no processo de 
reporte, considerando a observância às premis-
sas preconizadas pela EIRI e DN-TCU 178/2019 
para elaboração do relatório integrado. Toda-
via, reconhecemos a oportunidade de se aprimo-
rar ainda mais nos próximos ciclos, haja vista o 
considerável desafio de o pensamento integrado 
estar completamente enraizado nas atividades 
da organização e refletir naturalmente na conec-
tividade das informações.

Esta edição do Relatório Anual traz o desem-
penho da Infraero e de suas atividades referentes 
ao exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019. O relatório anterior foi publicado em 
março de 2019, englobando os resultados de 
2018. 

As Demonstrações Financeiras referentes a 
2019 foram auditadas pela BDO RCS Audito-
res Independentes S.S, não havendo mudanças 
significativas em relação às de 2018. 

Para determinar os temas materiais que serão 
abordados no relatório, ou seja, os assuntos que 
afetam de maneira significativa a capacidade 
de a organização gerar valor, obedecemos às 
seguintes etapas:

STAKEHOLDERS PRIORITÁRIOS

Foram definidos tendo como 
referência as circunstâncias 
individuais da organização, 
cujo foco se concentra no 
redirecionamento do negócio 
- prestação de serviços e 
desenvolvimento da aviação 
regional.

∙ Passageiros;

∙ Companhias aéreas;

∙ Concessionários 
(Operadoras de Aeroportos 
e Operadores Logísticos);

∙ Governos Estadual, 
Municipal e Federal;

∙ Órgãos Reguladores e 
Supervisores;

∙ Empregados.

https://transparencia.infraero.gov.br/relatorios-anuais/http://
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1.1 QUEM 
SOMOS 

A Infraero é uma 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, auto-
nomia administrativa e financeira, 
sob vinculação do Ministério da 
Infraestrutura, atuando no territó-
rio nacional, com sede na capital 
federal, na Estrada Parque Aero-
porto, Setor de Concessionárias e 
Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede 
- CEP 71608-050 – Brasília/DF 
– Brasil. 

Fone: (61) 3312-3988
Homepage: 
http://www.infraero.gov.br.

‘A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR’
Prestar serviços aeroportuários de excelência, 
criando valor para os clientes e contribuindo 
para o desenvolvimento do País.

‘O QUE 
BUSCAMOS’
Ser um elo 
estratégico para o 
setor de aviação 
civil e se consolidar 
no mercado como 
uma empresa de 
serviços 
aeroportuários.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

‘O QUE PRATICAMOS NO DIA A DIA’
Ética e transparência
Responsabilidade socioambiental
Compromisso com a qualidade dos serviços
Valorização da marca e dos colaboradores
Geração de resultados
Confiança
Inovação
Orgulho de ser Infraero
Efetividade e competitividade
Adaptação a mudanças
Engajamento
Superação

A Infraero está sujeita aos comandos da Lei 
13.303, de 30 de junho de 2016, bem como 
às orientações e determinações dos órgãos de 
controle, e, especificamente, às Resoluções da 
Comissão Interministerial de Governança Cor-
porativa e de Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR), que tratam 
de matérias relacionadas com a governança 
corporativa nas empresas estatais federais e da 
administração de participações societárias da 
União.

No desempenho de suas atribuições e com-
petências institucionais sujeita-se, ainda, aos 
regramentos emanados dos órgãos reguladores, 
em especial, aos normativos referentes à aviação 
civil, os Regulamentos Brasileiros da Aviação 
Civil (RBAC) e demais normativos emitidos pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A Empresa, também, busca adequar-se a toda 
legislação que direta ou indiretamente influencie 
o desempenho de sua atividade empresarial e 
demais relações institucionais, inclusive, dentre 
outras, às recentes Lei de Proteção de Dados 
(LGPD) e Lei de Acesso à Informação (LAI).

1.2 CONTEXTO DO 
SETOR

Em novembro de 2018, foi publicado o Plano 
Aeroviário Nacional (PAN 2018-2038) pela 
Secretaria de Aviação Civil (SAC). Trata-se do 
primeiro estudo de planejamento integrado do 
setor realizado pelo Governo Federal, o qual 
consolidou em um único documento o conjunto 
de ações e regulações, anteriormente estabeleci-
das em diferentes políticas, planos e programas 
setoriais.

Os estudos do PAN 2018-2038 indicam uma 
projeção média de crescimento de demanda por 
transporte aéreo na ordem de 4,6% ao ano para 
os próximos 20 anos. As projeções significati-
vas de crescimento, principalmente após 2025, 

trazem a expectativa de que no ano de 2033 a 
demanda seja o dobro de 2018.

Ao iniciar o ano de 2019, o Governo Federal 
anunciou a intensificação do processo de con-
cessão de todos os aeroportos da Rede Infraero. 
Porém, em que pesem as análises do PAN 2018-
2038, entende-se que mesmo que haja a conces-
são à iniciativa privada de todos os aeroportos 
atualmente administrados pela Infraero, a União 
ainda sim careceria de um braço estatal para 
fomentar a operação, o desenvolvimento e o 
crescimento de aeroportos menores.

Nesse sentido, o PAN 2018-2038 fomentou a 
definição de novas diretrizes na composição do 
Plano Estratégico da Infraero, cujo foco é o aten-
dimento de políticas públicas. É primordial que 
a infraestrutura aeroportuária esteja com capa-
cidade suficiente para proporcionar a adequada 
acessibilidade, conectividade e eficiência nos 
deslocamentos entre as cidades brasileiras.

Além do PAN 2018-2038, a estratégia da In-
fraero também está alinhada com o Planejamento 
Estratégico do Ministério da Infraestrutura, lança-
do em abril de 2019. O propósito almejado pelo 
ente supervisor tem como vetor a consolidação de 
um plano integrado com ações de priorização e 
investimentos no setor de infraestrutura logística 
para os próximos anos. O processo de prioriza-
ção e consolidação setorial, denominado “Agen-
da de Gestão Estratégica”, consiste em realizar 
uma gestão integrada com os entes supervisio-
nados, por meio do alinhamento dos progra-
mas, projetos e ações em curso, baseados em 
resultados. A Infraero participou de oficinas de 
desdobramentos para definição dos programas 
e iniciativas estratégicos, os quais contarão com 
investimentos e serão monitorados nos próximos 
anos pela respectiva gestão.

http://www4.infraero.gov.br/


1413

1.0 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO1.0 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 1.0 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO1.0 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019 Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019

DIRETRIZES 
GOVERNAMENTAIS

• Garantia dos direitos dos 
usuários

• Qualidade e facilitação

• Conservação do meio ambiente

• Desenvolvimento técnico e 
institucional

• Segurança

• Acessibilidade

• Conectividade

• Eficiência

• Desenvolvimento

RELACIONADOS À REDE:

DIRETRIZES
DA INFRAERO

VALORES A SEREM
ENTREGUES AO SETOR
DE AVIAÇÃO CIVIL
E SOCIEDADE

OBJETIVOS PARA O SETOR

• Programa de Investimentos 
em Infraestrutura

• Programa de Segurança da 
Aviação Civil

• Programa de Gestão 
Ambiental e Territorial

• Programa Nacional de 
Manutenção da Infraestrutura

• Programa de Melhoria da 
Governança e Qualidade de 
Estudos, Projetos e Obras

M. Infra

PAN

• EXECUÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

• DESENVOLVIMENTO DA 
AVIAÇÃO REGIONAL

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INFRAERO

1.3 O QUE FAZEMOS 
A atuação da Infraero tem como foco o 

fomento da infraestrutura aeroportuária para 
o atendimento das políticas públicas no que se 
refere à integração nacional, destacando-se o 
desenvolvimento e fortalecimento da malha aé-
rea regional. A sua cadeia de valor demonstra 
os processos por meio dos quais a organização 
cumpre sua missão e visão.

Mapa da Cadeia de Valor Infraero
2019-2023

Missão Visão
Prestar serviços aeroportuários de 
excelência, criando valor para os 
clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do País.

Ser um elo estratégico para o setor 
de aviação civil e se consolidar no 
mercado como uma empresa de 
serviços aeroportuários.

Constroem a percepção de valor pelo cliente por estarem diretamente relacionados 
à experiência de consumo do produto ou serviço.

Medem, monitoram, controlam e administram o presente e o futuro negócio. 
Não agregam valor diretamente ao cliente, mas são necessários para assegurar 
que a organização opere de acordo com os seus objetivos e metas de desempenho.

G
ES

TÃ
O

 E
G

O
V

ER
N

A
N

Ç
A

Entregam valor para outros processos e não diretamente ao cliente.

REALIZAR
GESTÃO

FINANCEIRA

GERENCIAR
MEIO

AMBIENTE

GERENCIAR
COMUNICAÇÃO
E RELAÇÕES COM

A IMPRENSA

PROJETAR E
IMPLANTAR

INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA

MANTER A 
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA

DESENVOLVER
E GERENCIAR

PESSOAS

PROVER
SUPORTE

DE TI

PROVER
SUPORTE
JURÍDICO

PROVER
SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS

GERENCIAR 
ESTRATÉGIA 

EMPRESARIAL 

GERENCIAR 
GOVERNANÇA E 

INTEGRIDADE 
CORPORATIVA

GERENCIAR 
DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

SU
PO

RT
E

ADMINISTRAR 
ÁREAS 

COMERCIAIS

OPERAR 
AEROPORTOS

COMERCIALIZAR 
SOLUÇÕES

PROVER 
SOLUÇÕES

FI
N

A
LÍ

ST
IC

O

MACROPROCESSOS

16 111
PROCESSOS

33
Finalístico

18
Gestão e

Governança

60
Suporte
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A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS VEM SENDO REALIZADA COM 
FOCO EM DOIS PÚBLICOS PRIMÁRIOS:

AEROPORTOS REGIONAIS

Outorgados pela União para terem 
sua gestão, operação e desenvolvimen-
to sob responsabilidade de prefeituras; 
secretarias de estado de infraestrutura, 
transportes, obras e similares; empre-
sas privadas contratadas por esses 
entes públicos para operar ou desen-
volver os aeroportos.

OPERADORAS DE AEROPORTOS 
CONCEDIDOS

Já consomem serviços específicos da 
Infraero. Hoje, especialmente, servi-
ços técnicos especializados, sistemas 
e treinamentos.

OPERAR AEROPORTOS

Atividades relacionadas 
ao processamento de 

passageiros, aeronaves 
e cargas, garantindo a 
segurança e qualidade 
dos serviços prestados 

no Aeroporto, em 
conformidade com as 
normas e regulações.

COMERCIALIZAR SOLUÇÕES

Atividades de definição e 
quantificação do potencial de 
lucro do mercado, além da 

identificação, exploração, criação 
e entrega de valor para satisfazer 
as necessidades dos clientes, por 

meio do estabelecimento de preço, 
comunicação, comercialização, 

distribuição e desenvolvimento de 
produtos.

PROVER SOLUÇÕES

Atividades relacionadas 
à oferta de soluções 

customizadas e 
realizadas de acordo 

com as necessidades do 
cliente e do mercado.

PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

Gestão e
Operação de

Aeroportos

Serviços
Técnicos

Especializados

Os macroprocessos finalís-
ticos abrangem as ativida-
des essenciais da Empresa, 
responsáveis pela entrega 
final de valor ao cliente. 
Com 46 anos de experi-
ência como operadora de 
aeroportos , a Infraero ofe-
rece soluções customizadas, 
planejadas e executadas de 
acordo com as necessidades 
dos clientes e ordenamen-
tos regulatórios. Seu vasto 
portfólio apresenta produtos 
e serviços tecnológicos, nas 
áreas técnicas e de gestão 
e operação, alinhados ao 
que existe de mais atual no 
segmento aeroportuário.

ADMINISTRAR ÁREAS 
COMERCIAIS

Atividades relacionadas à 
Administração de espaços 
comerciais, considerando 
o planejamento do mix, a 
prospecção de clientes e 
comercialização de áreas 
nos aeroportos, além do 

gerenciamento dos contratos 
firmados.

Sistemas

Treinamento

Consultoria

São disponibilizados profissionais especializados para assumir a ges-
tão e a operação de aeroporto e/ou centro logístico, incluindo a admi-
nistração e a manutenção. A Infraero também oferece o planejamento 
para obtenção de homologações e certificações regulatórias.

Relacionado aos detalhes técnicos, cuida da elaboração de projetos 
de engenharia e suas manutenções à realização de diagnósticos, 
além de adequações das não conformidades de infraestrutura para a 
obtenção de certificações operacionais. São oferecidos os serviços de 
macrotextura; medição de atrito; remoção de borracha; anteprojeto; 
projetos básicos e projetos executivos de engenharia; licenciamento 
ambiental e projeção de demanda do transporte aéreo (PDTA).

Desenvolvedora de tecnologia própria, a Infraero dispõe de sistemas 
que otimizam processos, melhoram o controle e a segurança da gestão 
e da operação aeroportuária. Alguns produtos tecnológicos: Sistema 
de Identificação e Controle de Acesso (SICOA); Sistema Integrado de 
Soluções Operacionais (SISO) e Sistema de Gestão de Carga (TECA-
PLUS). Realiza a customização de sistemas conforme a necessidade 
operacional do cliente.

Inclui o planejamento e execução de programas de formação e atua-
lização de quadros técnicos em todas as áreas da operação aeropor-
tuária, além de realizar cursos certificados pela ANAC. Alguns treina-
mentos: Formação e Aperfeiçoamento de Bombeiros de Aeródromos; 
Gestão Aeroportuária; Segurança; Fiscalização de Pátio e Programa 
TREINAR da SAC.

A Infraero possui especialistas nas principais áreas da operação ae-
roportuária: regulamentação, gestão, operação, segurança, meio am-
biente, finanças, logística, auditoria, entre outras. São oferecidas con-
sultorias em Planejamento Aeroportuário; Desenvolvimento de Planos 
de Segurança; Avaliação Operacional e Planos Ambientais.

1615
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A Infraero participa com 

49% nas SOCIEDADES 
DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO (SPE) 
que administram os 
aeroportos internacionais 

de Guarulhos/SP, Campinas/

SP, Brasília/DF, Confins/MG e 

Galeão/RJ, cujos resultados 
estão consolidados 
nas demonstrações 
financeiras da Empresa, 
proporcionalmente a sua 
participação acionária 
em cada companhia.

 
AEROPORTO CONCESSIONÁRIA

Aeroporto Internacional 
de Guarulhos – São 

Paulo / SP

Concessionária 
do Aeroporto 

Internacional de 
Guarulhos S.A. 

Aeroporto Internacional 
de Brasília / DF

Inframérica 
Concessionária do 

Aeroporto de Brasília 
S.A.

Aeroporto Internacional 
Viracopos – Campinas 

/ SP

Aeroportos Brasil 
Viracopos S.A.

Aeroporto Internacional 
de Confins – Belo 
Horizonte / MG

Concessionária 
do Aeroporto 

Internacional de 
Confins S.A.

Aeroporto Internacional 
do Galeão – Rio de 

Janeiro / RJ

Concessionária 
Aeroporto Rio de 

Janeiro S.A.

Participações acionárias em Sociedades de 
Propósito Específico.

18
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Os órgãos estatutários possuem 
a seguinte composição:

ASSEMBLEIA GERAL DE 
ACIONISTAS: órgão máximo 
de decisão da Infraero, a quem 
compete alterar o Estatuto Social, 
eleger ou destituir os conselheiros 
da companhia, aprovar as 
Demonstrações Financeiras, entre 
outras.

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE: 
órgão instituído para auxiliar 
os acionistas na verificação 
de conformidade do processo 
de indicação e avaliação 
dos Administradores e 
Conselheiros Fiscais.

CONSELHO FISCAL: órgão 
independente fiscalizador dos 
atos dos Administradores, que 
atua em defesa da Empresa e 
dos seus acionistas.

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO: órgão 
colegiado de deliberação 
estratégica, responsável por 
fixar a política de orientação 
geral dos negócios da Infraero, 
definir as diretrizes, nomear e 
acompanhar o desempenho da 
Diretoria Executiva. É composto 
por sete membros, eleitos pela 
Assembleia Geral, sendo no 
mínimo 25% destes membros 
independentes.

DIRETORIA
EXECUTIVA

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS - Estatuto Social

CONSELHO
FISCAL

COMITÊ DE
ELIGIBILIDADE

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE
AUDITORIA

COMITÊ DE GESTÃO
DE RESULTADOS

COMISSÕES
TEMÁTICAS

EQUIPES TÉCNICAS

ÓRGÃOS DE APOIO À GOVERNANÇA
Auditoria Interna

Ouvidoria
Secretaria Executiva

Comissão de Ética
Governança, Riscos e Compliance

AUDITORIA INDEPENDENTE

ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO
Gestão Estratégica
Governança, Riscos e Compliance

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – DEZEMBRO DE 2019

Representantes do Ministério da Infraestrutura
Ronei Saggioro Glanzmann (Presidente)

Luiz Gylvan Meira Filho (independente)

Membro independente – Ministério da Infraestrutura Marcio Guedes Pereira Junior (independente)

Presidente da Infraero Hélio Paes de Barros Júnior

Ministério da Economia João Manoel da Cruz Simões

Ministério da Defesa Antônio Carlos Egito do Amaral

Representante dos Empregados da Infraero Rodrigo Silva Gonçalves

(Saiba mais em: https://transparencia.infraero.gov.br/conselho-de-administracao/)

COMITÊ DE AUDITORIA: órgão de suporte ao 
Conselho de Administração, no que se refere 
ao exercício das funções de auditoria e fisca-
lização da qualidade das demonstrações con-
tábeis, à efetividade do sistema de controles 
internos, e à efetividade das auditorias interna e 
independente.

DIRETORIA EXECUTIVA: órgão executivo de 
administração e representação da Infraero, o 
qual cabe assegurar o funcionamento regular 
da Empresa em conformidade com a orientação 
geral traçada pelo Conselho de Administração.  
É constituída de um Presidente e três diretores.

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA – DEZEMBRO DE 2019

Presidente da Infraero Hélio Paes de Barros Júnior

Diretor de Operações e Serviços Técnicos André Luiz Fonseca e Silva

Diretor de Finanças e Novos Negócios Thiago Pereira Pedroso

Diretor de Soluções Jurídicas e Administrativas Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo

(Saiba mais em: https://transparencia.infraero.gov.br/diretoria-executiva/)

Além dos órgãos estatutários, há o Comitê de Gestão de Resultados e as Comissões Temáticas, compostos 
pelos superintendentes do centro corporativo, os quais monitoram os indicadores estratégicos, acompanham 
e resolvem questões no âmbito do seu portfólio de ações visando ao alcance dos resultados.

Complementarmente, ainda há os órgãos que atuam como apoio à governança:

AUDITORIA INTERNA: vinculada ao Conselho de 
Administração, responsável por realizar audito-
rias de natureza contábil, financeira, orçamen-
tária, administrativa, patrimonial e operacional, 
além de aferir a adequação dos controles inter-
nos, a efetividade do gerenciamento dos riscos e 
processos de governança.

OUVIDORIA: vinculada ao Conselho de Admi-
nistração, a quem compete receber e exami-
nar as sugestões, reclamações e denúncias de 
investidores, empregados, fornecedores, clientes, 
usuários e da sociedade em geral, relativas às 
atividades da Empresa.

COMISSÃO DE ÉTICA: representa a Infraero na 
Rede de Ética do Poder Executivo Federal e atua 
como instância consultiva dos dirigentes, em-
pregados e colaboradores da Empresa, dentre 
outras atribuições.

1.4 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Em sua estrutura de governança, a Infraero é composta pelos órgãos societários, comitês, comissões 

temáticas e órgãos de apoio à gestão, alinhados ao Estatuto Social, políticas e normas internas da empresa, 
conforme representação abaixo:

http://https://transparencia.infraero.gov.br/conselho-de-administracao/
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ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL
Comitê de Eligibilidade

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Plano de Investimentos

Comitê de Auditoria

Auditoria Interna

Ouvidoria

DIRETORIA EXECUTIVA

 PRESI

Presidência

DN DS DO

Diretoria
de Finanças

e Novos 
Negócios

Diretoria
de Soluções
Jurídicas e

Administrativas

Diretoria
de Operações e
Serviços Técnicos

Diretoria

Gerência - Brasília
Não estrutural

Superintendência

LEGENDA:

Operação e Transição
de Aeroportos

Transformação e
Reposicionamento

dos Negócios

Sustentabilidade
Econômico-Financeira

PROCESSO DECISÓRIOGOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE: 
vinculada à Presidência, responsável por propor 
políticas de conformidade e gerenciamento de 
riscos; verificar a aderência da estrutura organi-
zacional e processos, produtos e serviços pres-
tados pela Infraero, às leis, políticas, diretrizes e 
normativos internos; verificar o cumprimento do 
Código de Conduta e Integridade e disseminá-lo 
para todos os níveis da organização; coordenar 
os processos de identificação; classificação e 
avaliação dos riscos.

AUDITORIA INDEPENDENTE: A empresa de 
Auditoria Independente contratada pela Infraero 
para auditar as Demonstrações Financeiras dos 
exercícios sociais de 2018 e 2019 é a BDO RCS 
Auditores Independentes S.S. (https://www.bdo.
com.br/pt-br/bdo-brazil), conforme Termo de 
Contrato nº 0358-AE/2018/0001, com valor 
anual de R$ 430.000,00 e vigência 24 meses. 

Os órgãos de apoio à Governança apoiam os 
processos de elaboração do Plano Empresarial 
e de identificação e monitoramento de riscos, 
indicadores, projetos e processos. Também, são 
responsáveis por realizar análises críticas e pro-
ver informações para tomada de decisão.

A estrutura de governança está disponível 
no endereço eletrônico: https://transparecia.         
infraero.gov.br/governanca-corporativa/.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Monitora do desempenho da estratégia 
empresarial e do Plano de Investimentos 
e delibera sobre correção de desvios ou 
sobre temas fora da alçada de atuação da 
Diretoria Executiva.

DIRETORIA EXECUTIVA
Monitora e avalia os indicadores 

estratégicos e dá diretrizes sobre a 
estratégia.

CGR – COMITÊ DE GESTÃO DE RESULTADOS
Monitora e avalia os resultados dos 
indicadores estratégicos e as ações 
necessárias para seu alcance, munido de 
poder de deliberação sobre mudanças no 
portfólio de ações (priorização e seleção).

COMISSÕES TEMÁTICAS
Monitoram indicadores em todos os 

níveis e propõem, acompanham e 
resolvem questões no âmbito do seu 

portfólio de ações necessárias para o 
alcance dos resultados, cujos critérios 

devem garantir a sustentabilidade 
financeira e a continuidade do negócio.

EQUIPES TÉCNICAS
Equipes formalmente instituídas 

para execução das ações definidas 
pela comissão.

1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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1.6 COMO 
GERAMOS VALOR

O modelo de negócios demonstra como capta-
mos e utilizamos os nossos capitais no processo 
de geração de valor. A seguir uma breve des-
crição dos capitais mais relevantes na produção 
dos produtos e serviços da Infraero.

NOSSOS CAPITAIS:

INTELECTUAL: composto por valores 
intangíveis que conferem a nossa 
equipe diferencial técnico no desenvol-
vimento dos produtos e serviços.

RELACIONAMENTO: composto pelo 
relacionamento com as partes interes-
sadas, visando o compartilhamento de 
valor para o bem estar coletivo.

PRODUTIVO: composto por instala-
ções físicas e toda infraestrutura utili-
zada na oferta de produtos e serviços 
e gestão dos negócios.

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

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

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

MODELO DE NEGÓCIOS
NOSSOS 
CAPITAIS

SÃO TRANSFORMADOS EM PRODUTOS (p. 15 e 16)
QUE GERAM RESULTADOS

APLICADOS AOS
NOSSOS PROCESSOS

HUMANO
8.570¹ empregados

R$13,4
milhões investidos
em treinamento

215.805
horas de
treinamento

15.255
participações
em treinamento

INTELECTUAL

RELACIONAMENTO

PRODUTIVO
54 aeroportos

FINANCEIRO

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

42 reuniões
e/ou eventos com
potenciais clientes

21municípios
prospectados

27.048
demandas de
clientes potenciais

7.179
atendimentos
SAC

R$1.549,56
investimento
orçado(mi)

R$ 2.702,8
custeio
orçado(mi)

R$ 296,5 milhões 
benefícios

49 ações gerenciadas 
pelo PMO ²  

51.336 clientes 
treinados  

R$ 556,79 aplicados 
em investimento (mi)  

R$ 2.486,9 gastos
com custeio (mi)  

R$ 9,01milhões 
soluções
digitais  

R$ 7,32 
milhões serviços 
técnicos  

R$ 6,21 
milhões 

gestão e operação
de aeroportos  

R$ 5,89 
milhões 

treinamentos  

R$ 1.580 milhões

aeroportuária  
RS 1,016  

bilhão 
comercial concessão 
de áreas  

R$ 28,43 
milhões 

portfólio de 
serviços  

RECEITA:

97 projetos orgânicos
de Engenharia  

R$ 805,7milhões 
salários

IDMAI ³ indicador 
de referência nacional  

111 processos 
mapeados

18.421 demandas 
concretizadas

média 4,46 pesquisa SAC 
satisfação passageiro  

15 estados atendidos 
por meio de serviços 
prestados

1.235.775
pousos e
decolagens  

85.740.792 passageiros 
embarcados e desembarcados  

34 obras entregues 
em aeroportos 
Infraero

7,997 
milhões m2 concedidos 

de áreas comerciais

397.946,03toneladas 
carga aérea processada

51 Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos em 
aeroportos Infraero   

16 milhões 
litros de água 
não extraídos 
da natureza  

42 
toneladas CO2 

não emitidas 
na atmosfera  

3,6 
toneladas 

plástico não 
lançadas na 
natureza  

AÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL:

1 - Número total do efetivo (Efetivo Ativo: 6.501 e Cedidos: 2.069) | 2 - Project Management Office (Escritório de Projetos)  | 3 - Indicador de Desempenho de Meio Ambiente da Infraero 
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CAPÍTULO
2.0

GOVERNANÇA, 
ESTRATÉGIA E 
ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS
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MAPA ESTRATÉGICO 2019-2023
2.2 REVISÃO DA 
ESTRATÉGIA

A missão da Infraero foi adequada com o 
intuito de deixar mais claro o reposicionamen-
to do negócio, passando a ser definida como 
“Prestar serviços aeroportuários de excelência, 
criando valor para os clientes e contribuindo com 
o desenvolvimento do País”.

Quanto à visão, buscou-se estabelecer um 
desafio mais alinhado ao novo cenário que se 
apresenta, perseguindo o propósito de “Ser um 
elo estratégico para o Setor de Aviação Civil e se 
consolidar no mercado como uma empresa de 
serviços aeroportuários”.

O novo Mapa Estratégico levou em conside-
ração a necessidade de promover ações que 
conduzam aos resultados de “Contribuir para o 
desenvolvimento da aviação regional” e “Garan-
tir a sustentabilidade financeira dos negócios". 

Para a reformulação do seu papel no Sistema 
da Aviação Civil, os novos objetivos estratégicos 
foram agrupados em três pilares de governança: 
Operação e Transição de Aeroportos; Trans-
formação e Reposicionamento dos Negócios; e 
Sustentabilidade Econômico-Financeira.

2.1 REFLEXÃO 
ESTRATÉGICA

A decisão de continuidade do processo de 
concessão dos aeroportos à iniciativa privada 
exigiu da Infraero uma ampla reflexão estraté-
gica em 2019. No contexto das concessões, a 
Direção da Empresa verificou a oportunidade de 
a Infraero se consolidar no mercado como uma 
empresa prestadora de serviços e propulsora da 
malha aérea regional.

A dimensão continental do Brasil, suas desi-
gualdades e graves carências regionais coadu-
nam para a necessidade de a União manter uma 
política pública de fomento de longo prazo para 
o respectivo setor.

A expertise da Infraero para administração 
e operação de aeroportos a credencia como 
agente propulsor para o avanço econômico e 
social do País. Com isso, vislumbra-se valiosa 
oportunidade de reposicionamento dos negócios 
da estatal, sobretudo no efetivo desenvolvimento 
da infraestrutura dos aeroportos classificados no 
PAN como regionais.

Dada a necessidade de se instituir mudanças 
amplas e significativas do seu negócio, a In-
fraero elaborou novo Plano Estratégico para o 
período de 2019-2023.

Ampliar o portfólio 
de negócios, 
observando o potencial 
do capital intelectual 
da organização como 
diferencial estratégico

Realizar investimentos 
na infraestrutura 
focados na segurança 
operacional dos 
aeroportos

Garantir a 
sustentabilidade
financeira

Atuar no 
desenvolvimento da 
aviação regional

01

03

02

04

Premissas

Plano Estratégico
2019-2023

RESULTADOSContribuir para o desenvolvimento 
da aviação regional.

Garantir a sustentabilidade 
financeira dos negócios.

Garantir a qualidade, 
operacionalidade e segurança 

dos aeroportos

Assegurar um corpo funcional 
preparado para o período de 
transição e a organização dos 
colaboradores para o período 
pós concessão de aeroportos.

Estruturar o portfólio de 
serviços estratégicos para o 

reposicionamento da empresa 
e desenvolvimento do setor de 

aviação civil

Racionalizar custos e 
despesas.

Otimizar Receitas

Garantir a 
concretização 
dos negócios

Ter a força de 
trabalho e os 

conhecimentos 
adequados à 

nova estratégia.

OPERAÇÃO E TRANSIÇÃO
DE AEROPORTOS

TRANSFORMAÇÃO E
REPOSICIONAMENTO

DOS NEGÓCIOS

SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA

MISSÃO: Prestar serviços aeroportuários 
de excelência, criando valor para os 
clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do País.

VISÃO: Ser um elo estratégico para o 
setor de aviação civil e se consolidar 
no mercado como uma empresa de 
serviços aeroportuários.

2.3 INDICADORES
Em continuidade à formulação da estratégia, foram estabelecidos para cada objetivo estratégico os seguin-

tes indicadores e metas.

Objetivo Estratégico Indicador Meta 2019 Polaridade

01 - Garantir a qualidade, 
operacionalidade e segurança 
dos aeroportos

Satisfação dos Passageiros 4,39 +

Ocorrências de Ouvidoria 11% (2.239) -

Cumprimento de Requisitos 
Ambientais Legais 85% +

Risco Operacional de PPD < 12 
Pontos 100% +

Execução de Empreendimentos 
Estratégicos Planejados 100% +
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Objetivo Estratégico Indicador Meta 2019 Polaridade

02 - Assegurar um corpo 
funcional preparado para 
o período de transição e a 
organização dos colaboradores 
para o período pós concessão 
de aeroportos

Empregados Cedidos 569 +

Empregados Desligados 800 +

Empregados Absorvidos pelas 
Concessionárias 10% +

03 - Estruturar o portfólio de 
serviços estratégicos para o 
reposicionamento da empresa 
e desenvolvimento do setor de 
aviação civil

Receita de Serviços R$ 37,7 mi +

Aeroportos Atendidos por Serviços 27 +

Novos Contratos Firmados para 
Prestação de Serviços 58 +

Novos Negócios 4 +

04 - Garantir a concretização 
dos negócios Demandas Concretizadas 90% +

05 - Ter a força de trabalho e 
os conhecimentos adequados à 
nova estratégia

Execução Orçamentárias de 
Programas de Capacitação 100% +

06 - Racionalizar custos e 
despesas

Despesa Operacional Não Pessoal R$ 995,58 mi -

Despesa Operacional Pessoal R$ 1.710,0 mi -

Inadimplência de Cessão 3% -

Inadimplência Comercial 3% -

07 - Otimizar receitas

Receita Tarifária (Aeroportuária) R$ 1.585,3 mi +

Receita Comercial R$ 1.100,0 mi +

Receita da Navegação Aérea R$ 441,2 mi +

08 - Garantir a sustentabilidade 
financeira dos negócios

Margem EBITDA e EBITDA
10,14%

R$ 305,05 mi
+

Resultado Líquido do Exercício -R$1.388,01 mi -

09 - Contribuir para o desen-
volvimento da aviação regional

Este objetivo está diretamente relacionado à missão e à visão da Infra-
ero, cuja perspectiva é a sua consolidação como executora de políticas 
públicas no setor de aviação regional.

Satisfação de 
Passageiros

Indicador com periodicidade trimestral que avalia a satisfação do passa-
geiro com os processos e serviços de 10 dos aeroportos administrados 
pela Infraero, em relação à Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de 
Desempenho Aeroportuário, promovida pela SAC, com o acompanha-
mento de 20 aeroportos – públicos e privados, em que são avaliados 
itens de infraestrutura, atendimento e serviços, sendo atribuídas as notas 
de 1 a 5. O indicador está alinhado à condução das ações de planeja-
mento do setor, constantes do PAN: a necessidade de disponibilização 
da infraestrutura de transporte aéreo adequada às necessidades e fatores 
ligados à segurança e qualidade dos serviços.

Indicador mensal, que apura o número de reclamações e denúncias 
mensais relacionadas no canal de ouvidoria dos aeroportos da Infraero, 
de acordo com categorização de temas pré-definido. O indicador está 
alinhado à condução das ações de planejamento do setor, constantes do 
PAN: a necessidade de disponibilização da infraestrutura de transporte 
aéreo adequada às necessidades e fatores ligados à segurança e quali-
dade dos serviços.

Indicador mensal que apura a média global dos indicadores constantes 
do Índice Ambiental de Desempenho (IDMAI), relativos aos requisitos am-
bientais relacionados a regulação ambiental que compõem os programas 
ambientais praticados pela Empresa e necessários à operacionalidade 
dos aeroportos da Rede Infraero. O indicador está alinhado à condução 
das ações de planejamento do setor, constantes do PAN: a necessidade 
de disponibilização da infraestrutura de transporte aéreo adequada às 
necessidades e fatores ligados à segurança e qualidade dos serviços.

Indicador mensal que visa identificar os riscos inerentes às operações na 
Pista de Pouso e Decolagem, com base em requisitos operacionais que 
possibilitam gerar uma pontuação capaz de nortear a empresa no tocan-
te à regularidade das operações, à segurança operacional das pistas e 
os riscos de continuidade do negócio. O indicador está alinhado à con-
dução das ações de planejamento do setor, constantes do PAN: a necessi-
dade de disponibilização da infraestrutura de transporte aéreo adequada 
às necessidades e fatores ligados à segurança e qualidade dos serviços.

Indicador mensal que apura e acompanha o percentual de realização 
dos empreendimentos estratégicos em relação ao planejamento realizado 
para o ano. O indicador está alinhado à condução das ações de plane-
jamento do setor, constantes do PAN: a necessidade de disponibilização 
da infraestrutura de transporte aéreo adequada às necessidades e fatores 
ligados à segurança e qualidade dos serviços.

Ocorrências de 
Ouvidoria

Cumprimento 
de Requisitos 
Ambientais

Risco 
Operacional de 
PPD < 12 Pontos

Execução de 
Empreendimentos 
Estratégicos 
Planejados

INDICADOR DESCRIÇÃO
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Indicador trimestral que mensura o número de empregados da empresa 
cedidos a outros órgãos púbicos por meio de processo de cessão. O indi-
cador está alinhado ao Programa de Adequação do Efetivo da Infraero, 
ação institucional da Empresa que atende às expectativas do Programa 
Nacional de Desestatização (PND), do Plano Geral de Outorgas (PGO) e 
da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), devido ao fato de que tor-
na possível o controle da aplicação dos recursos advindos das parcelas 
das outorgas dos aeroportos em processo de concessão, destinadas para 
este fim (adequação do efetivo dos aeroportos).

Indicador semestral que mensura o número de empregados da empresa 
desligados por meio do Desligamento Incentivado (DIN) e Programa de 
Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA) ou demais tipos de 
desligamento. O indicador está alinhado ao Programa de Adequação do 
Efetivo da Infraero, ação institucional da Empresa que atende às expecta-
tivas do PND, do PGO e da PNAC, devido ao fato de que torna possível 
o controle da aplicação dos recursos advindos das parcelas das outorgas 
dos aeroportos em processo de concessão, destinadas para este fim 
(adequação do efetivo dos aeroportos).

Indicador que mensura o número de empregados da Infraero absorvidos 
pelas concessionárias.

Indicador de periodicidade trimestral que mensura o somatório das receitas 
advindas da prestação de serviços fornecidos aos aeroportos de caráter 
regional ou aos aeroportos operados pelos concessionários privados por 
meio do portfólio de serviços. O indicador está alinhado às premissas do 
PAN voltadas para a necessidade de aumento da acessibilidade e a conec-
tividade da malha de transportes brasileira, conforme a rede de referência 
para o desenvolvimento da aviação civil apresentada nos estudos, identifi-
cada por meio do conjunto de aeroportos regionais com relevância para 
a aviação geral e a integração nacional.

Indicador de periodicidade trimestral que mensura a quantidade de aero-
portos (os regionais ou aqueles administrados por operadores privados) 
que se tornaram clientes da Infraero, por meio da prestação de serviços 
da nova linha de negócios. O indicador está alinhado às premissas do 
PAN voltadas para a necessidade de aumento da acessibilidade e a co-
nectividade da malha de transportes brasileira, conforme a rede de refe-
rência para o desenvolvimento da aviação civil apresentada nos estudos, 
identificada por meio do conjunto de aeroportos regionais com relevância 
para a aviação geral e a integração nacional.

Indicador de periodicidade trimestral que mensura a quantidade de 
contratos firmados cujos objetos sejam a prestação de serviços da nova 
linha de negócios. O indicador está alinhado às premissas do PAN 
voltadas para a necessidade de aumento da acessibilidade e a conecti-
vidade da malha de transportes brasileira, conforme a rede de referên-
cia para o desenvolvimento da aviação civil apresentada nos estudos, 
identificada por meio do conjunto de aeroportos regionais com relevân-
cia para a aviação geral e a integração nacional.

Empregados 
Cedidos

Empregados 
Desligados

Receita de 
Serviços

Aeroportos 
Atendidos por 
Serviços

Novos 
Contratos 
Firmados para 
Prestação de 
Serviços 

INDICADOR DESCRIÇÃO

Indicador de periodicidade anual que mensura a quantidade de 
novos serviços da linha de negócios que foram contratados e prestados 
pela primeira vez, de forma a se restar demonstrada a ampliação e di-
versificação do portfólio de serviços da Empresa no mercado. O indica-
dor está alinhado às premissas do PAN voltadas para a necessidade de 
aumento da acessibilidade e a conectividade da malha de transportes 
brasileira, conforme a rede de referência para o desenvolvimento da 
aviação civil apresentada nos estudos, identificada por meio do con-
junto de aeroportos regionais com relevância para a aviação geral e a 
integração nacional.

Indicador de periodicidade anual que mensura o percentual das deman-
das que foram recebidas e que se concretizaram em serviços prestados. 
O indicador está alinhado à condução das ações de planejamento do 
setor, constantes do PAN: a necessidade de disponibilização da infraes-
trutura de transporte aéreo adequada às necessidades e fatores ligados 
à segurança e qualidade dos serviços.

Indicador de periodicidade anual que acompanha o percentual da 
execução orçamentária dos recursos destinados à realização de capaci-
tações voltadas ao novo negócio. O indicador está alinhado a uma das 
ações estratégicas previstas na PNAC para o desenvolvimento do setor 
de aviação no País: aperfeiçoar, continuamente, os parâmetros para 
a adequada prestação de serviços de transporte aéreo e as medidas 
previstas no PIL: melhorar a qualidade dos serviços e a infraestrutura ae-
roportuária para os usuários, no intuito de promover o aperfeiçoamento 
da infraestrutura aeroportuária e melhorias nos níveis de qualidade dos 
serviços prestados aos atores do transporte aéreo no País.

Indicador de periodicidade mensal que mensura o total das despesas 
gerais, de material de consumo, serviços contratados e públicos. O 
indicador está alinhado à diretriz do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019: 
a garantia do equilíbrio das contas públicas.

Indicador de periodicidade mensal que mensura o total das despesas 
com salários, benefícios, encargos e formação profissional. O indicador 
está alinhado à diretriz do PPA 2016-2019: a garantia do equilíbrio 
das contas públicas.

Indicador de periodicidade trimestral que mensura o percentual de 
valores acumulados de não ressarcimento pelos órgãos em relação aos 
valores devidos. O indicador está alinhado à diretriz do PPA 2016-
2019: a garantia do equilíbrio das contas públicas.

Indicador de periodicidade trimestral que mensura o percentual de recei-
tas não recebidas em relação às receitas faturadas. O indicador está 
alinhado à diretriz do PPA 2016-2019: a garantia do equilíbrio das 
contas públicas.

Indicador de periodicidade mensal que mensura o total das receitas 
decorrentes das tarifas de conexão, embarque, pouso e permanência. 
O indicador está alinhado à diretriz do PPA 2016-2019: garantia do 
equilíbrio das contas públicas.

Novos Negócios 

Demandas 
Concretizadas

Execução 
Orçamentária 
de Programas de 
Capacitação 

Despesa Não 
Pessoal

INDICADOR DESCRIÇÃO

Empregados 
Absorvidos pelas 
Concessionárias

Despesa Pessoal

Inadimplência de 
Cessão

Inadimplência 
Comercial

Receita Tarifária 
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Indicador de periodicidade mensal que mensura o total de receitas 
decorrentes de concessão de áreas, armazenagem e capatazia e 
exploração de serviços. O indicador está alinhado à diretriz do PPA 
2016-2019: a garantia do equilíbrio das contas públicas.

Indicador de periodicidade mensal que mensura o total das receitas da 
navegação aérea.  O indicador está alinhado à diretriz do PPA 2016-
2019: a garantia do equilíbrio das contas públicas.

EBITDA - Indicador de periodicidade mensal que mensura o lucro antes 
de impostos, juros, depreciação, amortização, PDITA, provisões e 
obras em bens da União. Margem EBITDA – Indicador de periodicida-
de mensal que mensura a relação entre o EBITDA e a Receita Ope-
racional Líquida. O indicador está alinhado à diretriz do PPA 2016-
2019: a garantia do equilíbrio das contas públicas.

Indicador de periodicidade trimestral que mensura o resultado (lucro 
ou prejuízo) obtido após a dedução de todos os custos e despesas da 
receita auferida. O indicador está alinhado à diretriz do PPA 2016 - 
2019: a garantia do equilíbrio das contas públicas.

Receita 
Comercial

Receita da 
Navegação 
Aérea

INDICADOR DESCRIÇÃO

Margem EBITDA 
e EBITDA

Resultado Líquido 
do Exercício

2.4 PROGRAMAS, PROJETOS E 
INICIATIVAS ESTRATÉGICOS

Visando garantir o cumprimento do Plano Estratégico 2019, foram propostas ações estratégicas desti-
nadas a solidificar o equilíbrio financeiro da Infraero e a ofertar serviços com segurança e qualidade. O 
portfólio 2019 iniciou com 45 ações estratégicas e terminou com 49.

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO 2019

Comissão de Transição

Comissão de Transformação

Comissão de Sustentabilidade

TOTAL

0          5         10        15    20        25        30        35       40        45        50

Portfólio abril/19 Portfólio dezembro/19

33
33

8
11

4
5

45
49

A ações estratégicas se dividem em programas, projetos e iniciativas.

INICIATIVAS

Conjunto de iniciativas 
e projetos sinérgicos 

gerenciados de forma 
coordenada para a 

obtenção de benefícios que 
não estariam disponíveis 

se esses componentes 
fossem gerenciados 

individualmente.

PROJETOS

Destacam-se abaixo as principais ações estratégicas, vinculadas aos respectivos objetivos estratégicos.

Obj.
Ações Estratégicas 

(Programas, Projetos, 
Iniciativas)

Escopo Resultado Esperado

OE 1

Programa de Atendimento 
à Expansão Aeroportuária 
(projetos de ampliação e 
reforma de TPS: Foz do 
Iguaçú/PR, Montes Claros/
MG, Campo Grande/
MS, Uberlândia/MG e 
Navegantes/SC

Reforma e ampliação dos terminais 
de passageiros dos aeroportos 
incluídos no programa.

Estimativa de alocação de 
R$ 68.112.072,22, em 2019.

Infraestrutura aeroportuária 
mais moderna, que apresente 
condições mais adequadas em 
termos de conforto, capacidade, 
distribuição e fluxo de 
passageiros.

OE 1

Programa Termos de 
Ajustamento de Conduta – 
TAC (projetos: aeroportos 
Aracajú/SE, Belém/
PA, Campo Grande/MS, 
Curitiba/PR, Manaus/AM, 
Goiânia/GO, Maceió/AL, 
Petrolina/PE e 
Recife/PE)

Realização de Investimentos 
prioritários em infraestrutura “Lado 
AR” nos aeroportos incluídos no 
programa.

Estimativa de alocação de 
R$ 44.530.203,87, em 2019.

Alinhamento da conduta da 
Infraero às disposições previstas 
no RBAC 153 e 154 (ANAC), 
de modo a garantir a segurança 
operacional e a manutenção 
da qualidade do serviço 
público prestado ao usuário do 
transporte aéreo.

34

PROGRAMAS

Ações que geram produtos 
únicos, com escopo 
a ser desenvolvido e 

com começo e fim bem 
definidos.

Ações rotineiras, 
que fazem parte da 

atribuição de uma área, 
mas que precisam ser 

acompanhadas por um 
período para garantir o 
resultado da estratégia.
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Obj.
Ações Estratégicas 

(Programas, Projetos, 
Iniciativas)

Escopo Resultado Esperado

OE 1 Projeto  Transição dos 
aeroportos – 5ª rodada

Transferência dos aeroportos da 
5ª rodada de concessões para as 
concessionárias em plena operação, 
com segurança e qualidade.

Projeto conduzido por equipe 
orgânica com gastos de diárias e 
passagens.

Garantia da operacionalidade, 
segurança e qualidade dos 
aeroportos transferidos, por meio 
de procedimentos padronizados 
e unificados, mitigando os riscos 
de pendências operacionais e 
administrativas.

OE 2 Iniciativa  Adequação do 
efetivo – 5ª rodada

Adequação da força de 
trabalho, com foco na 5ª rodada 
de concessões, por meio de 
desligamentos e cessões, além 
da desocupação dos aeroportos 
concedidos na 5ª rodada e da 
unidade de serviço de Recife.

Estimativa de alocação de 
R$ 350.825,30, em 2019 e 2020.

Adequação do efetivo de 
1.156 empregados lotados 
nos aeroportos incluídos na 5ª 
rodada de concessões.

OE 3

Programa de 
Transformação e 
Reposicionamento dos 
Negócios

Projeto 
Implantação do CRM

Planejamento e contratação de 
Solução Customer Relationship 
Management (CRM), para atender 
às necessidades de mercado por 
meio da contratação de empresa 
para prestação de serviços de 
implantação, suporte, atualização 
de versão e licenciamento de uso de 
software online.

Projeto em fase de planejamento da 
licitação.

Aumento da produtividade, 
contribuindo para o alcance da 
meta de receita comercial em 
2020.

OE 3
Projeto Implantação do 
BIM - Building Information 
Modeling na Infraero

Criação do BMO Infraero (BIM 
Management Office).

Estimativa de alocação de 
R$ 3.025.638,17 (custeio) e 
R$ 2.756.426,73 (investimento), de 
2019 a 2020.

Aplicação da metodologia 
BIM na fiscalização de obras 
e criação de projetos padrão 
em aeroportos regionais e de 
infraestrutura Lado Ar, visando à 
redução de custos e alinhamento 
à Estratégia Nacional BIM, 
definida pelo Governo Federal 
(Decreto Nº 9.377/ 18).

OE 4

Programa de 
Transformação e 
Reposicionamento dos 
Negócios

Projeto Reorganização 
Empresarial

Revisão da Cadeia de Valor e 
Modelagem de 59 processos 
priorizados, contendo fluxograma, 
modelo Canvas e informações dos 
processos.

Projeto conduzido por equipe 
orgânica (sem gastos).

Alinhamento dos processos à 
nova estratégia empresarial 
e melhoria da rentabilidade 
da empresa, por meio da 
identificação e eliminação 
de atividades que não estão 
vinculadas ao novo negócio.

Obj.
Ações Estratégicas 

(Programas, Projetos, 
Iniciativas)

Escopo Resultado Esperado

OE 4

Programa de 
Transformação e 
Reposicionamento dos 
Negócios

Projeto
Plano de Negócios da 
Infraero

Contratação de empresa 
especializada para a prestação de 
serviços de consultoria, assessoria 
técnica e elaboração de Plano de 
Negócios a partir da avaliação 
situacional da Infraero.

Estimativa de alocação de 
R$ 615.000,00.

Aprofundamento e análise 
acerca do posicionamento da 
Infraero no setor da aviação 
civil brasileira, considerando 
o contexto da infraestrutura 
de transportes e da economia, 
levando-se em consideração 
as recentes transformações, os 
novos entrantes e as perspectivas 
do setor, considerando a 
expertise e o know how da 
empresa pela sua especialidade.

OE 6
Projeto Estudo para a 
venda das participações 
societárias

Contratação de assessoramento 
técnico de Valuation Due Diligence, 
para definição da formatação 
do processo de apresentação de 
alternativas e apoio aos processos 
de venda e participações acionárias 
da Infraero nas SPE.

Estimativa de alocação de 
R$ 4.365.000,00, em 2020 e 2021.

Eliminação da perda com 
equivalência patrimonial.

OE 6 Projeto Transição da 
Navegação Aérea

Adequação dos processos para 
transferência da Navegação Aérea 
para o Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo  (DECEA), por meio 
de cisão parcial da Infraero, efetiva 
transferência da Navegação Aérea e 
reestruturação organizacional.

Projeto conduzido por equipe 
orgânica (sem gasto).

Redução dos custos e despesas 
relacionados à atividade de 
Navegação Aérea, decorrente 
da redução de efetivo que 
será transferido para a nova 
empresa.

OE 6 Projeto Implantação do 
BPO-RH

Mapeamento de todas as atividades 
de RH de gestão de pessoas, 
avaliando e redesenhando todos os 
processos atuais. Automatização dos 
processos e unificação de todos os 
sistemas utilizados pelo RH.

Estimativa de alocação de 
R$ 12.304.151,00, de 2019 a 2021.

Redução do efetivo de RH e 
mitigação de riscos fiscais, 
previdenciários e trabalhistas, 
por meio da adequação de 
processos padronizados e 
melhores práticas de mercado, 
com vistas à redução das 
despesas de pessoal e das 
contingências trabalhistas.

OE 6 Projeto Benefício de Auxílio 
à Saúde

Criação de novo modelo de concessão 
do benefício de auxílio à saúde 
(caráter indenizatório, mediante 
ressarcimento), de forma a atender à 
Resolução n º 23 da CGPAR). 

Projeto conduzido por equipe 
orgânica (sem gasto).

Criação das condições para 
que ocorra a transferência do 
risco financeiro da operação, 
possibilitando a previsibilidade 
dos custos e redução do custo 
administrativo da atividade.

3635
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2.5  GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
E CONTROLES 
INTERNOS 

O sistema de governança adotado na Infraero se 
inicia pelos órgãos superiores, cuja composição em 
colegiados estatutários é qualificada a partir de um 
perfil fixado na Política de Indicações, que condi-
ciona o acesso aos cargos mediante preenchimento 
dos requisitos objetivos previstos nos artigos 14 e 
15 do Estatuto Social da Empresa (Acesse o Esta-
tuto em: https://transparencia.infraero.gov.br/go-
vernanca/). Em seguida é submetido à avaliação 
criteriosa do Comitê de Elegibilidade, responsável 
por aferir, em processo rigoroso e formal, o efetivo 
preenchimento dos critérios objetivos que legitimam 
o dirigente na investidura do cargo.

Na gestão empresarial, os colegiados intera-
gem conforme sua competência institucional e 
em sinergia integrada com os processos decisó-
rios, aderentes à estrutura de governança e às 
melhores práticas de mercado. Buscam otimizar 
os recursos a fim de alcançar o melhor resulta-

do empresarial possível, alinhando os objetivos 
estratégicos às diretrizes do setor, observada sua 
vocação institucional.

Nesse sentido, a Política de Tomada de Decisão 
tornou-se um marco na governança da Infraero, 
pois otimizou o processo decisório ao estabelecer 
parâmetros essenciais à qualificação das decisões 
estratégicas. Utiliza-se de adequada instrução 
técnica com prévia aferição da aderência das 
proposições com os objetivos estratégicos e ava-
liação de matriz de riscos e oportunidades. 

Entremeado às ferramentas de governança, a 
Infraero mantém, consoante determinação e orien-
tações dos órgãos de controle externo, o Programa 
de Integridade instituído pelo Decreto nº 8.420, de 
18 de março de 2015, que regulamentou a Lei nº 
12.486, de 1º de agosto de 2013. Esse documento 
reúne os principais institutos de controle adotados 
na Empresa, os quais asseguram a legalidade, a 
economicidade, a eficiência, a eficácia e a legi-
timidade de atos, processos e procedimentos da 
organização. 

O Programa de Integridade está estruturado 
sobre cinco pilares que, orbitando o foco da 
eficiência, qualidade e efetividade, sustentam 
os processos organizacionais e seus respectivos 
instrumentos de controle. 

1 2

3

4

5

Desenvolvimento do ambiente de gestão
inicia-se no comprometimento da alta 
administração que capitaneia a implementação 
da estrutura de governança integrativa dos 
agentes, colaboradores e prestadores de 
serviços em torno de uma cultura de
integridade na organização 

Análise de riscos
implica inserção do gerenciamento das 
variáveis do processo, conforme 
metodologia adequada à natureza das 
atividades da empresa

Estruturação de políticas e 
procedimentos
saneamento do arcabouço 
normativo para torná-lo mais 
eficiente, claro e acessível, em 
que se destaca o código de 
conduta e integridade, que 
condensa na mesma norma 
todos os parâmetros de 
conduta que sujeitam todas as 
instâncias da empresa

Comunicação e treinamento
ações informativas e educacionais integradas para disseminação e 
aculturamento dos parâmetros de integridade e valores éticos norteadores 
da conduta dos agentes da empresa em todos os níveis. Compreende 
campanhas eletrônicas, informativos por e-mail, cursos presenciais e 
virtuais estruturados  pela universidade infraero

Monitoramento, medidas
de remediação e aplicação
de penalidades
sistema de controle e estrutura dos 
órgãos de controle interno, com 
destaque ao modelo de três linhas 
de defesa adotado pela infraero

EFICIÊNCIA
QUALIDADE
EFETIVIDADE

Os órgãos de controle interno são independentes e integrados. Observada sua vocação institucional e 
vinculação com a alta administração, implementam, em conjunto, o sistema de apuração de irregularidades, 
respeitada a segregação de suas competências, conforme quadro a seguir.

ÓRGÃO DE 
CONTROLE INTERNO

VINCULAÇÃO 
COM A ALTA 

ADMINISTRAÇÃO

PROCESSOS DE 
APURAÇÃO FUNDAMENTO NORMATIVO

Auditoria Interna Conselho de 
Administração Auditoria

IN/CGU n° 24/2015; 
IN Conjunta MP/CGU nº 1/2016; 
IN/CGU nº 3/2017; 
IN/CGU nº 7/2017; 
IN/CGU nº 8/2017.

Governança, Riscos e 
Compliance Presidência

Processo Administrativo 
de Responsabilização de 

Pessoa Jurídica (PAR)

Lei nº 12.846/2013; 
Decreto nº 8.420/2015
Resolução CGU nº 016/2019

Corregedoria
Diretor de soluções 

jurídicas e 
administrativas

Disciplinar NI nº 15.04 (JUR)
MPP 15.05 (JUR)

Comissão de Ética Presidência Processo de Apuração 
Ética Regimento Interno da PRCE

Ouvidoria Conselho de 
Administração

Canal Único de 
Denúncias NI nº 21.09 (CSO)

Modelo das Três Linhas de Defesa

Adaptação da Guidance on the 8th EU Company Law Directive da ECIIA/FERMA, artigo 41

Auditoria
Interna

REG
U

LA
D

O
R

A
U

D
ITO

RIA
 EXTERN

A

Controle Financeiro

Segurança

Gerenciamento de Riscos

Qualidade

Inspeção

Conformidade

Controles da Gerência

Medidas de Controle 
Interno

ALTA ADMINISTRAÇÃO

LINHA DE DEFESA LINHA DE DEFESA LINHA DE DEFESA

ÓRGÃO DE GOVERNANÇA / CONSELHO / COMITÊ DE AUDITORIA

1ª 2ª 3ª

https://transparencia.infraero.gov.br/governanca/
https://transparencia.infraero.gov.br/governanca/


4039

2.0 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS2.0 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.0 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS2.0 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019 Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019

O controle centralizado das denúncias em um 
canal único, exercido pela Ouvidoria, permite 
uma ação mais coordenada das tratativas de 
irregularidades, desvios de condutas e casos 
de corrupção, com distribuição direta ao órgão 
de apuração competente, conforme a demanda 
e a natureza do processo a ser implementado. 
Permite, ainda, a otimização dos processos com 
revisão dos pontos de controle a fim de minimi-
zar os riscos de reincidência.

Outro importante desdobramento do Programa 
de Integridade consiste na cultura de transpa-
rência adotada pela Infraero. Seguindo prescri-
ções normativas e orientações dos órgãos de 
controle, disponibiliza ao público em geral as 
mais relevantes informações empresariais 
(www.infraero.gov.br). 

Quanto ao conteúdo disponibilizado, merece 
destaque a Carta Anual de Políticas Públicas e 
Governança Corporativa. Ela contém extrato 
institucional de cada exercício, tratando, su-
mariamente, dos compromissos de consecução 
de objetivos de políticas públicas, bem como, 
atividades desenvolvidas, estrutura de controle, 
fatores de risco, dados econômico-financeiros, 
comentários dos administradores sobre o de-
sempenho, políticas e práticas de governança 
corporativa e descrição da composição e da 
remuneração da administração. (Saiba mais em: 
https://transparencia.infraero.gov.br/
estatutos-sociais-e-cartas-anuais/)

Em relação ao Índice Integrado de Governan-
ça e Gestão Pública (IGG), destaca-se o fato 
de que, até o ano de 2018, esse índice estava 
incluído no Plano Estratégico daquele período, 
como indicador vinculado ao Objetivo Estratégi-
co 01 — Aperfeiçoar e desenvolver práticas de 
governança e gestão. Contudo, com a decisão 
do Governo Federal de dar continuidade ao 
processo de concessão dos aeroportos à inicia-
tiva privada, foi necessário que, no contexto de 
revisão do Plano Estratégico 2019, o IGG pas-
sasse a ser composto pela média do resultado de 
outros 04 índices, tratados no nível tático:

1) Índice de Governança; 2) Índice de Gestão 
de Pessoas; 3) Índice de Gestão de Tecnologia 
da Informação; 4) Índice de Gestão de Con-
tratos, gerenciados pela Superintendência de 
Governança, Riscos e Compliance, Superinten-
dência de Gestão de Pessoas, Superintendência 
de TI e Superintendência de Serviços Administra-
tivos, respectivamente.

Em 2019, diversas ações foram adotadas pela 
Infraero com vistas à melhoria na governança, 
tendo por direcionador os requisitos dos indica-
dores de governança e gestão. De forma sucinta, 
seguem as principais ações por índices:

ÍNDICE DE GOVERNANÇA

• Estratégia - com o objetivo de atender a 
resolução CGPAR nº 11, inciso IV do art. 2º, foi 
incluído no Regimento do Comitê de Gestão de 
Resultados a previsão da participação do Diretor 
de Serviços e Suporte Jurídico em reuniões da 
Comissão de Fortalecimento Institucional e Go-
vernança para tratar de assuntos de TI;

Para fomentar e incentivar a cultura de integri-
dade na empresa, foram treinados 86 empre-
gados para atuar como Agentes de Gestão de 
Riscos e Compliance, sendo 43 dos Centros de 
Negócios e 43 do Centro Corporativo. Também, 
foi realizado treinamento sobre Risco de Integri-
dade, ministrado por representante da Controla-
doria-Geral da União (CGU).

Ouvidoria

Auditoria
Compliance

Comissão
de ÉticaCorregedoria

ÍNDICE DE GESTÃO DE PESSOAS

• Provimento adequado de vagas – os 
processos de seleção interna para ocupação de 
vagas obedecerão aos requisitos de perfis esta-
belecidos pelos gestores e validados pela área 
de Gestão de Pessoas;

• Desenvolvimento de Competências – 
realizado o levantamento de lacunas de compe-
tência de toda a Empresa;

• Ambiente de trabalho ético e favorável 
– realizada a revisão da Norma Interna sobre 
função de confiança (7.01), em que foi incluído 
formulário de nepotismo. Além disso, foram 
realizadas campanhas preventivas, a exemplo 
de câncer de mama e de próstata. Foi, ainda, 
implantado o Programa de Gerenciamento de 
Mudanças com a atuação de equipe psicossocial, 
a fim de apoiar os empregados dos aeroportos 
em processo de concessão à iniciativa privada.

ÍNDICE DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

• Pessoas em TI – promovido processo de 
avaliação de desempenho e encaminhado os 
empregados para treinamento, conforme lacunas 
de competência identificadas;

• Planejamento de TI - a Infraero tem 
gerado relatórios de acompanhamento anuais 
dos indicadores de desempenho de TI, definidos 
no Planejamento Estratégico de TI (PETI), e de 
execução dos planos de ação descritos no Plano 
Diretor de TI (PDTI);

• Processos TI - a área de TI atuou na revi-
são do mapeamento de seus processos e iniciou 
a execução do processo de gestão de configura-
ção e ativos, por meio do sistema Centro de Ser-
viços Compartilhados (CSC). Com a implantação 
do CSC é possível acordar formalmente os níveis 
de serviço com as áreas de negócio e comunicar 
o resultado do monitoramento de seu alcance. 
Também, foi elaborado o Manual de Procedi-
mentos de Processo da Metodologia de Gestão 
de Projetos (MGP) da Infraero, o qual orienta a 
gestão dos projetos de TI;

• Desempenho TI - com o objetivo de aten-
der à Resolução CGPAR nº 11, de 10/05/2016, 
a alta administração estabeleceu colegiado de 
nível estratégico de TI, formado por representan-
tes da alta administração, incluindo ao menos 
um Diretor estatutário, responsável por assegurar 
a adoção de práticas estabelecidas nesta Resolu-
ção, pelo direcionamento estratégico de TI e pela 
avaliação de seus principais investimentos;

• Contratos de TI – com a publicação da 
Instrução Normativa Nº 1 pela Secretaria de 
Governo Digital do Ministério da Economia, em 
4 de abril de 2019, foi revisada a NI 3.01 (SIN), 
de modo a normatizar as atividades de planeja-
mento da contratação de soluções de TI.

ÍNDICE DE GESTÃO DE CONTRATOS

• Processos de contratação - o planeja-
mento das contratações foi inserido no Plano 
de Investimentos e Custeio da Infraero, inclusive 
com indicação da previsão das contratações a 
serem realizadas por cada dependência;

• Riscos de contratação - em 2019 foram 
mapeados os processos de contratação, bem 
como realizado treinamento em gestão de riscos, 
inclusive com a formação de Agentes de Gestão 
de Riscos e Compliance (GRC) a nível nacional.

AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna da Infraero está vincula-
da ao Conselho de Administração e tem como 
missão “aumentar e proteger o valor organiza-
cional, por meio de avaliações e consultorias, 
contribuindo para a eficácia dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos”.

A atual estrutura foi concebida a fim de forta-
lecer o processo de auditoria, bem como manter 
o equilíbrio e a segregação das atividades.

Os assuntos pertinentes ao tratamento de de-
terminações e recomendações do TCU constam 
do Relatório da Auditoria Interna.

http://www4.infraero.gov.br/
https://transparencia.infraero.gov.br/estatutos-sociais-e-cartas-anuais/
https://transparencia.infraero.gov.br/estatutos-sociais-e-cartas-anuais/
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ÉTICA

A Comissão de Ética da Infraero e a Secreta-
ria-Executiva atuam com o objetivo de contribuir 
para o aprimoramento da consciência e da 
conduta ética dos colaboradores da Empresa.  

Visando à otimização e modernização do 
Sistema de Gestão da Ética da Infraero, foram 
mapeados e redesenhados todos os seus proces-
sos de trabalho, bem como analisados os riscos. 

Merece destacar a importância que a alta 
administração concedeu à Comissão de Ética 
ao passar a consultá-la antes da designação de 

qualquer empregado para ocupação de função 
de confiança no âmbito da Infraero. 

Tendo presente o fato de a atuação da Comis-
são de Ética da Infraero estar alicerçada em dois 
pilares:  observância à legislação de regência 
e harmonia com as melhores práticas; manteve-
-se em 2019 o estreito relacionamento com 
a Secretaria-Executiva da Comissão de Ética 
Pública (CEP), bem como teve relevante partici-
pação no Fórum Nacional de Gestão da Ética 
nas Empresas Estatais.

DESENVOLVIMENTO
TÉCNICO-OPERACIONAL

EXECUÇÃO
DE AUDITORIA

CONTROLE E
MONITORAMENTO

DE AUDITORIA

Realização das ações de 
auditoria e demandas 

extraordinárias

Monitoramento das 
recomendações de relatóri-
os de auditoria interna, do 
TCU, da CGU Monitora-
mento das e /ou outras 

unidades

Definição de métodos, 
processos e avaliação 

interna

1
2

3

C
O

M
P

E
TÊ

N
C

IA
S

Consultoria e
assessoramento
sobre questões
éticas

Apuração de
conflitos éticos

Difusão
educativa

Aplicação de
medidas de
adequação e 
de condutas

9 PALESTRAS 
SOBRE ÉTICA 
EMPRESARIAL

CAMPANHAS 
EDUCATIVAS 
SOBRE ASSÉDIO 
MORAL E 
ASSÉDIO SEXUAL

775 
ATENDIMENTOS 
DE CONSULTAS

CONTROLE DISCIPLINAR

Em 2019, foi implantado novo regime disciplinar, no qual a Infraero buscou empoderar os gestores, reduzir 
o tempo e o custo dos processos, aproximando a Empresa das boas práticas adotadas pela iniciativa privada.

Foram finalizados 100 (cem) processos. Em 4 (quatro) desses, foram detectados indícios de danos ao erá-
rio, tendo sido encaminhados à respectiva autoridade competente para adoção de providências com vistas 
à eventual ressarcimento e abertura de tomada de contas especial.

2.6 NOSSOS RELACIONAMENTOS

OUVIDORIA

A Ouvidoria da Infraero é o canal 

responsável pelo recebimento de 

denúncias, reclamações, sugestões, 

solicitações e elogios, visando à 

melhoria do atendimento e serviços 

prestados pela Empresa ao público in-

terno e sociedade em geral. No caso 

dos relatos de denúncias, é realizado 

o devido encaminhamento aos órgãos 

de apuração no âmbito da Empresa: 

Corregedoria, Comissão de Ética e 

Governança, Risco e Compliance.

 

7.965 
MANIFESTAÇÕES 
CADASTRADAS 

EM 2019

Reclamações
63%

Informações
15%

Solicitações
12%

Denúncias
4%

Elogios
3%

Sugestões
3%

• Realização de auditorias ordinárias em 
todas as áreas da empresa, bem como no 
Infraprev, conforme previstas no Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 
ou por demandas da Diretoria Executiva e 
Conselhos de Administração ou Fiscal;

• Verificação do cumprimento e implementa-
ção das recomendações dos relatórios de 
auditoria interna, do Conselho de Admi-
nistração, do Conselho Fiscal, do Comitê 
de Auditoria e da Auditoria Independente;

• Verificação do cumprimento e implemen-
tação das recomendações da CGU e das 
determinações do TCU;

• Aferição da adequação do controle 
interno, da efetividade do gerenciamento 
de riscos e dos processos de governança, 
bem como a confiabilidade das informa-
ções que servem de base para as demons-
trações financeiras.
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ASSUNTO O QUE FOI FEITO RESULTADO

ASSESSORIA DE
IMPRENSA

2018
314 PAUTAS
DESENVOLVIDAS

2019
392 PAUTAS
DESENVOLVIDAS

+24,8%

Maior destaque 
nos veículos de 
comunicação5.263 reportagens com INFORMAÇÕES ESPECIALIZADAS sobre 

a infraestrutura aeroportuária e o novo modelo de 
negócios da Infraero (cerca de 2 mil jornais impressos, sites, 
TVs e rádios)

PROMOÇÃO DA 
MARCA

VALORIZAÇÃO
DA MARCA CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

Maior 
credibilidadePROMOÇÃO DO 

PORTFÓLIO DE
NEGÓCIOS:

1 Gestão e Operação de Aeroportos

2 Serviços Técnicos Especializados

3 Sistemas

4 Treinamentos

5 Consultoria

ATENDIMENTO

7.179 atendimentos prestados pelo SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE (SAC) - 2019

+172%
em relação a 2018

3.300 (46%) atendimentos sobre
TREINAMENTOS COMERCIALIZADOS 
pela Universidade Infraero

CRIAÇÃO E
PROJETOS
DIGITAIS

Foco na estruturação do portfólio de serviços para o
desenvolvimento da aviação civil

Ampliação da 
presença da 
Infraero nas 
redes sociais 
[veja página 45]

Maior 
transparência

SEO (Search Engine
Optimization ou Otimiza-
ção para buscadores)

Reformulação dos textos de 
negócios no Portal Infraero

Inbound Marketing Novos formatos 
(podcasts e vídeos)

Finalização do novo portal da Transparência

COMUNICAÇÃO 
INTERNA E 
EVENTOS 

Nova estratégia de relacionamento com o público interno, 
utilizando-se das melhores práticas atuais de comunicação: 
mensagens por aplicativos, podcasts, infográficos e palestras

Tempestividade 
da
comunicação

+1,2 Mil notícias divulgadas Cerca de 600 informes 
divulgados

MONITORAMENTO diário da rede social interna (YAMMER)

Desenvolvimento de AÇÕES para o PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Eventos de inaugurações de importantes empreendimentos

Novo Aeroporto 
de Macapá

Reforma pista
Aeroporto Santos
Dumont

1ª etapa obras de
Modernização Aeroporto de 
Foz do Iguaçu

394
pedidos de 
acesso à 

informação

15dias
prazo médio
de resposta 

Utilizando-se das informações contidas no 
sistema de Ouvidoria, são emitidos relatórios 
gerenciais periódicos e sob demanda das áreas. 
Esses documentos possibilitam uma visão cuida-
dosa dos pontos críticos a serem tratados, servin-
do de importante ferramenta para uma gestão 
integrada, tendo como propósitos a melhoria da 
qualidade dos serviços oferecidos pela Empresa 
e a geração de novos negócios. Os números da 
Ouvidoria, também, são apresentados, periodi-
camente, à Diretoria Executiva, ao Conselho de 
Administração, ao Conselho Fiscal, ao Comitê 
de Auditoria e à Comissão de Operação e Tran-
sição de Aeroportos.

 A Ouvidoria é responsável, ainda, pela coor-
denação e execução das atividades relacionadas 
ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em 
cumprimento à Lei nº 12.527/2011 LAI e ao 
Decreto Nº 9.094/2017 – Simplifique!

PRESENCIAL:

Estrada Parque do Aeroporto - 
Setor de Concessionárias e Loca-
doras - Lote 05 - Ed. Sede - CEP: 
71.608-050 - Brásília (DF) - Brasil

SITE: 
https://transparencia.infraero.gov.
br/ouvidoria/

PLATAFORMA FALA.BR: 

https://www.cgu.gov.br/ falabr

TELEFONE: 

0800 727 1234 (de 2ª a 6ª feira, 
das 07h às 19h)

MARKETING E COMUNICAÇÃO

As atividades de Marketing e Comunicação 
Social da Infraero são compartilhadas com a 
Assessoria de Imprensa da Presidência, razão 
pela qual o planejamento e desenvolvimento das 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO:
https://transparencia.infraero.gov.
br/wp-content/uploads/2020/02/
carta_servico_cidadao.pdf

GUIA DO PASSAGEIRO:
https://www.infraestrutura.gov.br/
novoguiadopassageiro/

CAIXA POSTAL:
8626 - CEP 70.312-970 - 
Brasília (DF)

Redes
Sociais:

PRINCIPAIS CANAIS DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

ações ocorre de forma integrada. O objetivo 
principal de todas as iniciativas se concentra no 
reposicionamento da Infraero no mercado de 
aviação civil e na reestruturação da Empresa.

https://transparencia.infraero.gov.br/ouvidoria/
https://transparencia.infraero.gov.br/ouvidoria/
https://www.cgu.gov.br/falabr
https://transparencia.infraero.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/carta_servico_cidadao.pdf
https://transparencia.infraero.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/carta_servico_cidadao.pdf
https://transparencia.infraero.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/carta_servico_cidadao.pdf
https://www.infraestrutura.gov.br/novoguiadopassageiro/
https://www.infraestrutura.gov.br/novoguiadopassageiro/
https://www.linkedin.com/company/infraero/
https://twitter.com/infraero
https://www.facebook.com/InfraeroAeroportos/
https://www.instagram.com/infraeroaeroportos/
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1 

*Aeroportos leiloados para operadores privados em 2019 na 5ª rodada, transferidos ou em processo de transfe-
rência. O resultado demonstra o compromisso da Infraero em realizar a transição com dedicação e profissionalis-
mo, mantendo os melhores níveis de prestação de serviços aos passageiros.

Instagram

Seguidores

48.038
59.709+

JAN/2019 DEZ/2019

Publicações

131
stories

151
timeline

282

Interações

62.445

Facebook

Curtidas

47.815
49.983+

JAN/2019 DEZ/2019

Índice 
engajamento

0 1,56

Linkedin

Seguidores

32.295
35.516+

JAN/2019 DEZ/2019

Publicações
126

Interações

12.762

Twitter

Seguidores

+28,74%
50.025

Interações

13.746

Alcance médio

2.206 2.359

Sentimentalização (ago/dez)

60,34%
81,88% 36,21%

7,38% 3,45% 10,74%

Positivo NegativoNeutro

JAN/2019 DEZ/2019 JAN/2019 DEZ/2019 JAN/2019 DEZ/2019

AEROPORTO DESTAQUE

MÉDIA

4,74
de 5,00

10 vezes
2ª posição

MÉDIA MAIS

ALTA
em 11 itens
pesquisados

16 vezes
O MELHOR

Em 28
pesquisas
realizadas

   DESTAQUES:

• qualidade das 
instalações de 
estacionamento de 
veículos

• disponibilidade de 
vagas de 
estacionamento de 
veículos

• custo-benefício do 
estacionamento

• cordialidade dos 
funcionários da 
emigração e 
imigração

   DESTAQUES:

• qualidade da 
informação nos 
painéis das esteiras 
de restituição de 
bagagem

• disponibilidade do 
transporte público 
para o aeroporto

• disponibilidade de 
tomadas e assentos 
na sala de embarque

• tempo de fila 
na aduana e 
cordialidade dos 
funcionários da 
aduana

CURITIBA
aeroporto de

Infraero

Até 5 milhões passageiros/ano

De 5 a 15 milhões passageiros/ano

Acima de 15 milhões passageiros/ano

Vitória*         4,64

Maceió*       4,55

Goiânia      4,51

Manaus            4,49

Cuiabá*    4,29

Belém   4,21

Curitiba         4,74

Santos Dumont        4,43

Recife*       4,37

Congonhas       4,35

A Pesquisa de Satisfação 
de Passageiros da SAC 
avalia a experiência dos 
passageiros em itens de 
infraestrutura, atendimento e 
serviços, além de monitorar 
o desempenho dos 
aeroportos em diferentes 
processos, como check-in 
e restituição de bagagens. 
Ao todo são avaliados 
os 20 aeroportos mais 
movimentados do país, 
juntos correspondem a 
87% dos passageiros 
transportados pela aviação 
regular. As notas variam 
numa escala de 1 a 5, 
sendo 4 a meta mínima do 
Governo Federal.

45

Os 10 aerOpOrtOs InfraerO que integraram a pesquisa 
saC 2019 atingiram médIa superIOr a 4,00.
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3.1 GESTÃO DE 
RISCOS

A gestão de riscos na Infraero está estruturada 
a partir da formalização da Política de Gestão 
de Riscos, atualizada em setembro de 2018, na 
qual foram incorporados os princípios do COSO 
2017 (Comitee of Sponsoring Organizations), 
com integração da estratégia e performance. Na 
Política, é destacada a importância de conside-

1º

MAPEAMENTO DOS RISCOS E OPORTUNIDADES ESTRATÉGICOS

APROVAÇÃO

• DIRETORIA 
EXECUTIVA

• CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

• ÁREA DE 
GESTÃO DE 
RISCOS

Coleta e reporta as 
informações. Acompanha 
as ações estratégicas e 
indicadores chave de risco

INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E 
MONITORAMENTO

RESPOSTA A RISCOS 
(TRATAMENTO)

Define as ações para 
responder aos eventos em 
função do nível de risco e do 
apetite ao risco.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Avalia o grau de severidade 
(probabilidade x impacto).

IDENTIFICAÇÃO DE 
EVENTOS (RISCOS 
E OPORTUNIDADES)

Identifica os riscos, fatores 
de risco (causas) e 
consequências.

ANÁLISE DE 
AMBIENTE E 
FIXAÇÃO DOS 
OBJETIVOS

Avalia o mapa 
estratégico vigente, 
com os objetivos 
traçados pela alta 
administração.

• COMISSÕES TEMÁTICAS

2º

3º

4º

rar os riscos tanto no processo de estabelecimen-
to da estratégia quanto na sua execução.

A integração do gerenciamento de riscos 
corporativos às competências dos gestores das 
respectivas áreas sistêmicas conduz ao aponta-
mento dos potenciais eventos de riscos e oportu-
nidades que podem comprometer o alcance dos 
objetivos estratégicos. Aos riscos são vinculadas 
ações e iniciativas para o tratamento adequado 
que visa evitar sua ocorrência ou minimizar seu 
impacto, considerando o apetite ao risco defini-
do pelo Conselho de Administração.

Dessa forma, os riscos são avaliados pelo seu nível de severidade, produto da multiplicação da probabili-
dade com o impacto, que podem ser baixos, moderados, altos ou críticos, conforme matriz abaixo:

MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE

Quase certo 4,0

13

1

Provável 3,0 8

Possível 2,0 2

Improvável 1,0

IMPACTO 1,00 2,00 3,00 4,00

Total de Riscos
Identificados: 24

1) Afeta o alcan-
ce de um objetivo 
estratégico, porém a 
Infraero está pre-
parada em caso de 
materialização do 
risco

2)  Afeta o alcance 
da missão ou da 
visão de futuro, po-
rém a Infraero está 
preparada em caso 
de materialização 
do risco

3)  Afeta o alcance 
de um objetivo es-
tratégico. Demanda 
esforços organiza-
cionais por parte do 
Infraero

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

Atendendo à Lei Nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016, a Infraero realizou o monitoramento 
periódico, com apoio de indicadores e ações es-
tratégicas, considerando o dinamismo dos cená-
rios externos e internos. Ao identificar a iminên-
cia ou a própria materialização do risco, foram 
emitidas “Notas de Risco” pela área de gestão 
de risco, a fim de notificar a alta administração 
do fato e implementar ações contingenciais. 
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RISCOS POR TEMAS AÇÕES MITIGADORAS

Prospecção e 
manutenção de receitas

- Tratativas com o Governo para sensibilização quanto a Prospecções de Novos 
Negócios nos aeroportos incluídos no PND

Cultura organizacional 
(novo enfoque para 
soluções de serviços)

- Estruturação e Implantação do Novo Negócio 

- Implantação da Universidade Infraero 

- Adequação do efetivo – 5ª e 6ª rodada 

- Implantação do BIM Aeroporto digital 

- Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuários – Digital 

- Implantação do Centro de Serviços Compartilhados - 2ª e 3ª Etapa 

Demanda x Atrativida-
de dos futuros serviços 
ofertados

- Implantação da Universidade Infraero

- Estruturação e Implantação do Novo Negócio

- Desenvolvimento e Comercialização de Serviços

- Marketing e Endomarketing

Gestão do quadro de 
efetivo

- Implantação da Universidade Infraero (capacitação do empregado)

- Adequação do efetivo – 5ª e 6ª rodada de concessão dos aeroportos

- Dimensionamento do efetivo atual para o novo negócio

Operação, segurança e 
qualidade

- Programa de reforma e ampliação dos terminais de passageiros

- Programa de Termo de Ajustamento de Conduta

- Licenciamento ambiental operacional

- Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólido

- Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Recursos Hídrico

- Elaboração dos documentos de Identificação do Perigo de Fauna (IPF) 

- Programa de Gerenciamento do Risco de Fauna (PGRF) de diversos aeroportos 

- Atualização de cartas de proteção ao voo

- Melhoria da disponibilidade e qualidade das informações nos painéis

- Adequação do efetivo – 5ª e 6ª rodada

- Implantação da Universidade Infraero

Dessa forma, dos 111 processos da Cadeia de Valor, foram priorizados 69 para o levantamento dos riscos, 
cujo trabalho foi constituído das etapas de identificação, análise, resposta e tratamento dos riscos. Ao final, 
elaborou-se um plano de ação com estabelecimento ou revisão de controles internos, o qual é aprovado pelo 
gestor do processo. Posteriormente, a implantação destes controles será monitorada pela área gestora e pela 
área de Governança, Riscos e Compliance.

No último quadrimestre, a combinação de um novo grau de amadurecimento dos objetivos estratégicos 
da Infraero, focado nas ações de redirecionamento do seu negócio e posicionamento como executora de 
políticas públicas e desenvolvedora da aviação regional, acarretou a necessidade de nova reavaliação 
dos riscos em monitoramento. Reduziu-se o número de eventos para 24, cabendo destaque para os temas 
apresentados a seguir:
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4.1 NOSSO 
DESEMPENHO

A governança para a Gestão de Resultados da 
Infraero está estruturada por meio de três níveis 
decisórios, da seguinte forma:

 DIRETORIA EXECUTIVA

Responsável pelos resultados da estra-
tégia. Monitora indicadores e riscos, 
aprovados pelo Conselho de Adminis-
tração, aprova e monitora as ações 
estratégicas.

 COMISSÕES TEMÁTICAS

Responsável por definir e monitorar o 
que será feito para o alcance dos resul-
tados da estratégia.

Identifica e monitora ações, com base 
nos indicadores e riscos aprovados pelo 
Conselho de Administração.

 ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO

Apoiam o processo de elaboração do 
Plano Empresarial e de identificação e 
monitoramento de riscos, indicadores, 
projetos e processos.

Responsáveis por realizar análises críti-
cas e prover informações para tomada 
de decisão.

Em relação ao monitoramento da estratégia, 
o sistema adotado prevê a atuação dos diversos 
atores envolvidos na concretização dos resulta-
dos dos objetivos estratégicos, conforme ilustra-
do na figura a seguir:

Monitoramento da Estratégia

Monitoramento
dos riscos

SUPERINTENDENTES

Monitoramento
dos indicadores

ÁREAS 
GESTORAS

Monitoramento
dos projetos

GESTORES DE
PROJETOS

REUNIÃO COMISSÕES
TEMÁTICAS

RESPONSÁVEIS
PELOS RESULTADOS 
DOS PROJETOS

REUNIÃO DIRETORIA
 EXECUTIVA

REUNIÃO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELO
MONITORAMENTO DOS
RESULTADOS DOS INDICADORES

RESPONSÁVEIS PELOS
RESULTADOS DOS 
INDICADORES

• Acompanham os indicadores e riscos para 
garantir que os projetos e planos de ação 
estão gerando os resultados esperados;

• Tomam medidas corretivas para mitigar 
riscos e atuam para direcionar e resolver 
problemas no âmbito da gestão dos projetos.

• Acompanham os indicadores, 
riscos e monitoram as ações 
mitigadoras e corretivas;

• Emitem diretrizes para as áreas 
técnicas responsáveis.

Mensal

Trimestral

O modelo tem como propósito o incentivo do 
pensamento integrado e o consequente aperfei-
çoamento dos processos de controle e gestão. 
Outra importante contribuição desse mecanismo 
se refere à ênfase que é dada à prestação de 
contas dos gestores, reforçando o seu compro-
misso com a conformidade

Ressalta-se que, em 2019, as Comissões Temá-
ticas foram constituídas com base nos pilares do 
Plano Estratégico.

Em 2019, foram monitorados 23 indicadores 
estratégicos instituídos por meio de aprovação 
em reuniões da Diretoria Executiva e do Conse-
lho de Administração e alinhados ao Planeja-
mento Estratégico 2019-2023.

Destaca-se que a Infraero adaptou sua estraté-
gia atual ao cenário de mudanças proposto pelo 
Governo Federal cuja premissa é pela continui-
dade de concessão dos aeroportos à iniciativa 
privada. Nesse contexto é importante frisar 
que não só a atual, mas também as estratégias 
anteriores tiveram que ser revistas devido às 
variações impostas ao setor aéreo. 

O Planejamento Estratégico foi submetido a 
revisões substanciais nos últimos três anos; a 
primeira (2017-2021) focou o fortalecimento da 
governança; a segunda (2018-2022) a susten-
tabilidade financeira e a terceira (2019-2023) a 
transformação e reposicionamento dos negócios.  
Essas revisões culminaram na exclusão e criação 
de novos indicadores, o que impossibilitou, até o 
momento, traçar análise comparativa desses em 
2019 com os monitorados em anos anteriores.

OPERAÇÃO E TRANSIÇÃO 
DE AEROPORTOS

SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA

TRANSFORMAÇÃO E
REPOSICIONAMENTO
DOS NEGÓCIOS
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Os resultados alcançados serão abordados em seção específica para cada objetivo estratégico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01 

GARANTIR A QUALIDADE, OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DOS AEROPORTOS.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca garantir a operação e a infraestrutura dos aeroportos com qualidade, sus-
tentabilidade ambiental, operacionalidade e segurança dos ativos até a transferência à iniciativa privada.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Satisfação de 
Passageiros 

META ANUAL: 

4,39
REALIZADO: 
4,46

DESEMPENHO: 
101,56%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador alcançou desempenho de 101,56%, no que se refere à performance dos 10 aeroportos admi-
nistrados pela Infraero avaliados na Pesquisa de Satisfação do Passageiro da SAC, com nota média anual de 
4,46, diante da meta de 4,39. Destaque para os aeroportos da Rede que se mantiveram em evidência durante 
todo o ano, caso de Vitória/ES, que terminou o ano na segunda posição na categoria “Até 5 milhões de pas-
sageiros/ano”, com nota 4,64. No mesmo grupo, Maceió/AL terminou o ano como o mais bem avaliado da 
região nordeste, com nota 4,55. Na categoria “De 5 a 15 milhões passageiros/ano”, Curitiba/PR, com nota 
média de 4,74, consolidou-se como aeroporto destaque, obtendo ao longo do ano as notas mais altas da sua 
faixa, dentre 11 itens pesquisados. Já na categoria “Acima de 15 milhões de passageiros/ano”, Congonhas 
obteve melhora no seu desempenho e alcançou o terceiro lugar no 4º trimestre, com nota 4,35. O resultado 
positivo se deve, principalmente, à continuidade das ações para a melhoria da experiência dos passageiros 
nos itens relacionados à Infraestrutura, atendimento e serviços.

INDICADOR: 

Ocorrências de 
Ouvidoria

META ANUAL: 

11% (2.239)
REALIZADO: 
2.127

DESEMPENHO: 
105%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador, que apura os números de reclamações e denúncias mensais relacionadas no canal de ouvi-
doria dos aeroportos da Infraero, alcançou desempenho de 105%, com o resultado acumulado de 2.127 
incidências. A meta era reduzir em 11% o número de reclamações e denúncias em relação ao ano anterior. 
O monitoramento do indicador, juntamente com as informações resultantes das manifestações dos clientes re-
gistradas no Sistema de Ouvidoria da Infraero e o número de pedidos de informação recepcionados por meio 
do SIC, que juntos compõem a base do conteúdo dos relatórios trimestrais de Ouvidoria, propiciaram,  no 
decorrer do ano, a promoção de ações corretivas por parte das áreas técnicas responsáveis, baseando-se em 
planos de ações e respostas tempestivas à identificação de incidências, visando à atuação sistêmica mediante 
atuações relacionadas às principais categorias identificadas de reclamação: Manutenção, Conforto, Seguran-
ça e Limpeza.

INDICADOR: 
Cumprimento de 
Requisitos Ambientais

META ANUAL: 

85%
REALIZADO: 

79,58%
DESEMPENHO: 

93,51%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador IDMAI (Indicador de Desempenho Ambiental da Infraero), que apura a média global dos 
indicadores relativos aos requisitos ambientais relacionados à regulação ambiental, cuja meta estipulada para 
o ano foi de 85%, alcançou desempenho de 93,51%. O indicador acompanha a performance de implementa-
ção dos programas ambientais de teor estratégico praticados pela Infraero e necessários à operacionalidade 
dos aeroportos da Rede, divididos em: Fauna, Licenciamento Ambiental, Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos 
e Ruído. Os fatores que impactaram o desempenho estão relacionados a entregas de projetos estratégicos 
ligados a programas de determinados aeroportos que serão finalizadas em 2020. O desempenho do indica-
dor foi influenciado, em grande parte, por pendências operacionais internas e por procedimentos relativos aos 
órgãos externos que impactaram na conclusão de alguns projetos. 

INDICADOR: 
Risco de Pista de Pouso 
e Decolagem (PPD) 
abaixo de 12 pontos

META ANUAL: 

100%
REALIZADO: 

98%
DESEMPENHO: 

98%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador, que visa identificar os riscos inerentes às operações nas PPD dos aeroportos da Rede, com base 
em pontuação estabelecida mediante requisitos operacionais ligados a segurança operacional das pistas, 
terminou o ano com desempenho de 98%, frente a uma meta estipulada de 100%. Nesse sentido, apenas um dos 
aeroportos administrados pela Infraero: Belém/PA, obteve pontuação acima dos 12 pontos, devido à interdição 
da PPD 06/24 (restrições operacionais), fechada para obras, com previsão de término em dezembro de 2020. 

INDICADOR: 
Execução de 
Empreendimentos

META ANUAL: 

100%
REALIZADO: 

87,23%
DESEMPENHO: 

87,23%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador alcançou desempenho de 87,23% em relação a meta anual. A sua relevância decorre da 
necessidade e do propósito de acompanhar o desempenho da execução das obras selecionadas dentro da 
estratégia empresarial, em especial, às relacionadas aos pilares estratégicos relativos à segurança operacional 
e à expansão da demanda aeroportuária. Nesse contexto, o acompanhamento do indicador foi pautado por 
meio do monitoramento da execução financeira dos empreendimentos em relação ao planejamento realizado 
para o ano, bem como pelo desempenho individual por dependência, com destaque para os aeroportos de 
Petrolina/PE e Belém/PA, que alcançaram desempenho individual de 105,78% e 102,4%, respectivamente, em 
consequência da antecipação de obras que possuíam previsão de início para 2020. Dentre os demais aero-
portos acompanhados pelo indicador, destacam-se Congonhas/SP e Curitiba/PR, que obtiveram mais de 90% 
dos seus empreendimentos. 

 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
LEGENDA:  Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
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 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
LEGENDA:

PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS

(PROGRAMAS, PROJETOS, INICIATIVAS)
RESULTADO/IMPACTO

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À EXPANSÃO AEROPORTUÁRIA 

(PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TPS: Foz do Iguaçú/
PR, Montes Claros/MG, Campo Grande/MS, Uberlândia/MG e 
Navegantes/SC)

Valor executado em 2019: R$ 55.995.146,66.

Operação e Transição de 
Aeroportos.

PROGRAMA TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC 

(PROJETOS: Aracajú/SE, Belém/PA, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, 
Manaus/AM, Goiânia/GO, Maceió/AL, Petrolina/PE e Recife/PE)

Valor executado em 2019: R$ 40.256.163,58.

Operação e Transição de 
Aeroportos.

PROJETO TRANSIÇÃO DOS AEROPORTOS – 5ª RODADA
Operação e Transição de 
Aeroportos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02 

ASSEGURAR UM CORPO FUNCIONAL PREPARADO PARA O PERÍODO DE TRANSIÇÃO E A 
ORGANIZAÇÃO DOS COLABORADORES PARA O PERÍODO PÓS CONCESSÃO DE AEROPORTOS.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca apoiar o corpo funcional para conduzir a transição, em parceria com o fu-
turo operador, de forma colaborativa e profissional, com foco na qualidade dos serviços e na segurança 
e realizar ações visando o reforço de cessões para atuação em outros órgãos públicos ou à viabilização 
das condições apropriadas de incentivo ao desligamento e de readequação de pessoal.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Empregados Cedidos

META ANUAL: 

569
REALIZADO: 

571
DESEMPENHO: 

100,35%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador alcançou desempenho de 100,35%, diante da meta anual de 569 empregados cedidos a 
outros órgãos públicos por meio de processo de cessão. Ressaltam-se como fatores para o desempenho 
acima da meta, as iniciativas ligadas ao Programa de Adequação do Efetivo da Infraero, das quais 
destacam-se, parceria com 69 órgãos públicos, agenda de reuniões e contatos com os órgãos parceiros 
interessados no perfil do empregado da Infraero, bem como a realização de alinhamentos periódicos 
com o Ministério da Economia no intuito de viabilizar a publicação das portarias.

INDICADOR: 
Empregados Desligados

META ANUAL: 

800
REALIZADO: 

880
DESEMPENHO: 

110%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador alcançou desempenho de 110%, diante da meta 800 desligados, com um total de 880 empre-
gados da empresa desligados por meio de programas de desligamento incentivado (DIN e PDITA) ou demais 
tipos de desligamentos. O DIN e o PDITA são disponibilizados aos empregados durante o ano por meio de 
ciclos integrados voltados à disponibilização de vagas mediante critérios de adesão pré-estabelecidos.

INDICADOR: 
Empregados Absorvidos 
pelas Concessionárias

META ANUAL: 

10%
REALIZADO: 

3,48%
DESEMPENHO: 

34,8%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador, que tem como propósito acompanhar o número de empregados lotados nos aeroportos 
presentes na 5ª rodada de concessões que foram absorvidos pelos concessionários privados, alcançou o 
resultado de 3,48%, com desempenho de 34,8% em relação à meta anual de 10% (percentual estipulado em 
relação ao efetivo total dos aeroportos mensurados). Destaque para o Aeroporto de Cuiabá/MT, que teve 
8% do efetivo absorvido pelo concessionário que assumiu a operação da dependência.

PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS

(PROGRAMAS, PROJETOS, INICIATIVAS)
RESULTADO/IMPACTO

INICIATIVA ADEQUAÇÃO DO EFETIVO – 5ª RODADA

Valor executado em 2019: R$ 306.982,99.

Operação e Transição de 
Aeroportos.

 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 

ESTRUTURAR O PORTFÓLIO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS PARA O REPOSICIONAMENTO DA 
EMPRESA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca identificar oportunidades de negócios, ampliar as ofertas de serviços e dar 
maior publicidade ao mercado e ao setor público em relação aos novos negócios. Também induz e pro-
move a prospecção de novos clientes, aumentando a participação da empresa na prestação de serviços 
aeroportuários e contribuindo para o atendimento das expectativas em relação ao papel estratégico da 
Infraero para o setor de aviação civil.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Receitas de Serviços 

META ANUAL: 

R$ 37,7 
milhões

REALIZADO: 
R$ 28,4 
milhões

DESEMPENHO: 
75,3%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador alcançou desempenho de 75,3%, apesentando um realizado de R$ 28,4 milhões em relação 
à meta anual de R$ 37,7 milhões. A sua importância decorre do fato dele estar diretamente alinhado ao 
novo negócio, pois por meio dele se mensura o somatório das receitas provenientes da prestação de serviços 
fornecidos aos aeroportos de caráter regional ou aos aeroportos operados pelos concessionários privados por 
meio do Portfólio de Negócios da Infraero. No âmbito do indicador, também foram acompanhadas as linhas 
de serviços do portfólio, que apresentaram os seguintes resultados: a Linha de Soluções Digitais arrecadou R$ 
9,01 milhões; Gestão e Operação: R$ 6,21 milhões; Treinamento: R$ 5,89 milhões; e Serviços Técnicos: 7,32 
milhões. Destaque para os aeroportos regionais que passaram a integrar a Rede regional administrada pela 
Infraero: Divinópolis/MG e Botelho/DF. Demandas iniciadas em 2019 e que ainda encontram-se em estágio 
de negociação, com previsão de contratualização para o 1º semestre de 2020, impactaram a performance 
do indicador, como por exemplo, prestação de Soluções Digitais para concessionários privados e Gestão e 
Operação em Aeroportos Regionais.

INDICADOR: 

Aeroportos Atendidos
META ANUAL: 

27
REALIZADO: 
36

DESEMPENHO: 
133%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador, que tem como propósito mensurar a quantidade de aeroportos (os regionais e aqueles admi-
nistrados por concessionários privados) que se tornaram clientes da Infraero por meio de serviços prestados 
das novas linhas de negócios, alcançou desempenho de 133%, mediante uma meta anual estipulada de 27 
aeroportos. Portanto, ao final do ano, a Infraero prestou serviços em 36 aeroportos espalhados pelo País, 
com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, que teve a maior quantidade de dependências atendi-
das: Caxias do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande, Santo Ângelo e São Borja.

INDICADOR: 

Novos Contratos
META ANUAL: 

58
REALIZADO: 
76

DESEMPENHO: 
131%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador de novos contratos firmados, que tem como propósito mensurar a quantidade de contratos 
firmados cujos objetos sejam a prestação de serviços, alcançou desempenho de 131% mediante a meta 
anual estipulada de 58 contratos firmados, ou seja, ao final do ano, foram firmados 76 novos contratos. 
O monitoramento proveniente desse indicador permite que ocorra a medição do desempenho e o alcance 
do novo modelo de negócios da Infraero, voltado para a prestação de serviços e para a aviação regional. 
Destaque para o 3º trimestre do ano, momento em que foram fechados 36 novos contratos, gerando desem-
penho de 143% para o período, dentre eles, os de gestão e operação dos aeroportos de Divinópolis/MG e 
Botelho/DF.

INDICADOR: 

Novos Negócios
META ANUAL: 

4
REALIZADO: 
10

DESEMPENHO: 
250%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador de novos negócios alcançou desempenho de 250%. Por meio dele, é mensurada a quantidade 
de serviços da linha de negócios que foram contratados e prestados pela primeira vez, demonstrando a 
ampliação e diversificação do Portfólio de Negócios da Infraero no mercado. A meta estipulada foi de 4 
novos serviços, e ao final do ano 10 novos negócios foram contratados e prestados. Merece destaque na li-
nha de negócio “Serviços Técnicos” as soluções de engenharia, que se configuraram como os novos serviços 
comercializados e prestados.

PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS

(PROGRAMAS, PROJETOS, INICIATIVAS)
RESULTADO/IMPACTO

PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DOS 
NEGÓCIOS

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO CRM

Transformação e 
Reposicionamento do Negócio.

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO BIM - BUILDING INFORMATION 
MODELING NA INFRAERO

Valor executado em 2019: R$ 122.467,39 (custeio)

Transformação e 
Reposicionamento do Negócio.

 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
LEGENDA:  Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima

LEGENDA:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04 

GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca atuar na melhoria dos processos que contribuam para o aumento da com-
petitividade e que garantam a realização de novos negócios, possibilitando maior agilidade e qualidade 
na prestação dos serviços.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Demandas 
Concretizadas 

META ANUAL: 

90%
REALIZADO: 
68%

DESEMPENHO: 
75,5%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador de demandas concretizadas tem por propósito mensurar o percentual de demandas que foram 
recebidas e que se concretizaram em serviços prestados. A meta estipulada para o ano foi de 90% de 
demandas concretizadas em serviços. Já o desempenho alcançado foi de 75,5%, mediante a concretização 
de 68% das demandas de serviços recebidas. Destaque para a linha de negócio “Treinamentos”, que teve 
performance de 68%. Os fatores que impactaram o desempenho estão relacionados às etapas de negocia-
ção e definição do escopo.

PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS

(PROGRAMAS, PROJETOS, INICIATIVAS)
RESULTADO/IMPACTO

PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DOS 
NEGÓCIOS

PROJETO REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

Transformação e 
Reposicionamento do Negócio

PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DOS 
NEGÓCIOS

PROJETO PLANO DE NEGÓCIOS DA INFRAERO

Transformação e 
Reposicionamento do Negócio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05 

TER A FORÇA DE TRABALHO E OS CONHECIMENTOS ADEQUADOS À NOVA ESTRATÉGIA.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca promover o alinhamento da força de trabalho, aprimorando as iniciativas 
de mapeamento e desenvolvimento dos perfis profissionais, de forma a garantir um corpo técnico qualifi-
cado para atender às condições necessárias ao sucesso dos novos negócios.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Execução Orçamentária 
dos Programas de 
Capacitação

META ANUAL: 

100%
REALIZADO: 
79,74%

DESEMPENHO: 
79,74%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador alcançou desempenho de 79,74%, mediante a meta anual firmada de 100% para a execução or-
çamentária para os programas de capacitação voltados ao novo negócio, ou seja, por meio dele, foi possível 
acompanhar a execução do orçamento destinado aos temas dos cursos ofertados aos empregados, referentes 
ao negócio de prestação de serviços e aviação regional. Dessa forma, foram acompanhados os dispêndios 
referentes aos 13 temas escolhidos para capacitar o quadro da empresa diante dos desafios e necessidades 
para a formação de uma base de conhecimento voltada para as áreas técnicas e de gestão. Destaque para os 
cursos disponibilizados, relacionados à Gestão de Aeroportos, que superaram as expectativas em relação ao 
que estava previsto. Os fatores que impactaram o desempenho estão relacionados às etapas que se fizeram 
necessárias à construção da nova estratégia da empresa, o que afetou o processo de definição dos temas 
de capacitação e nas posteriores tratativas com as áreas envolvidas, visando à disponibilização dos cursos e 
treinamentos.

 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
LEGENDA: Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
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INDICADOR: 

Despesa Operacional 
Não-Pessoal

META ANUAL: 

R$ 995,58 
milhões

DESEMPENHO: 
108,74%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador de Despesa Operacional Não-Pessoal, que tem a finalidade de mensurar o total de despesas 
gerais, de material de consumo, serviços contratados e públicos, alcançou desempenho de 108,74%, diante 
da meta anual de R$ 995,58 milhões, com um realizado acumulado de R$ 908,59 milhões. Os destaques 
durante o ano dizem respeito a ações de melhoria voltadas, principalmente, para a recuperação de despe-
sas, alteração de contabilização de pacotes de rateio e Serviços de Terceiros, que apresentou superávit ao 
final do exercício, impactado, especialmente, pelos subpacotes: locação de software, manutenção de bens, 
limpeza e conservação, gerenciamento da flora e áreas verdes, serviços técnicos especializados e taxa de 
repasse sobre a tarifa de embarque.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06 

RACIONALIZAR CUSTOS E DESPESAS.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Objetiva à adoção de ações voltadas à redução de custos e despesas em todos 
os níveis, buscando obter melhores resultados econômicos e competitividade no mercado.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 

Despesa Operacional 
Pessoal

META ANUAL: 

R$ 1.710 
milhões

REALIZADO: 
R$ 1.580 
milhões

DESEMPENHO: 
107,55%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O Indicador de Despesa Operacional Pessoal alcançou desempenho de 107,55%, com um realizado 
acumulado de R$ 1.580 milhões, diante da meta anual de R$ 1.710 milhões. Por meio dele é mensurado 
o total das despesas com salários, benefícios, encargos e formação profissional. As ações que levaram o 
indicador ao desempenho durante o ano dizem respeito, principalmente, à alteração na metodologia de 
reconhecimento de despesa e de implantação de novos critérios de mensalidade e coparticipação no Plano 
de Saúde (modelo de Autogestão).

INDICADOR: 
Inadimplência de 
Cessão 

META ANUAL: 

3%
REALIZADO: 
7,39%

DESEMPENHO: 
0%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O Indicador de Inadimplência de Cessão mensura o percentual de valores acumulados de não ressarcimen-
to pelos órgãos públicos em relação aos valores devidos pela cessão de empregados da Infraero. A Infraero 
mantém parceria com diversos órgãos públicos e as tratativas administrativas voltadas para a destinação 
orçamentária de repasse de recursos para os pagamentos ocorrem no âmbito ministerial, passando por 
processo contínuo de negociação. Destaca-se que o principal órgão devedor representa aproximadamente 
90% da inadimplência apurada, exercendo impacto direto no resultado do indicador.

INDICADOR: 
Inadimplência 
Comercial 

META ANUAL: 

3%
REALIZADO: 
5,79%

DESEMPENHO: 
7%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O indicador de Inadimplência Comercial mensura o percentual de receitas não recebidas em relação às 
faturadas. O seu desempenho foi de 7%, diante uma meta estipulada em 3%. O realizado acumulado de 
5,79% foi alcançado em razão de uma série de ações focadas na Gestão da Inadimplência, destacando-se: 
procedimentos administrativos de cobrança, cobranças jurídicas (quando esgotadas as ações administrati-
vas) e a implantação de ações na rotina da Área de Faturamento e Cobrança. Ressalta-se ainda que o reali-
zado acumulado apresentou performance de destaque, mediante a definição da meta arrojada para o ano. 
Em relação aos fatores de impacto no desempenho do indicador, destaca-se a suspensão das operações 
da Companhia Aérea Avianca Brasil, no mês de maio (a empresa, atualmente, encontra-se em processo de 
recuperação judicial).

PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS

(PROGRAMAS, PROJETOS, INICIATIVAS)
RESULTADO/IMPACTO

PROJETO ESTUDO PARA A VENDA DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Sustentabilidade 
Econômico-Financeira

PROJETO TRANSIÇÃO DA NAVEGAÇÃO AÉREA
Sustentabilidade 
Econômico-Financeira

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO BPO-RH

Valor executado em 2019: R$ 1.383.194,00.

Sustentabilidade 
Econômico-Financeira

PROJETO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO À SAÚDE 
Sustentabilidade 
Econômico-Financeira

REALIZADO: 
R$ 908,59 
milhões

 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
LEGENDA: Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima

LEGENDA:



6867

4.0 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO4.0 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 4.0 RESULTADOS E  DESEMPENHO DA GESTÃO4.0 RESULTADOS E  DESEMPENHO DA GESTÃO

Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019 Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019

INDICADOR: 
Receita 
Aeroportuária 

META ANUAL: 
R$ 1.585,3 
milhões

REALIZADO: 
R$ 1.579,9 
milhões

DESEMPENHO: 
99,66%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O Indicador de Receita Aeroportuária mensura o total das receitas decorrentes das tarifas de conexão, em-
barque, pouso e permanência. O seu desempenho durante o ano foi de 99,66%, diante de uma meta anual 
estipulada de R$ 1.585 milhões, com um realizado de R$ 1.580 milhões. Apesar da crise financeira da Com-
panhia Aérea Avianca, foi possível alcançar desempenho próximo à meta estipulada, haja vista, principal-
mente, à ação de redistribuição dos slots dessa companhia em diversos aeroportos da rede, o que acarretou 
aumento da oferta de assentos nas aeronaves. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07 

OTIMIZAR RECEITAS.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca promover ações para garantir o desenvolvimento sustentável dos negócios.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Receita Comercial

META ANUAL: 
R$ 1.100 milhões

REALIZADO: 
R$ 1.020 milhões

DESEMPENHO: 
92,73%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O Indicador de Receita Comercial mensura o total das receitas decorrentes da concessão de áreas, armaze-
nagem e capatazia e exploração de serviços, diante de uma meta anual estipulada de R$ 1.100 milhões, com 
um realizado de R$ 1.020 milhões, obteve um desempenho de 92,73%, devido, principalmente, à publicação 
da Portaria nº 253, de 29 de março de 2018, do Ministério dos Transportes (atual Ministério da Infraestrutu-
ra), que estipulou os prazos para aeroportos incluídos no PND, limitando a vigência dos contratos a 24 meses.

 *Para efeito de  mensuração deste indicador, não se considera o faturamento do rateio que, no entanto, é considerado 
para efeito contábil; em relação a inclusão de receitas, considera-se a receita da conta contábil correspondente a “cobran-
ças de tarifa e repasse”, que por sua vez é contabilmente reconhecida como Receita Eventual (não operacional). 

INDICADOR: 
Receita de 
Navegação Aérea

META ANUAL: 
R$ 441,2 milhões

REALIZADO: 
R$ 287,7 milhões

DESEMPENHO: 
65,2%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O Indicador de Receita de Navegação Aérea mensura o total das receitas decorrentes da navegação aé-
rea. Diante de uma meta anual estipulada de R$ 441,2 milhões, com um realizado de R$ 287,7 milhões, 
obteve um desempenho de 65,2%, devido ao não repasse do reajuste das tarifas TAT (Tarifa de Controle de 
Aproximação e Aeródromo)  pelo DECEA em razão da ação judicial impetrada pelo Sindicato Nacional 
das Empresas Aeroviárias (SNEA). Cabe ressaltar a publicação no Diário Oficial da União (D.O.U), no dia 
20/11/2019, da Lei n.º 13.903, de 19 de novembro de 2019, que autoriza a criação da empresa pública 
NAV Brasil, após sanção da Presidência da República.

INDICADOR: 
EBITDA / 
Margem EBITDA

META ANUAL: 
R$ 305,05 mi /
10,14%

REALIZADO: 
R$ 438,42 mi /
13,72%

DESEMPENHO: 
143,72%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

A performance do EBITDA ajustado em 2019 atingiu o patamar de R$ 133,37 milhões acima do previsto. O 
resultado acima do planejado foi motivado, principalmente, pela economia de R$ 128,9 milhões nos gastos 
com pessoal e de R$ 81,7 milhões em serviços de terceiros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08 

GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS NEGÓCIOS.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca obter como resultado principal a garantia da capacidade de geração de 
receitas e redução de custos, que possibilitem o equilíbrio econômico-financeiro dos negócios.

INDICADORES E PRINCIPAIS RESULTADOS:

INDICADOR: 
Resultado Líquido 
do Exercício

META ANUAL: 
- R$ 1.388,01 mi

REALIZADO: 
- R$ 149,57 mi

DESEMPENHO: 
189,22%

ANÁLISE DE DESEMPENHO:

O resultado líquido do exercício, registrou prejuízo de R$ 149,6 milhões, frente ao prejuízo previsto na 
meta de R$ 1.388,0 milhões. O fato que mais impactou o resultado e superação da meta foi a reversão de 
R$ 1.208,2 no benefício pós-emprego, ocasionado, especialmente, pela nova regra de custeio do plano de 
saúde, prevista pelo Acordo Coletivo de Trabalho 2019.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09 

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO REGIONAL.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca obter como resultado principal fornecer produtos e serviços voltados ao 
fomento da infraestrutura aeroportuária para o atendimento de políticas públicas e desenvolvimento da 
aviação regional.

 Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima
LEGENDA:  Até 94,99%  Até 99,99%  Até 109,99%  110% ou acima

LEGENDA:
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4.2 GESTÃO 
DE PESSOAS E 
COMPETÊNCIAS

CONFORMIDADE LEGAL

Os empregados da Infraero são regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Regu-
lamento de Pessoal, Normativos Internos e Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT), firmado com o 
Sindicato representativo da categoria. As ações 
e a Política de Gestão de Pessoas estão pautadas 
nessa documentação.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Ao final de 2019, o efetivo da Infraero era de 
8.570 empregados, representando uma redu-
ção de 9,1% em relação ao efetivo de 2018. 
Desse total, 1 Presidente, 3 Diretores Executivos 
e 12 profissionais contratados ad nutum para o 
exercício de cargo em comissão, ligados à alta 
administração, nos termos do Estatuto Social e 
autorizados pela Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (SEST), do 
Ministério da Economia

Evolução no Quantitativo do Efetivo

1.097

8.881

2017

1.498

7.930

2018

2.069

6.501

2019

Efetivo Ativo Cedidos

A maioria do efetivo atual da Empresa está na 
faixa etária entre 30 e 50 anos, prevalecendo o 
gênero masculino.

Efetivo por Faixa Etária e Gênero

Abaixo dos
30 anos

Entre 30  e
50 anos

Acima de
50 anos

81 49

3.424

2.033
2.334

649

H MH MH M

ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E 
ALOCAÇÃO DE PESSOAS

A admissão na Infraero é realizada por meio 
de concurso público, garantindo que o processo 
seja isonômico e sem discriminação de qualquer 
natureza. Podem ocorrer contratações transi-
tórias para ocupação de cargo em comissão 
e para atender demandas específicas da alta 
administração.

A Empresa garante a igualdade de salário 
para homens e mulheres. Em 2019, foram reali-
zadas 9 contratações, sendo 7 contrações para 
ocupação de cargo em comissão e 2 decorrentes 
de processos judiciais. Desse total, são 7 homens 
e 2 mulheres, a maioria na faixa etária acima 
de 30 anos. 

DISTRIBUIÇÃO
DO EFETIVO

Navegação
Aérea;

1.681; 20%

Cedidos;
2.069; 24%

Centro de
Serviços;

1.127; 13%

Centro
Corporativo;

653; 8%

Centro de
Negócios;
3.040; 35%

A seguir o resumo dos principais resultados alcançados no exercício, tendo como referência os objetivos 
estabelecidos e as prioridades da gestão.

FOCO DA ESTRATÉGIA REALIZAÇÕES DE DESTAQUE

OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA 
DOS AEROPORTOS

CORPO FUNCIONAL PREPARADO 
PARA A TRANSIÇÃO E CONCESSÃO 

DOS AEROPORTOS

ESTRUTURAÇÃO DO PORTFÓLIO DE 
SERVIÇOS ESTRATÉGICOS PARA O 

REPOSICIONAMENTO DO NEGÓCIO

CONCRETIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS

PROCESSOS DE NEGÓCIOS 
ALINHADOS À ESTRATÉGIA

CONHECIMENTOS ADEQUADOS
À ESTRATÉGIA 

EQUILÍBRIO DE CUSTOS E DESPESAS

Desenvolvimento de 
infraestrutura aeroportuária 
voltada para a garantia da 
segurança operacional e a 
expansão da demanda 
aeroportuária

Prospecção de negócios

Serviços prestados para 
Aeroportos Regionais

Revisão dos processos internos 
e da Cadeia de Valor

Projetos estratégicos ambientais

Adequação do efetivo

Capacitações voltadas para o 
novo negócio

Terceirização de processos de 
negócios

Alteração na metodologia de 
reconhecimento de despesas

Planejamento 
Estratégico

2019
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Em 2019, ocorreu a 5ª rodada de concessão 
de aeroportos à iniciativa privada, razão 
pela qual foi dada continuidade ao Programa 
Especial de Adequação do Efetivo (PEAE). 
Foi realizada a realocação de empregados 
por meio da movimentação para os demais 
aeroportos, Centro Corporativo e Centro 
de Serviços Administrativos e Técnicos, bem 
como promovido o desligamento incentivado 
por adesão dos empregados. Além disso, os 
empregados tiveram a oportunidade de prestar 
serviços em outros órgãos públicos, por meio 
dos processos de cessão e de composição da 
força de trabalho.

DESPESA DE PESSOAL

A despesa com o quadro de pessoal, em 2019, 
ficou na ordem de 1,5 bilhão, importando na 
redução de 13% em relação ao ano anterior, 
consequência das ações implementadas para a 
adequação do efetivo.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, 
REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA

A Avaliação Funcional foi realizada em 2019, 
tendo por base os perfis dos postos de trabalho 
estabelecidos pelas chefias. O objetivo principal 
foi identificar gaps de competência e desem-
penho, possibilitando ações de melhoria e o 
direcionamento de investimentos para o desen-
volvimento de pessoas.

O plano de cargos e salários da Infraero, com 
regras claras e objetivas, é isento de questões não 
profissionais, como credo, raça ou gênero.

O ingresso no quadro da Empresa ocorre na 
primeira categoria e respectivo padrão estabeleci-
do para cada cargo regular.

9.193
ADEQUAÇÕES
DO EFETIVO DE
2012 A 2019

Desligamentos
6.151

Transferências
Especiais

593

Atividades
Desterceirizadas

380
Cessões
2.069

Histórico de Despesas com Pessoal

2.076,7
1.797,7

1.564,8

2017 2018 2019

3.963
(72%)

1.554
(28%)

MULHERES

HOMENS

5.517
AVALIADOS
EM 2019

CARGO/CARREIRA CAT/PAD 
INICIAL CAT/PAD FINAL

PSA - Profissional de Serviços Aeroportuários C/12 D/84

PEM - Profissional de Engenharia e Manutenção C/31 B/76

PST - Profissional de Serviços Técnicos B/28 A/72

PNA - Profissional de Navegação Aérea C/32 A/72

PMET - Profissional de Meteorologia C/32 B/76

PTA - Profissional de Tráfego Aéreo D/36 C/80

AS-I - Analista Superior I A/40 C/80

AS-II - Analista Superior II B/44 D/84

AS-III - Analista Superior III C/48 D/84

AS-III - Analista Superior III / Analista de Sistemas D/52 D/84

AS-III - Analista Superior III / Médico do Trabalho B/57 D/84

AS-IV - Analista Superior IV B/57 D/84

Em 2019, o menor salário pago na empresa 
foi o referente à CAT/PAD A/21, com valor de 
R$ 2.522,19, atualizado para R$ 2.611,73 a 
partir do reajuste da tabela salarial, aprovado em 
dezembro de 2019. O valor foi percebido por 8 
empregados, sendo 3 mulheres e 5 homens.

A progressão salarial decorre do sistema de 
promoção vigente ou de eventuais reenquadra-
mentos salariais que a Empresa decida conceder.

A Infraero, também, concede aos seus empre-
gados ocupantes de cargo regular, percentuais 
(de 1 a 35%) sobre o salário-base a título de 
adicional por tempo de serviço, a cada ano de 
serviço completo de efetivo trabalho.

Confere, ainda, um adicional de incentivo ao 
estudo, 5% a 11% do valor do salário base, para 
aqueles que tenham ou venham a conquistar 
títulos de educação formal acima do exigido 
para o ingresso em seu cargo/carreira, confor-
me regras previstas no Plano de Classificação de 
Cargos e Salários e no ACT.

CAPACITAÇÃO

Os treinamentos são priorizados conforme as 
ações obrigatórias regulamentadas por legisla-
ção específica do setor, como por exemplo as 
capacitações contra atos de interferência ilícita 
na aviação (AVSEC), de segurança operacional, 
de transporte e manuseio de artigos perigosos, 
habilitação e atualização de bombeiros de aeró-
dromo e diversos cursos para Navegação Aérea. 
Prima-se pela segurança dos funcionários e visa 
garantir o melhor serviço aos passageiros e de-
mais usuários da comunidade aeroportuária. Em 
2019, ocorreram capacitações específicas para 
auditoria, manutenção, engenharia e outras, 
além de programas de desenvolvimento para 
gestores, como processo de melhoria contínua 
das atividades da empresa.

4.423
(69%)

2.021
(31%)

MULHERES

HOMENS

6.444
PROMOVIDOS

EM 2019
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Foram realizadas, ainda, capacitações volta-
das ao reposicionamento da Empresa e à presta-
ção de novos serviços à aviação civil.

A Infraero, também, tem como direcionamento 
a capacitação da comunidade aeroportuária e 
dos demais contratos firmados para atender a 
demanda da aviação civil.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

DESAFIOS ENFRENTADOS PELA GESTÃO 
DE PESSOAS EM 2019:

1) Aprovação do ACT 2019/2021;

2) Aprovação da mudança de modelo de con-
cessão do benefício de assistência à saúde em 
ACT, para a extinção da autogestão e imple-
mentação do Auxílio de Assistência à Saúde. 
Foi publicado o Edital do Credenciamento de 
Administradoras de Benefícios para que possam 
disponibilizar planos de saúde aos beneficiários 
do Programa de Assistência Médica da Infraero 
(PAMI), sem distinção de idade, doenças pré-
-existentes ou tratamentos que se encontrem em 
andamento; 

3) Adequação do Efetivo: incremento de 571* 
cessões de empregados e 880 desligados — 
596 no PDITA, 204 no DIN e 80 em outros tipos 
de desligamentos. Além disso,  4 empregados 
foram movimentados por transferência especial;

4) Realização do 1º ciclo de Avaliação 
Funcional.

AÇÕES FUTURAS: 

1) Revisão do plano de funções;

2) Revisão do plano de cargos;

3) Implantação do auxílio saúde;

4) Adequação do efetivo – continuidade da adequa-
ção do efetivo administrativo (Centro Corporativo e 
Centro de Serviços), dos aeroportos da 5ª rodada de 
concessão, bem como preparação para a 6ª roda-
da, aprimorando o programa de gerenciamento de 
mudanças e promovendo a ampliação do PEAE; 

5) Realização do 2º e 3º ciclos da avaliação 
funcional. 

5.066 funcionários treinados
15.255 cursos realizados
215.805 horas de treinamento

Alta Administração: 220 h
Gestores: 61.151 h

Outras Funções: 10.711 h
Nível Superior: 84.395 h

Nível Técnico: 30.265 h
Nível Operacional: 28.934 h

Sem Classificação: 129 h

1.304 treinadas
57.444 horas de treinamento
44,05 h/treinada

MULHERES

3.762 treinados
158.361 horas de treinamento
42,09 h/treinado

HOMENS

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Foi criada, em 2019, coordenação dedicada às 
atividades de segurança de TI e tratamento de 
incidentes de segurança, alinhada com as boas 
práticas de segurança da informação e com 
orientações dos órgãos de controle. Em 2019, não 
houve incidente grave que comprometesse a rede 
de dados corporativa e nem a imagem da Infraero.

MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI 

RECURSOS APLICADOS EM TI (R$ MILHÕES)

Grupo Orçado Realizado Realização

Investimento 11,9 10 84%

Custeio 121,6 107,6 88,5%

4.3 GESTÃO DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
A Gestão de Tecnologia da Informação, enga-
jada com a nova visão da Infraero, promove a 
automação dos processos internos da Empresa, 
otimiza custos, amplia e consolida o portfólio de 
comercialização de soluções e serviços de TI para 
o ambiente aeroportuário.

MODELO DE GOVERNANÇA DE TI

O modelo de governança de TI tem a finalidade 
de planejar as ações em consonância com os 
objetivos do negócio, garantindo a continuida-
de dos serviços e a minimização da exposição 
do negócio aos riscos de TI, bem como possi-
bilitando a geração de benefícios ao aplicar 
corretamente os investimentos e ao otimizar os 
custos em suporte e serviços. Em 2019, atuou-se 
principalmente na revisão do mapeamento dos 
processos da área e no inventário e classificação 
dos ativos de informação de TI.

CONFORMIDADE LEGAL

Em 2019, a área de TI iniciou a atualização de 
toda sua estrutura normativa. Esteve à frente 
da criação da Política de Controle de Acesso à 
Informação e aos Recursos de TI e da revisão da 
Política de Segurança da Informação e Comu-
nicações. Revisou norma e manual de Planeja-
mento da Contratação de Soluções de TI, tendo 
em vista a publicação da Instrução Normativa 
nº 1/2019 do Ministério da Economia (planeja-
mento da contratação de soluções de TI), dentre 
outros normativos e manuais da área.

Ademais, em conjunto com o Comitê Gestor de 
Segurança da Informação e Comunicações da 
Infraero, a área de TI vem trabalhando na ade-
quação da Empresa para atender às exigências 
da LGPD.

Modernização da
Infraestrutura

Solução de
Hiperconvergência

Aquisição de
Softwares BIM

Servidores
de Rede

Aquisição de
Ativos de Rede

Computadores e 
Notebooks

20%

7%

2%

22%

44%

5%

Investimentos
em TI

3%

Infraestrutura
45%

Impressão

Sistema
14%

Links de
Comunicação

28%

Segurança
5%

Contratros de
Custeio em TI

Telefonia
5%

(*) Foram incluídos no fechamento do número de cedidos total da Empresa em 2019 os 382 empregados que 
se encontravam com portaria publicada e aguardavam o trâmite para a entrada em exercício em outros órgãos 
da administração pública. Dessa forma, a Infraero encerrou o exercício contando com um total de 2.069 
empregados cedidos.
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Cadeia de Valor/
Processos Principais Iniciativas Resultados (Benefícios e Impactos)

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

PRÊMIO “AS 100+ 
INOVADORAS NO USO DE TI”:

a Infraero foi eleita uma das 100 
empresas mais inovadoras do 
país na categoria Setor Público 
com o case Projeto BIM.

• Possibilidade de armazenamento, proces-
samento e gestão de imensas quantidades 
de dados em ambiente de cloud computing 
(computação em nuvem);

• Economia de infraestrutura física, tempo de 
processamento e recursos financeiros;

• Reconhecimento obtido pelos mercados na-
cional e internacional e pelo setor público de 
infraestrutura;

• Incorporação do modelo utilizado na elabora-
ção do projeto, por meio das boas práticas e 
novos processos resultantes, a outros projetos 
da Empresa.

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

PROVER 
INFRAESTRUTURA 
DE TI

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE VISTORIA PARA OS 
AEROPORTOS:

software desenvolvido pela Infra-
ero para acompanhar, avaliar e 
melhorar os resultados dos con-
tratos de limpeza dos aeroportos.

• Melhoria no processo de vistoria e avaliação 
da limpeza nos aeroportos;

• Melhoria no acompanhamento dos resultados 
das contratadas de limpeza;

• Passageiros satisfeitos com a higiene dos ba-
nheiros dos aeroportos, conforme resultados 
da pesquisa SAC.

PROVER 
SEGURANÇA DE TI

GERENCIAR 
GOVERNANÇA 
DE TI

PROPRIEDADE INTELECTUAL:

oficialização do Direito Autoral 
dos softwares desenvolvidos pela 
Infraero, conforme a Lei do Direi-
to Autoral, Lei nº 9.610/1998, 
e a Lei de Software, Lei nº 
9.609/1998.

• Maior segurança jurídica para a Infraero.

PROVER SERVIÇOS 
DE TI

PROVER 
INFRAESTRUTURA 
DE TI

IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE 
SERVIÇOS COMPARTILHADOS 
(CITSMART):

solução implantada em diversas 
áreas da Infraero, com o objetivo 
de suportar processos de geren-
ciamento de serviços definidos 
e apoiados por uma ferramenta 
única, aderente às boas práticas 
do mercado, com implementação 
de Acordos de Níveis de Serviços 
(ANS) em todas as atividades 
transacionais e automatização 
de processos.

• Prática da governança de gestão de serviços, 
integração entre as áreas e foco no cliente;

• Benefícios diretos da implantação da solução;

• Catálogos de serviços das áreas provedoras 
de serviços disponibilizados;

• ANS efetivamente utilizado e respeitado;

• Redução de custos com a melhoria de processos;

• Atividades com reconhecido valor para o 
negócio;

• Eliminação de duplicidade de áreas funcionais;

• Eliminação de sombreamento de atividades.

Cadeia de Valor/
Processos Principais Iniciativas Resultados (Benefícios e Impactos)

GERENCIAR 
GOVERNANÇA 
DE TI

NOVO PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA:
atendimento à LAI.

• Cumprimento da determinação dos órgãos de 
controle;

• Acesso de informações públicas da Infraero 
aos cidadãos.

PROVER 
INFRAESTRUTURA 
DE TI

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

ATUALIZAÇÃO DO ERP 
FINANCEIRO (LICENÇAS E 
INFRAESTRUTURA): 

visa à atualização das licenças 
de software de gestão financeira 
(sistema SmartStream)

• Melhor desempenho das atividades financei-
ras;

• Adoção de melhores práticas financeiras e 
contábeis (International Financial Reporting 
Standards - IFRS);

• Contrato contínuo de suporte e sustentação. 

PROVER 
INFRAESTRUTURA 
DE TI

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

AUTOMAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE NEGÓCIOS 
CORPORATIVOS (BPMS): 

automação e interoperabilida-
de entre diversas aplicações de 
software.

• Maior capacidade de execução com menor 
quantidade de recursos e esforços repetitivos;

• Processo completo de negócio, compreen-
dendo atividades negociais em toda a cadeia 
produtiva;

• Simplificação e integração dos sistemas cor-
porativos.

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

ATUALIZAÇÃO DO MÁXIMO E 
CUSTOMIZAÇÃO DO MÓDULO 
DE SUPRIMENTOS:

incorporação/customização no 
sistema Máximo das funcionali-
dades necessárias para substi-
tuição do Sistema de Materiais 
(SISMAT).

• Aumento do nível de controle sobre os ativos 
de inventário;

• Flexibilidade na sustentação, manutenção, 
integração e interação do sistema com setores 
relacionados (suprimentos, manutenção, 
financeiro, dentre outros);

• Ganho de performance nos processos de 
ressuprimento.

PROVER SERVIÇOS 
DE TI

IMPLANTAÇÃO DO BPO PAMI:

prestação de serviços de assesso-
ria, auditoria médica, regulação, 
central telefônica de atendimen-
to, processamento de contas 
médicas, perícias, disponibiliza-
ção e hospedagem de sistema 
informatizado de plano de saúde 
dos processos relativos ao PAMI.

• Melhoria no processo de contas médicas;

• Automatização dos processos do plano de 
saúde da Infraero.
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Cadeia de Valor/
Processos Principais Iniciativas Resultados (Benefícios e Impactos)

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

PROVER SERVIÇOS 
DE TI

DESENVOLVIMENTO DE NO-
VOS PAINÉIS ANALYTICS (BUSI-
NESS INTELLIGENCE - BI): 

Criação de cubo (banco de in-
formações) contendo as informa-
ções para a geração de painéis 
e análises gerenciais.

• Apoio na tomada de decisões estratégicas 
pelos gestores e alta direção;

• Acompanhamento pelos órgãos de controle e 
entidades internas e externas.

PROVER 
INFRAESTRUTURA 
DE TI

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

GERENCIAR GO-
VERNANÇA DE TI

PROGRAMA SOA 
(BARRAMENTO DE SERVIÇOS 
CORPORATIVOS):

construção de Barramento de 
Serviços Corporativo basea-
do em arquitetura orientada a 
serviços.

• Produção de um novo produto de software 
que estruturará as interoperabilidades entre 
softwares internos e externos;

• Ciclo de vida próprio que permite aproveita-
mento de código existente e novas incorpora-
ções.

PROVER 
SOLUÇÕES EM 
SOFTWARES

E-COMMERCE:

Solução para comercialização de 
treinamentos pela Infraero.

• Gestão administrativa, comercial e financeira 
dos treinamentos comercializados;

• Integrações com as soluções GMT (Gestorh 
Módulo Treinamento - lista de turmas e seus 
participantes) e SmartStream (geração de 
boletos e gestão de cobrança);

• Divulgação de cursos disponíveis para o 
mercado aeroportuário brasileiro por meio do 
portal Infraero.

PROVER 
INFRAESTRUTURA 
DE TI

ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 
DE VIRTUALIZAÇÃO DE 
DATACENTER:
upgrade da versão da solução 
de Virtualização de Servidores 
(VMware) e implantação dos 
novos recursos de nuvem privada 
e bilhetagem de infraestrutura 
de TI.

• Diminuição do risco de indisponibilidade de 
sistemas críticos;

• Melhor aproveitamento de recursos computa-
cionais;

• Melhoria no processo de planejamento de 
capacidade de TI;

• Melhoria na gestão dos custos de infraestrutu-
ra de TI, mediante implantação de solução de 
bilhetagem.

PROVER SOLU-
ÇÕES DIGITAIS 
PARA O MERCA-
DO

NEGÓCIOS DE TI:
oferta de serviços de TI para 
gestão e operação de aeropor-
tos na modalidade de Platafor-
ma de Serviço.

• Ampliação do portfólio de serviços da 
Infraero;

• Busca de novas receitas;
• Elaboração de propostas para os novos 

concessionários da 5ª Rodada de conces-
são de aeroportos e para a NAV Brasil.

PROVER SOLUÇÕES 
DIGITAIS PARA O 
MERCADO

FORNECIMENTO DE SISTEMAS 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA AS CONCESSIONÁRIAS

• Contratos comerciais de fornecimento de 
sistemas e prestação de serviços para as 
concessionárias de aeroportos.

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TI

Contratação Resultados Valor

CONTRATO BPO RH 
prestação de serviço de BPO (Business 
Process Outsourcing) para a área de 
Recursos Humanos, com o fornecimento 
e implantação de solução integrada 
de gestão de RH no modelo software 
como serviço – SAAS (Software As A 
Service) e prestação de suporte técnico 
contemplando sustentação, atualização 
de versão e serviços especializados na 
forma de mensuração dos serviços por 
resultados alcançados e verificados.

• Modernização do ERP do RH;

• Melhoria dos Processos de RH;

• Aderência ao E-Social e à Escrituração 
Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (REINF).

R$ 32.826.471,80

AQUISIÇÃO DO COORDINATION SLOTS 
Fornecimento de licença de ferramen-
ta automatizada de coordenação de 
voos/slot a ser utilizada no processo de 
alocação de infraestrutura em todos os 
aeroportos administrados pela Infraero, 
com interação direta com as empresas 
aéreas e os operadores aeroportuários.

• Aderência às atividades de coorde-
nação, alocação e monitoramento de 
slots/voos definidas em normativos da 
ANAC;

• Adoção das melhores práticas inter-
nacionais publicadas pela Associação 
Internacional de Empresas Aéreas 
(IATA);

• Otimização do conjunto de atividades 
que são exigidas a cada solicitação 
de voos/slots, que inclui a verificação 
simultânea da disponibilidade de in-
fraestrutura aeroportuária nos compo-
nentes de pista, pátio e terminal;

• Melhoria do relacionamento com a 
indústria (empresas aéreas) que terá 
suas solicitações de voos respondidas 
com mais celeridade.

Licença:
R$ 141.921,00

Treinamento:
R$ 123.914,68

Serviços:
R$ 2.115.288,00

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPER-
CONVERGÊNCIA PARA PROJETO BIM 
estrutura de TI que combina armazena-
mento, computação e rede em um único 
sistema/equipamento. 

• Reduzir a complexidade do Datacenter 
e aumentar a escalabilidade.

R$ 4.413.656,23
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Contratação Resultados Valor

CONTRATAÇÃO DE ACONSELHAMEN-
TO DA GARTNER 
Empresa especializada em serviços 
aconselhamento e pesquisa na área de 
tecnologia da informação

• Atendimento personalizado com con-
sultores;

• Acesso à base de conhecimentos 
atualizada com artigos sobre novas 
tecnologias, tanto sob aspectos técni-
cos quanto estratégicos;

• Acesso a tutoriais de liderança, pod-
casts sobre temas atuais de tecnologia;

• Conexão direta com outras empresas 
(clientes do Gartner) a nível mundial 
para troca de experiências (cases de 
sucesso).

R$ 1.856.799,84

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

• Implementar a transformação digital e 
jornada para a nuvem;

• Promover a atualização ALM (Applica-
tion Lifecycle Management) para celeridade na 
entrega de novas versões de softwares;

• Ampliar a infraestrutura em cloud, am-
pliando os serviços disponíveis para a venda de 
serviços;

• Implementar RPA (Robotic Process Auto-
mation)  para processos repetitivos;

• Alterar o sistema REP WEB (resumos de 
passageiros embarcados), seguindo nova meto-
dologia imposta pela ANAC; 

• Alterar o sistema SGQO (antigo Sistema 
de Segurança da Aviação Civil (SAVSEC), pa-
dronizando processos de qualidade com suporte 
de ferramenta de TI; 

• Desenvolver o INFRABILLING para 
gestão das operações de faturamento de tarifas 
aeronáuticas e comerciais dos aeroportos;

• Adquirir dispositivo de armazenamento 
de dados para substituição do storage existente. 

4.4 GESTÃO DE 
PATRIMÔNIO E 
INFRAESTRUTURA
INVESTIMENTOS DE CAPITAL

R$16,48 milhões
EQUIPAMENTOS

R$ 437,41 milhões
OBRAS E INSTALAÇÕES

Investimentos de Capital

R$ 453,89
MILHÕES 

INVESTIDOS
EM 2019

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

SEGURANÇA
OPERACIONAL

56%
44%

EXPANSÃO
DA DEMANDA
AEROPORTUÁRIA

Foco na 
manutenção da 
infraestrutura
aeroportuária de 
pistas de pouso e
decolagem, pistas 
de táxi, pátios de
estacionamento de 
aeronaves, vias de
circulação de 
veículos, 
equipamentos e
pessoas, assim 
como mantê-las em
condições físicas e 
operacionais dentro 
dos padrões 
exigidos.

Adequação da 
infraestrutura 
aeroportuária à
realidade atual de 
demanda de 
passageiros e 
aeronaves. Visa 
acompanhar o 
crescimento 
populacional, 
turísticoe industrial 
de suas 
localidades, com 
segurança, 
acessibilidade e 
eficiência no fluxo 
de passageiros e 
aeronaves em 
todos os ambientes 
e áreas dentro do 
complexo 
aeroportuário.

265 milhões investidos no 
DESENVOLVIMENTO DA 

INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA em dois pilares

para o modal aéreo

EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DESTINADOS 
À SOCIEDADE, EM 2019 FORAM CONCLUÍDAS 
E ENTREGUES 34 GRANDES OBRAS. A SEGUIR 
LISTA DAS PRINCIPAIS.

BELÉM

•Taludes da cabeceira 35 
da PPD
•Sanitários na sala de 
desembarque

CONGONHAS

•Luzes de final de pista
•Recuperação da PPD – 11/29

•Restauração do muro 
patrimonial

•Implantação de barras de 
parada e luminárias embutidas

CURITIBA

•Recuperação da PPD
•Resselagem das juntas do 
pátio
•Construção da ETE
•Implantação de drenos 
superficiais na PPD

FOZ DO IGUAÇU

•Central de resíduos sólidos

GOIÂNIA

•Recuperação da PPD
•Nova ETE

MACAÉ

•Novo TPS

MACAPÁ

•Reforma e ampliação do TPS

MARABÁ

•Recapeamento de PPD e 
reparo do pátio

MONTES CLAROS

•Adequação da faixa 
preparada e RESA da 

cabeceira 31
•Luzes de borda da PPD

PETROLINA

•Climatização da sala de 
desembarque do TPS
•Recuperação da PPD 02R/20L

SANTOS DUMONT

•Recuperação da PPD
•Substituição da coberta do TPS

TERESINA

•Recuperação da PPD

UBERABA

•Recuperação da PPD

IMPERATRIZ

•Ampliação da sala de 
embarque internacional

•Recuperação da PPD 02/20

ETE - Estação de Tratamento de Efluentes
PPD - Pista de Pouso e Decolagem
RESA - Runaway and Safety Area (Área de segurança de Fim de Pista)
TPS - Terminal de Passageiros

•Recuperação da PPD

UBERLÂNDIA
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DESFAZIMENTOS DE ATIVOS E 
DESMOBILIZAÇÕES

Visando à liberação de espaço físico e dimi-
nuição dos custos para o controle patrimonial, 
foram alienados, aproximadamente, 7.000 bens 
inservíveis/obsoletos, gerando uma receita de R$ 
2.643.026,39.

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 

PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS PREDIAIS

Serviços Custo 2019 (R$)

Vigilância 3.430.809,36

Limpeza 3.006.190,54

Energia Elétrica 2.161.057,10

Água e Esgoto 296.323,49

Manutenção Predial 2.424.373,61

Total 11.318.754,10

Prédios Gerenciados 05

Brasília

Ed. Sede Aeroporto

Ed. Infraero

Ed. Centro Oeste

Ed. Araguaia

Almoxarifado

LOCAÇÕES

PRINCIPAIS CUSTOS COM LOCAÇÕES

Edificação/Local Custo 2019 (R$)

Ed. Centro Oeste/Brasília 1.391.400,00

Ed. Araguaia/Brasília 191.231,06

Inframerica/Brasília 255.560,01

Aeroportos Brasil/
Campinas

874.335,95

Fraport/Porto Alegre 79.328,44

Total 2.791.855,46

TRANSPORTE

PRINCIPAIS CUSTOS COM TRANSPORTE

Tipo Custo 2019 (R$)

Transporte 
Administrativo sob 
Demanda (Rede 

Infraero)

299.843,76

Consumo de 
Combustíveis (Rede 

Infraero)
1.600,084,69

Total 1.899.928,45

PRINCIPAIS DESAFIOS

O principal desafio da Gestão Patrimonial e de 
Infraestrutura é dar continuidade ao provimento 
das atividades ligadas aos serviços gerais e ope-
racionais que sustentam as ações voltadas para 
as melhorias estruturais, transporte administrati-
vo, planejamento e entrega de layouts, controle 
de consumo e despesas dos imóveis próprios ou 
administrados pela Empresa. Para isso, faz-se 
necessário dar continuidade ao planejamento e 
execução das ações relacionadas à infraestrutura, 
edificação e processos que envolvam os serviços 
operacionais e de serviços gerais e que busquem 
a redução contínua dos custos da Infraero.

CONFORMIDADE LEGAL

As atividades de Administração Geral são 
embasadas em normativos internos.

09 576 1292

PREGÕES

LICITAÇÕES
13.303/2016

CONTRATAÇÕES
DIRETAS

4.5 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO EM 2019

Em 2019, a Infraero realizou 1.877 processos de contratação.

Com a centralização de contratos, houve otimização nas atividades da área, resultando em significativa 
redução no volume das atividades contratuais.

Contratos de
Serviços
Terceirizados SUBSTITUÍDOS

211

Contratações
Centralizadas

65
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 PRINCIPAIS TIPOS DE CONTRATAÇÕES DIRETAS

PROCESSO FINALIDADE OBJETO CONTRATADA VALOR

Dispensa n° 
002/LALI-3/
SBBV/2019

Contratação 
de emergencial 
para serviços 
de vigilância

Contratação emergencial de em-
presa para execução dos serviços 
de vigilância armada e desarma-
da, de patrulhamento móvel para 
atuação em áreas externas (pátio, 
área perimetral e calçadas), nas 
dependências do Aeroporto Inter-
nacional de Boa Vista/RR

SEGURPRO 
VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL 
S/A

R$ 385.158,15

Dispensa n° 
090/LALI-3/
SEDE/2019

Contratação de 
remanescente 
para serviços 
de vigilância

Contratação remanescente, do 
Pregão Eletrônico nº 122/LALI-3/
SEDE/2017, de empresa especia-
lizada para prestação de servi-
ços de vigia, a ser prestado nas 
dependências dos aeroportos de  
Curitiba/PR, Londrina/PR, Foz do 
Iguaçú/PR,Navegantes/SC, Belo 
Horizonte/MG, Montes Claros/
MG, Uberlândia/MG, Santos 
Dumont/RJ, Vitória/ES, Cuiabá/
MT, Goiânia/GO, Campo Gran-
de/MS, São Luiz/MA, Belém/
PA, Santarém/PA, Marabá/PA, 
Macapá/AP, Manaus/AM, Tefé/
AM, Porto Velho/RO, Boa Vista/
RR, Recife/PE, Teresina/PI, Ma-
ceió/AL, Aracajú/SE

AGILE 
EMPREEN-
DIMENTOS 
E SERVIÇOS 
EIRELI

PODERAL 
SERVICE 
LIMPEZA E 
PORTARIA LTDA

Lote 1 - 
R$ 2.410.258,47

Lote 2 -
R$ 2.393.570,63

Lote 3 - 
R$ 1.703.440,74

Lote 4 - 
R$ 1.689.981,68

Lote 5 - 
R$ 1.632.403,19

Lote 6 -
R$ 1.643.640,04

Dispensa n° 
135/LALI-3/
SEDE/2019

Contratação de 
remanescente 
para serviços 
de limpeza

Contratação remanescente do 
Pregão Eletrônico nº 011/LALI-3/
SEDE/2018, de empresa especia-
lizada para prestação de serviços 
de serviços de limpeza, higiene 
e conservação, copa, limpeza e 
movimentação de carrinhos de 
bagagem, controle de pragas e ve-
tores, coleta e armazenamento de 
resíduos por Acordos de Nível de 
Serviço (ANS) a ser prestado nas 
dependências dos aeroportos de 
Curitiba/PR, Bacacheri/PR, Foz do 
Iguaçu/PR, Londrina/PR, Joinville/
SC, Navegantes/SC e Correia 
Pinto/SC

REAL JG 
SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI

R$ 
12.766.033,74

Pagamentos de Serviços de Terceiros (Custeio)

TOTAL: R$ 664,48 MILHÕES

SEGURANÇA
R$ 259,90 milhões

MANUTENÇÃO
R$ 135,13 milhões

TERCEIROS -  MÃO DE OBRA
R$ 101,25 milhões

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
R$ 66,79 milhões

SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$ 44,53 milhões

GASTOS GERAIS
R$ 34,29 milhões

TRANSPORTE E VIAGENS
R$ 13,14 milhões

UTILIDADES
R$ 9,45 milhões
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 CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES

PROCESSO FINALIDADE

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 121/LALI-3/
SEDE/2019

Contratação de empresa especializada para 
realização de estudos, apresentação de alter-
nativas e apoio aos processos de venda das 
participações acionárias da Infraero, nas SPE, 
responsáveis pela operação dos aeroportos 
de Guarulhos/SP, Galeão/RJ, Brasília/DF e 
Confins/MG.

Redução da participação pública no capital das SPE, 
com a consequente melhoria no caixa do Governo 
Federal/Infraero.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 150/LALI-3/
SEDE/2019

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de consultoria, assessoria 
técnica e elaboração de plano de negócios a 
partir da avaliação situacional da Infraero.

• Propiciar uma melhor tomada de decisão sobre o 
novo modelo empresarial Infraero, suportado pelos 
subsídios e a expertise de mercado. 

• Acelerar a maturidade do processo de transformação, 
contribuindo para que a empresa seja transformada 
até o final do ciclo de concessões e mantenha sua 
sustentabilidade econômico-financeira e sua finalidade 
de empresa pública.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/LALI-3/
SEDE/2019

Credenciamento de empresas para atuar como 
Administradora de Benefícios, com a finalidade 
de disponibilizar plano de assistência à saúde 
suplementar aos empregados da Infraero, com 
no mínimo 1 (uma) operadora de plano de 
saúde.

Redução do custo de R$ 243 milhões no ano de 2018 
adequando o custeio com o benefício de assistência à 
saúde ao limite de até 8% da folha de pagamento da 
Infraero.

Em 2018, o custeio para a Empresa ainda foi na ordem 
de R$ 201 milhões, o que representou 11,7% em rela-
ção ao custeio da folha de pagamento, frente aos 13% 
de 2017; a Empresa deve chegar à paridade do custeio 
do benefício de assistência à saúde, ou seja, Empresa e 
empregados deverão custear, cada um, 50% da despe-
sa com o benefício.

CONFORMIDADE LEGAL

Dentre as contratações efetuadas, os principais 
enquadramentos são fundamentados na Lei nº 
13.303/2016 que dispõe sobre o estatuto jurídi-
co da empresa pública.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Visando ao contínuo processo de melhorias, a 
Infraero segue as boas práticas da gestão pública 
relacionadas à licitação e às inovações trazidas pela 
Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), cujos bene-
fícios se destacam a simplificação do processo licita-
tório e a consequente celeridade nas contratações. 

DESAFIOS, FRAQUEZAS E RISCOS NA 
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Os principais desafios da gestão de Licitações 
e Contratos da Infraero são a continuidade no 
planejamento de ações que possibilitem prover 
celeridade aos processos e a redução de custos 
nas contratações, além do aprimoramento da 
automação e integração dos serviços prestados e a 
melhoria contínua dos Acordos de Níveis de Servi-
ços, levando-se em consideração a necessidade de 
manter equipe qualificada para o andamento dos 
processos frente às recorrentes mudanças e inova-
ções da legislação e do próprio ambiente público.

4.6 GESTÃO DE 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

Em consonância com a Política Ambiental da 
Infraero e com as diretrizes do seu Plano de Ges-
tão de Logística Sustentável, as seguintes ações 
foram realizadas em 2019.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

O gráfico apresenta os números do consumo de 
copos e de papel.

Macaé, Foz do Iguaçu e 
Navegantes tratam 486 m³ de 
efluentes por dia

03
novas
ETE

CONTRATAÇÕES

• REDUÇÃO no consumo de 20 mil 
centos de copos de plástico

• MENOS 3.600 Kg de copos de 
plástico no lixo

• REDUÇÃO no consumo de 12 mil 
resmas de papel

• MENOS 42 ton. de CO2 emitidas 
na atmosfera

AQUISIÇÕES

CO2

*ETE - Estação de Tratamento de Efluentes

Redução do Consumo de Suprimentos

85.610,00

2017

51.636,00

2018

31.264,00

2019

Copo (Cento) Papel (Resma)

27.675,00 23.091,00
11.061,00
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APROVEITAMENTO
DE ÁGUA NOS
AEROPORTOS

EM M³

Aproveitamento CCI’s
- água potável

16.719 (23%)

Aproveitamento CCI’s
água de chuva
2.794 (4%)

Reuso / Aproveitamento
de água de chuva sem

sem ser para o CCI
42.736 (59%)

Aproveitamento
ar condicionado

10.400 (14%)

O uso racional da água proporcionou consi-
derável redução no seu consumo.

A produção de resíduOs é outro aspecto de 
grande relevância para a Infraero. Nesse sentido, 
a aplicação das ações previstas no Plano de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em seus 
aeroportos contribuiu para melhoria da gestão 
2019 em relação a 2018, ou seja, houve mais 
reciclagem, compostagem e melhor destinação 
dos resíduos. Esta última relacionada ao reflexo 
da melhoria do saneamento dos municípios.

No que se refere a resíduos perigosos, hou-
ve uma evolução expressiva na qualidade do 
tratamento em 2019. A incineração de resíduos 
reduziu significativamente e a logística reversa 
elevou de 5% para 68%. 

REUSOREDUÇÃO
APROVEITAMENTO

DE ÁGUA DA CHUVA

REDUÇÃO de 16 mil m³

Evitou a captação
de mais de 72 mil m³ 
de água da natureza

Produção de Resíduos Não Perigosos Toneladas / 2019

0%
0%

8%

8%

1%

4%

84%
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%

3%

15%

0%

11%

65%

Outro tipo de tratamento

Compostagem

Reciclagem

Lixão

Aterro Controlado

Aterro Sanirtário

2019   2018

2,65

2,6

2,55

2,5

2,45

2,4

2,35

2,3

Intensidade Energética (Kwh/UCT)

2016 2017 2018 2019

206 Gwh
CONSUMO ATÉ NOVEMBRO/2019 
(Projeção: 225 Gwh até dezembro/2019)

R$ 135 milhões
FATURAMENTO ATÉ NOVEMBRO/2019 
(Projeção: R$ 147 milhões até dezembro)

2,6

2,4

2,51

2,56

AÇÕES PARA REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

Aspectos regulatórios, tecnológicos, operacio-
nais e medidas de eficiência energética norteiam 
o uso da energIa na Empresa.  

A ampliação da capacidade dos aeroportos 
de Goiânia/GO, Macapá/AP, Marabá/PA e 
Belém/PA, resultou na elevação do consumo 
de energia e consequentemente o aumento da 
intensidade energética, quando comparada com 
o ano de 2018.

Contudo, a realização de diagnósticos ener-
géticos, para diversos aeroportos da Empresa, 
acompanhados de ações como a operação de 
usina fotovoltaica no Aeroporto Santos Dumont/
RJ, contribuíram para abrandar o aumento do 
uso energético.   

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%

Produção de Resíduos Perigosos

34%

2%

5%

68%

25%

1%

61%

5%

Outro tipo de tratamento

Autoclavagem

Incineração

Logística Reversa

2019   2018
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4.7 GESTÃO  ORÇAMENTÁRIA
CUSTEIO

MATERIAL DE
CONSUMO

Salários:

Encargos:

Benefícios:

Formação Profissional:

51%

29%

19%

1%

Custeio 2019

UTILIDADES E
SERVIÇOS PÚBLICOS

R$ 202,97 
milhões

8%

R$ 41,14 
milhões

2%

SERVIÇOS DE
TERCEIROS

PESSOAL

R$1.578,28 
milhões

63%

R$ 664,47 
milhões

27%

R$ 2.486,87
milhões

R$ 805,70 milhões

R$ 462,62 milhões

R$ 296,47 milhões

R$ 13,49 milhões

INVESTIMENTOS

Na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2019, previu-se, dentre outras demandas, as gran-
des obras a serem realizadas nos próximos anos, principalmente relacionadas com a segurança e 
operacionalidade dos aeroportos. Além disso, o planejamento foi elaborado de forma a atender os 
investimentos necessários à correção das não conformidades apontadas pela ANAC e pelo aumento 
da demanda operacional. 

Visando melhorar a qualidade dos serviços e da infraestrutura aeroportuária do País, a Infraero investiu 
em 2019 o montante de R$ 556,79 milhões.

Os investimentos foram executados com recursos oriundos do Governo Federal previsto na Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), recursos próprios e Convênio Itaipu/Infraero.

INVESTIMENTOS RECURSO RECEBIDO INVESTIMENTOS

UNIÃO UNIÃO PRÓPRIO CONVÊNIO

PAC R$ 1.142.158.289 R$ 440.599.889 - R$ 1.733.232

DEMAIS 
INVESTIMENTOS

- - R$ 11.557.069 -

TOTAL DE 
INVESTIMENTOS

R$ 1.142.158.289 R$ 440.599.889 R$ 11.557.069 R$ 1.733.232

Quadro do orçamento e investimento em infraestrutura aeroportuária

DESCRIÇÃO ORÇADO FINANCEIRO REALIZADO

APORTE DE CAPITAL - SPE Brasília R$ 245.000.000 R$ 245.000.000 R$ 102.900.000

APORTE DE CAPITAL - SPE Galeão R$ 186.341.711 - -

APORTE DE CAPITAL - SPE Confins R$ 90.000.000 R$ 90.000.000 -

TOTAL SPE R$ 521.341.711 R$ 335.000.000 R$ 102.900.000

Quadro do orçamento e investimento nas SPE

Total de Investimentos 2019

R$9,97
milhões

R$102,9
milhões

Aporte de capital na SPE de 
Brasília

Aquisição de equipamentos e 
softwares de informática

R$443,92
milhões

Obras de construção, ampliação 
e modernização da infraestrutura 
aeroportuária

89



9291

4.0 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO4.0 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 4.0 RESULTADOS E  DESEMPENHO DA GESTÃO4.0 RESULTADOS E  DESEMPENHO DA GESTÃO

Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019 Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019

INVESTIMENTOS REALIZADO

AVIAÇÃO CIVIL R $ 443.204.115

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DAS 
EMPRESAS ESTATAIS 
FEDERAIS

R$ 10.686.494

TOTAL DE 
INVESTIMENTOS

R$ 453.890.609

Quadro do Orçamento de Investimentos por 
Programa de Governo

Dessa forma, os investimentos projetados ob-
jetivaram atender às demandas de execução de 
obras e serviços nos terminais de passageiros, 
pistas de pouso e decolagem, pátios, certificação 
operacional, vigilância continuada e segurança, 
bem como, para aquisição de equipamentos 
essenciais à operação dos aeroportos.

Principais Investimentos nos TPS

ADEQUAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS

IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS 
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

MODERNIZAÇÃO DE FACHADAS

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES

REVITALIZAÇÃO INTERNA DE PONTES 
DE EMBARQUE

ADEQUAÇÕES EM SUBESTAÇÕES 
ELÉTRICAS

CONSTRUÇÃO DE NOVAS ETE

MELHORIAS NO ACESSO AO 
EMBARQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

As obras para reabilitação dos pavimentos 
tiveram como objetivo aumentar a vida útil 
dentro de parâmetros estabelecidos de segu-
rança operacional e conforto de rolamento.

4.8 GESTÃO DE 
CUSTOS 

A política de concessão de aeroportos adota-
da pelo Governo Federal fez com que a Infraero 
tomasse medidas de ajuste na estrutura admi-
nistrativa e nos gastos, visando manter a gestão 
financeira, apesar da redução de receitas. Dessa 
forma, com a finalidade de aprimorar a gestão 
orçamentária e financeira foi dado continuidade 
no gerenciamento de resultados por meio do 
Gerenciamento Matricial de Receitas (GMR) e 
Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD).

No contexto da gestão de custos, a Infraero 
atua conforme modelo de gestão matricial da 
despesa (GMD) , que consiste na otimização 

Principais Obras para Reabilitação dos
Pavimentos

1
Intervenções estruturais para
tratamento das condições 
funcionais

2
Ajustes na sinalização 
horizontal, vertical
e balizamento

3 Ampliação de vias e pátios

4 Recuperação de placas
e juntas

5 Adequação de faixa
de pista

e redução de despesas e custos por meio do aprimoramento da gestão orçamentária, subsidiada por 
indicadores que mensurem os gastos das diversas unidades, na identificação de melhores práticas de 
consumo e de compras, bem como, no acompanhamento tempestivo das despesas. Essa metodologia não 
traz a figura do corte de gastos como fator primordial, mas sim a melhoria da gestão orçamentária e o 
aculturamento de otimização de custos de forma eficiente, buscando um novo e mais adequado patamar 
orçamentário para a Infraero. 

O gerenciamento matricial é uma solução com foco orientado a um controle cruzado, tanto nas entidades 
como nos pacotes, tendo como responsáveis os gestores de pacotes e de entidades. Utilizando essa matriz, 
os resultados da Empresa são controlados sempre por no mínimo duas pessoas com diferentes papéis e 
visões dentro da organização.

GESTOR DE
ENTIDADE

GESTOR DE
ENTIDADE

GESTOR DE
ENTIDADE

GESTOR DE
ENTIDADE

GESTOR DE PACOTE

GESTOR DE PACOTE

GESTOR DE PACOTE

GESTOR DE PACOTE

$AA

$BB

$CC

$DD

$ XX $ YY $ ZZ $ WW

NEGOCIAM E ASSUMEM AS METAS

DEFINEM AS
METAS

PRELIMINARES

Exemplo da Matriz Pacote e Entidade

Em relação ao gerenciamento e monitoramento, temos que, no modelo GMD, os Gestores de Pacotes e Ges-
tores de Entidades são os responsáveis diretos pelos planos de ação e devem garantir que sejam executados, 
cuja sistemática de monitoramento e captura está dividida nas seguintes etapas:

Com isso, o gestor deve sempre buscar a melhor ação para atingir sua meta, mesmo que deva propor nova 
ação a cada rodada de elaboração da análise, destacando o que foi planejado, o que foi executado, os 
resultados, os pontos de melhoria e as proposições para solução dos desvios.

1 2 3
Análise 
preliminar dos 
resultados 
contábeis

Análise das 
ações em 
andamento

Elaboração 
de planos 
de ação
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Criação de base histórica
de informações

Utilização mais eficiente
dos recursos

Compartilhamento da
responsabilidade

Maior integração dos
gestores

Comparação de
despesas e receitas similares

entre áreas diferentes

Compartilhamento de boas 
práticas de maximização de
receitas e racionalização
das despesas

Rápida identificação das
áreas/pacotes que não
atingiram as metas

Mapeamento dos planos de ações
que serão acompanhados na execução
do orçamento

PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS DA
METODOLOGIA

GMR E GMD

Em 2019, com a aplicação da metodologia obteve-se ganhos em relação aos montantes previstos nas des-
pesas operacionais em vários pacotes. O aumento de adesões aos programas de desligamentos PDITA e DIN 
teve impacto direto na redução no pacote salários e encargos.

AÇÕES RESULTADOS

Economia de:

IMPACTO

R$ 159,48 

milhões

• Renegociação dos contratos 
com redução do escopo
• Encerramento de contratos
• Redução no acionamento dos 
serviços de manutenção
• Análise e readequação de 
escopo dos contratos ao modelo 
de contratação por ANS

Ganhos em vários pacotes, 
a exemplo de:

• Salários e Encargos
• Serviços de Terceiros
• Gastos Gerais
• Tecnologia da Informação
• Manutenção

A figura demonstra o montante orçado de R$ 2.702,80 milhões e sua efetiva realização de R$ 2.486,87 
milhões por área de atuação, apresentando a distribuição dos recursos entre as áreas finalísticas e de suporte.

70 %

30 %

1.892,17
milhões

810,63
milhões

74 %

26 %

1.828,22
milhões

658,65
milhões

Total de Despesas Operacionais

META / ORÇADO REALIZADO

FI
N

A
LÍ

S
TI

C
O

S
U

P
O

R
T
E

$$

$

$

Ressaltamos que as despesas operacionais são custeadas com a arrecadação de receitas operacio-
nais, restando, portanto, evidenciado que a Infraero é uma empresa estatal não dependente de recur-
sos financeiros do Tesouro Nacional.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

• acompanhar os principais montantes aprovados, buscando oportunidades de racionalização 
das despesas operacionais e incremento das receitas operacionais; 

• intensificar a fiscalização dos serviços contratados pela Infraero (Limpeza, Segurança, Manu-
tenção, dentre outros).
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5.1 DESEMPENHO 
ECONÔMICO E 
FINANCEIRO

CONTEXTO ECONÔMICO E 
ASPECTOS GERAIS 

O desempenho econômico brasileiro no ano 
de 2019 foi afetado por diversos fatores internos 
e externos. O Produto Interno Bruto (PIB) fechou 
o ano com crescimento acumulado de 1,1%, em 
relação a 2018. A inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 
4,31%, acima da meta estipulada pelo Conselho 
Monetário Nacional.

Conforme dados divulgados pela ANAC, a 
demanda por transporte aéreo no Brasil, voos 
doméstico e internacional, foi de 104,4 milhões 
de passageiros em 2019, crescimento de 1,35% 
em relação ao ano anterior. 

Nos aeroportos administrados pela Infraero 
verificou-se crescimento de 1,9% no movimen-
to de passageiros em 2019, chegando a 85,7 
milhões de embarques e desembarques. Em rela-
ção ao movimento de aeronaves apurou-se 1,2 
milhão de operações de pousos e decolagens, 
4,2% inferior ao verificado no exercício anterior.

Mesmo com o crescimento da economia brasi-
leira abaixo do esperado, a Infraero com gestão 
focada na promoção de ações de governança 
e abordagem baseada no aprimoramento do 
desempenho em sustentabilidade econômico-finan-
ceira alcançou em 2019 resultados melhores que 
os do ano anterior, em função, principalmente, do 
incremento de receitas e da otimização dos custos.

INDICADORES FINANCEIROS 
E DE DESEMPENHO 

Os indicadores financeiros e de desempenho 
são responsáveis pelo monitoramento da situa-
ção econômica e financeira da Infraero em com-

paração ao exercício anterior, visando subsidiar 
a alta administração na tomada de decisão, bem 
como, na identificação de necessidades de apri-
moramento das estratégias de governança para 
se antecipar às tendências, a fim de garantir a 
perenidade e a longevidade da Empresa. 

A análise dos indicadores a seguir evidencia 
os mecanismos de gestão que permitiram acom-
panhar os resultados da empresa em 2019.

Geração de caixa próprio (R$ milhões)

348,7

519,5
640,2

2017 2018 2019

A principal prioridade da gestão financeira da 
Infraero foi o controle eficiente do fluxo de caixa 
próprio. Desse modo, baseado em acompanha-
mento tempestivo da saúde financeira, o caixa 
total no final do exercício ficou em R$ 2.270,8 
milhões, sendo R$ 640,2 milhões representados 
por caixa próprio para as atividades opera-
cionais, o que representa 23% acima do caixa 
disponível em 2018, R$ 519,5 milhões.

INDICADORES 2019 2018
VAR. %

2019/18

Receita opera-
cional líquida 
por passageiro 
(R$ milhões)

32,2 32,2 0%

Custos dos ser-
viços prestados 
por Passageiro 
(R$ milhões)

22,1 24,2 -9%

Margem Bruta 31,4% 24,7% 7 pp

Margem Líquida -5,4% -25,5% 20 pp

Indicadores de Desempenho e de Lucratividade.

Os indicadores apontam para uma evolução na rentabilidade em 2019, com destaque para o índice do custo 
dos serviços por passageiro, que apresentou queda de 9%, consequência da otimização dos gastos com pessoal.

A Margem Bruta realizada foi de 31,4%, 7 pontos percentuais superior ao apurado em 2018. Este re-
sultado decorre da combinação entre redução dos custos dos serviços prestados, os quais registraram em 
2019, economia de R$ 144,9 milhões em relação a 2018, e o incremento de R$ 54,7 milhões nas receitas 
operacionais líquidas.

No que tange à Margem Líquida, apresentou relevante melhora no exercício, tanto pelo resultado opera-
cional positivo, como também pela reversão da provisão do benefício pós-emprego.

INDICADOR EBITDA 

A Infraero, de forma a adequar o cálculo do EBITDA ao praticado no mercado, às melhores práticas de 
governança e ao que estabelece a Instrução CVM nº 527, apresenta o EBITDA Ajustado, como forma de 
fornecer subsídios adicionais sobre o potencial de geração de caixa exclusivamente das atividades opera-
cionais e a respeito da evolução da produtividade e eficiência ao longo dos anos.

COMPOSIÇÃO DO EBITDA 
(R$ MILHÕES)

2019 2018

Prejuízo líquido 149,6 (687,6)

Resultado financeiro líquido (106,6) (79,1)

Provisão IR/CSLL 0,0 (8,6)

Depreciação e amortizações 76,3 106,8

EBITDA (179,84) (668,56)

Demais provisões / perdas 174,9 262,8

Demais tributos 5,0 9,4

Obras em bens da união 438,4 443,1

EBITDA ajustado 438,4 46,7

Margem EBITDA ajustada (%) 13,7 1,7%

Quadro do Cálculo do EBITDA e EBITDA Ajustado

O EBITDA ajustado apresentou evolução expressiva em 2019 e atingiu o patamar de R$ 438,4 milhões, 
com margem de 13,7%, o que representa 12 pontos percentuais superior ao apurado em 2018, com desta-
que, principalmente, para a redução do custo dos serviços prestados e das despesas operacionais.

RESULTADO FINANCEIRO E ECONÔMICO 

Em continuidade ao processo de concessão de aeroportos, o Governo Federal realizou o leilão de 12 aero-
portos na 5ª rodada de concessão, sendo 9 aeroportos administrados pela Infraero, aeroportos de Recife/PE, 
Maceió/AL, João Pessoa/PB, Aracaju/SE, Campina Grande/PB, Juazeiro do Norte/CE, Vitória/ES, Macaé/
RJ e Cuiabá/MT. A transição dos aeroportos de Cuiabá e Macaé para os novos concessionários ocorreu em 
dezembro/2019, os demais aeroportos serão transferidos até meados do primeiro trimestre de 2020.
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DESCRIÇÃO
2019

(R$ milhões)

2018

(R$ milhões)

VAR. %
2019/18

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.762,9 2.708,2 2%

• Receitas aeroportuárias 1.579,9 1.482,3 7%

• Receitas aeronáuticas 287,7 309,1 -7%

• Receitas comerciais 1.062,5 1.065,4 0%

• PIS e COFINS (167,3) (148,7) 13%

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (1.894,1) (2.039,0) -7%

• Despesas de pessoal 1.028,3 1.162,9 -12%

• Serviços de terceiros 572,2 582,2 -2%

• Demais despesas 293,6 293,8 0%

Lucro operacional bruto 868,8 669,2 30%

Quadro da Demonstração do Resultado do Exercício 

Considerando a perspectiva apresentada, o 
lucro operacional bruto de 2019, obtido pela 
diferença entre as receitas operacionais e o 
montante dos custos necessários à manutenção 
das atividades aeroportuárias, foi de R$ 868,8 
milhões, 29,8% superior ao realizado em 2018, 
o que representou incremento de R$ 199,6 
milhões no resultado. A melhora da performance 
em 2019 foi ocasionada, sobretudo, pela com-
binação entre acréscimo de R$ 97,6 milhões nas 
receitas aeroportuárias e redução de R$ 134,7 
milhões nos gastos com pessoal. 

O crescimento de 6,6% nas receitas aeroportuá-
rias foi impulsionado, especialmente, pelo reajuste 
tarifário de 5,39% estabelecido por meio da 
Portaria nº 103/2019 da ANAC e crescimento 
do movimento operacional de alguns aeroportos.

As receitas de embarque doméstico apresen-
taram elevação de 7,8%, o que representou 
incremento de R$ 81,4 milhões. Tal aumento foi 
projetado, em grande parte, pela melhora no de-
sempenho dos aeroportos de Congonhas, Vitória, 
Santos Dumont, Foz de Iguaçu e Curitiba, que em 
conjunto registraram arrecadação de R$ 57,4 
milhões superior ao resultado de 2018 e foram 
responsáveis por 71% do total de aumento. 

Quanto ao pouso doméstico, foram destaques 
os aeroportos de Congonhas, Recife, Vitória, Foz 
do Iguaçu e Jacarepaguá, os quais totalizaram 
acréscimo de R$ 8,1 milhões. Observa-se, no 
entanto, que apesar desse incremento, a arreca-
dação de pouso doméstico foi afetada pela crise 
financeira da empresa aérea Avianca, o que 
ocasionou a redução do movimento de pouso e 
decolagens de aeronaves na maioria dos aero-
portos da Rede Infraero.

As receitas comerciais, no exercício de 2019, 
mantiveram-se estáveis na comparação ao ano 
anterior, entretanto foram afetadas pela queda na 
arrecadação de armazenagem e capatazia, que 
reduziu em R$ 41,1 milhões. O considerável de-
clínio desse segmento é atribuído, principalmente, 
à instabilidade econômica e ao aumento do dólar, 
bem como, em razão da ANAC ter impugnado 
a cobrança de taxas pela prestação de serviços 
logísticos de importação, exportação e remoção 
aos operadores privados dos Terminais de Cargas 
(TECA), a partir de setembro de 2018.

No que tange à concessão de áreas, houve 
pequeno aumento de 2,4% na comparação 
ao desempenho de 2018. Esse resultado ficou 
aquém da expectativa e deve-se ao cenário de 
negócios cada vez mais limitado, decorrente 
da 5º rodada de concessão de aeroportos, bem 
como, em função do anúncio por parte do Go-
verno Federal da inclusão de mais 22 aeroportos 
no PND, para o ano de 2020.  

Referente à performance dos custos dos servi-
ços prestados, verifica-se que em 2019 ocorreu 
queda de 7,1% na comparação ao exercício 
anterior, o que representou economia de quase 
R$ 145,0 milhões, influenciada, principalmente, 
pela redução nos gastos de pessoal.  

A queda dos gastos de pessoal foi impulsio-
nada, em grande parte, pelas despesas com be-
nefícios cuja economia foi de R$ 166,8 milhões 
e representou 71,2% do total da diminuição, 
em relação ao realizado em 2018. Tal redução 
foi ocasionada pela mudança na sistemática 
do PAMI, em que os empregados passaram a 
participar com mensalidades e coparticipações 
visando o subsídio do plano.

Houve, também, economia nos gastos de salá-
rio e encargos, em decorrência da continuidade 
das políticas de desligamento de empregados 
(DIN/PDITA), o que gerou uma economia média 
de R$ 61,5 milhões. Além disso, houve a redução 
dos custos de pessoal com a cessão de emprega-
dos para órgãos públicos. Ao final do exercício, 
2.069 empregados encontravam-se cedidos.

O resultado operacional apurado antes dos in-
vestimentos em Obras em Bens da União (OBU) 

totalizou lucro de R$ 288,8 milhões, frente ao 
prejuízo de R$ 253,2 milhões apurado em 
2018. A performance positiva foi motivada pela 
reversão do benefício pós emprego, cujo mon-
tante revertido foi de R$ 219,1 milhões superior 
ao do exercício anterior.

Após o registro dos investimentos em OBU, cujo 
montante totalizou R$ 438,4 milhões, apurou-
-se Prejuízo Líquido do Exercício de R$ 149,6 
milhões, representando queda de 78% ante ao re-
sultado apurado em 2018 de R$ 687,6 milhões.
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5.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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Notas explicativas 31/12/2019 31/12/2018

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 6 2.264.226 1.122.839                   

Contas a receber 8 303.679 366.646                      

Estoques 45.426 47.219                         

Impostos a recuperar 9 144.733 128.527                      

Adiantamento para empregados 4.420 7.810                           

Despesas antecipadas 6.792 7.072                           

Antecipações PDITA/DIN -                               3.672                           

Outros ativos 27.295 21.669                         

Total do ativo circulante 2.796.571                   1.705.454                   

Não circulante

Caixa restrito 7 137.265 108.687                      

Contas a receber 8 267.428 210.861                      

Depósitos judiciais 12 275.294 362.641                      

Investimentos 10 1.451.101 2.327.375                   

Imobilizado 11 231.194 262.740                      

Intangível 11 44.143 18.451                         

Total do ativo não circulante 2.406.425                   3.290.755                   

Total do ativo 5.202.996                   4.996.209                   

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Balanço Patrimonial - Ativo

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO) LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)
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Notas explicativas 31/12/2019 31/12/2018

Passivo

Circulante

Fornecedores de bens e serviços 231.435                      259.138                      

Cauções de terceiros 27.926                         31.843                         

Encargos trabalhistas 13 234.536                      241.997                      

Provisão para PDITA/DIN 118.571                      -                               

Tributos a recolher 9 43.536                         44.728                         

Recursos de terceiros 25 100.369                      74.020                         

Previdência complementar 9.308                           10.312                         

Programa de assistência médica - PAMI 51.750                         71.002                         

Receitas Antecipadas 15 236.144                      220.952                      

Outras obrigações 16 6.142                           40.129                         

Total do passivo circulante 1.059.717                   994.121                      

Não circulante

Benefício pós-emprego 14 1.004.655                   1.632.249                   

Provisão para contingências 12 529.509                      547.579                      

Recursos para aumento de capital 17 686.278                      668.551                      

Outras obrigações 16 17.028                         16.134                         

Total do passivo não circulante 2.237.470                   2.864.513                   

Patrimônio líquido

Capital social 18 2.855.940                   4.424.062                   

Adiantamento para futuro aumento de capital 18 1.883.143                   1.437.579                   

Prejuízos acumulados (882.532)                     (3.353.967)                  

Ajuste de avaliação patrimonial 18 (1.950.742)                  (1.370.099)                  

Total do patrimônio líquido 1.905.809                   1.137.575                   

Total do passivo e patrimônio líquido 5.202.996                   4.996.209                   

Balanço Patrimonial - Passivo

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO) LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

Notas 
explicativas

31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional líquida 19 2.762.884        2.708.204        

Custos dos serviços prestados 20 (1.894.080)       (2.039.001)       

Lucro operacional bruto 868.804           669.203           

Despesas gerais e administrativas 20 (148.928)          (158.182)          

Outras despesas (2.908)               (61.807)            

Outras receitas 443.578           41.499              

Resultado de equivalência patrimonial 10 (978.318)          (822.986)          

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 182.228           (332.273)          

Despesas financeiras (40.675)            (58.599)            

Receitas financeiras 147.247           137.669           

Resultado financeiro líquido 21 106.572           79.070              

Resultado operacional antes do OBU 288.800           (253.203)          

Recursos aplicados em bens da união 23 (438.375)          (443.056)          

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (149.575)          (696.259)          

( - ) Imposto de renda e contribuição social -                    8.650                

(149.575)          (687.609)          

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Demonstrações de Resultado

Resultado líquido do período
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31/12/2019 31/12/2018

Prejuízo / lucro do período (149.575)                (687.609)                

    Benefício pós-emprego (580.643)                (526.080)                

Total de resultados abrangentes do período (730.218)                (1.213.689)            

Total de resultados abrangentes atribuível aos:

Acionistas (730.218)                (1.213.689)            

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

Em 31 de dezembro de 2019 

Notas 
explicativas

Capital social
Adiantamento para 
futuro aumento de 

capital

Prejuízos 
acumulados

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Total

Em 31 de dezembro de 2018 4.424.062             1.437.579             (3.353.967)            (1.370.099)            1.137.575          

Absorção dos prejuízos acumulados (AGE 29/04/19) (2.621.010)            -                          2.621.010             -                          -                      

Aportes de Capital (LOA 2019) -                         1.477.158             -                          -                          1.477.158          

Integralização de Aportes (AGE 29/04/19) 1.052.888             (1.031.594)            -                          -                          21.294                

Ajuste de avaliação patrimonial -                         -                          -                          (580.643)                (580.643)            

Prejuízo do período -                         -                          (149.575)                -                          (149.575)            

Em 31 de dezembro de 2019 18 2.855.940             1.883.143             (882.532)               (1.950.742)            1.905.809          

Em 31 de dezembro de 2018  

Notas 
explicativas

Capital social
Adiantamento para 
futuro aumento de 

capital

Prejuízos 
acumulados

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Total

Em 31 de dezembro de 2017 2.701.019             5.044.751             (5.670.721)            (844.018)               1.231.031          

Absorção dos prejuízos acumulados (AGE 30/01/18) (3.049.710)            -                          3.049.710             -                          -                      

Aportes de Capital (LOA 2018) -                         1.073.343             -                          -                          1.073.343          

Integralização de Aportes (AGE 30/01/18) 4.772.753             (4.680.515)            -                          -                          92.238                

Ajuste de exercícios anteriores -                         -                          (45.347)                  -                          (45.347)              

Ajuste de avaliação patrimonial -                         -                          -                          (526.081)                (526.081)            

Prejuízo do período -                         -                          (687.609)                -                          (687.609)            

Em 31 de dezembro de 2018 18 4.424.062             1.437.579             (3.353.967)            (1.370.099)            1.137.575          

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2018

Lucro (prejuízo) líquido do período (149.575)                     (687.609)                     

Itens que não afetam o caixa operacional

Recursos aplicados em bens da união 438.375                       443.056                       

Ajuste de avaliação patrimonial (580.643)                      (526.080)                      

Provisões para processos tributários, cíveis e trabalhistas (18.070)                        (6.437)                          
Depreciação e amortização 76.311                         106.766                       
Perda por redução do ativo imobilizado e intangível (56.129)                        53.385                         
Valor residual dos bens baixados 2.179                           61.852                         
Benefício pós-emprego (627.594)                      (463.027)                      

Indenizações PDITA 118.571                       (128.930)                      

Correção monetária do adiantamento p/aumento de Capital social 39.021                         53.865                         

Resultado de Equivalência Patrimonial 978.318                       822.986                       

Ajuste ao Valor Justo 857                               -                                

Ajuste de exercício anterior -                                (45.347)                        
221.621                       (315.520)                     

Variações nos ativos e passivos 

Caixa restrito (28.578)                        (35.522)                        

Contas a receber 6.400                           (21.704)                        

Estoques 1.793                           5.763                           

Impostos, taxas e contribuições a recuperar (16.206)                        342.153                       

Adiantamento para empregados 3.390                           (2.872)                          

Despesas antecipadas 280                               1.798                           

Antecipações PDITA/DIN 3.672                           -                                

Outros ativos (5.626)                          24.921                         

Depósitos judiciais 87.347                         28.923                         

Fornecedores de bens e serviços (9.726)                          (43.688)                        

Cauções de terceiros (3.917)                          1.520                           

Encargos trabalhistas (7.461)                          (5.001)                          

Impostos, taxas e contribuições a recolher (1.192)                          (223.393)                      

Previdência complementar (1.004)                          125                               

PAMI (19.253)                        71.002                         

Receitas Antecipadas 15.192                         92.686                         

Outras obrigações (33.093)                        32.676                         

 Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais 213.639                       (46.133)                        
  
 Fluxos de caixa das atividades de investimento 

 Aquisições de imobilizado / intangível (16.507)                        (90.516)                        
 Investimentos (120.877)                      (536.354)                      
Recursos aplicados em bens da união (438.375)                      (443.056)                      

    Recursos de terceiros 26.349                         41.929                         
 Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (549.410)                     (1.027.997)                  

 Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
 Recursos para aumento de capital 1.477.158                    1.107.304                    

 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 1.477.158                   1.107.304                   

 Aumento/(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 1.141.387                   33.174                         

Caixa do início do período 1.122.839                    1.089.665                    
Caixa do final do período 2.264.226                    1.122.839                    

 Aumento/(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 1.141.387                   33.174                         

Demonstração do Fluxo de Caixa

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

Notas explicativas 31/12/2019 31/12/2018

(=) Receitas

Receita operacional 2.930.171                   2.856.897                   

Outras receitas 443.578                      41.499                         

3.373.749                   2.898.396                   

(-) Insumos adquiridos de terceiros
Materiais e serviços de terceiros (909.323)                     (881.635)                     

Perdas (95.785)                       (86.815)                       

Outras despesas (2.909)                          (61.806)                       

(1.008.017)                  (1.030.256)                  

(=) Valor adicionado bruto 2.365.732                   1.868.140                   

(-) Retenções
Provisões, reversões e perdas 902.106                      708.819                      

(-) Depreciação / amortização (76.311)                       (106.766)                     

(=) Valor adicionado líquido 3.191.527                   2.470.193                   

(+/-) Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 21 147.247                      137.669                      

Resultado de equivalência patrimonial (978.318)                     (822.986)                     

(=) Valor adicionado total a distribuir 2.360.456                   1.784.876                   

Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos 1.654.229                   1.611.367                   

Tributos 376.752                      359.463                      

Despesas financeiras 21 40.675                         58.599                         

Obras em bens da união 23 438.375                      443.056                      

Lucro (prejuízo do exercício) (149.575)                     (687.609)                     

Valor adicionado total distribuído 2.360.456                   1.784.876                   

.As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstrações do Valor Adicionado



110109

5.0 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS5.0 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 5.0 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS5.0 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Em milhares de reais)

Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019 Infraero | RELATÓRIO ANUAL 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero é uma empresa pública de propriedade da 
União, constituída nos termos da Lei n.º 5.862/1972, regulamentada por meio do Decreto nº 8.756/2016, 
que tem como finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura 
aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, 
sendo-lhe permitido criar subsidiárias e participar, em conjunto com suas subsidiárias, minoritariamente ou 
majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas; podendo inclusive atuar no exterior por meio 
destas sociedades ou subsidiárias. A exploração da infraestrutura aeroportuária engloba a construção, a im-
plantação, a ampliação, a reforma, a administração, a operação, a manutenção e a exploração econômica 
de aeródromos civis públicos.

A Infraero está entre as três maiores operadoras aeroportuárias do mundo, com mais de 45 anos de ex-
periência, atua em todo o território nacional, administrando 54 (cinquenta e quatro) aeroportos, 4 (quatro) 
terminais de logística de carga e 55 (cinquenta e cinco) Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
e de Tráfego Aéreo – EPTA.

A Empresa é sócia das Concessionárias dos Aeroportos de Brasília, Guarulhos, Viracopos, Galeão e Con-
fins (Sociedades de Propósito Específico – SPE), tendo participação de 49% do capital social de cada uma 
dessas Companhias, compartilhando da governança com poderes de decisão, que foram estabelecidos em 
acordos de acionistas firmados entre as partes, no entanto, sem deter o controle.

Em decorrência da 5ª rodada de concessões dos aeroportos, foram concedidos os aeroportos de Vitória, 
Macaé, Juazeiro do Norte, Campina Grande, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Cuiabá. A operação 
dos aeroportos de Macaé e Cuiabá foi transferida em dezembro de 2019, a operação dos demais aeroportos 
permanece com a Infraero e a transferência aos vencedores dos leilões está prevista para o início de 2020.

Foi sancionada em 19 de novembro de 2019 a Lei n.º 13.903, relativa à Medida Provisória n.º 866, de 20 
de dezembro de 2018, autorizando o Poder Executivo a criar, em decorrência da cisão parcial da Infraero, a 
NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. – NAV Brasil.

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República editou a Resolução 
CPPI n.º 25, em 8 de maio de 2019, estabelecendo que a Infraero poderá alienar suas participações acioná-
rias nas concessionárias dos aeroportos do Galeão, Confins, Brasília e Guarulhos.

1.1. INFORMAÇÕES SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS AO PRESSUPOSTO DA 
CONTINUIDADE OPERACIONAL DA INFRAERO

Para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da empresa foram realizadas as seguintes ações:

• Arrecadação de novas receitas com a prestação de serviços;

• Adequação da estrutura de custos e reestruturação organizacional com extinção de 3 diretorias, 8 centros 
de suporte e adequação de cargos e funções de confiança;

• Reformulação do plano de saúde dos empregados;

• Continuidade do Programa Especial de Adequação do Efetivo – PEAE com a adequação sistematizada do 

efetivo, por meio dos programas de desligamento PDITA – Programa de Incentivo à Transferência ou à Apo-
sentadoria e DIN – Programa de Desligamento Incentivado;

• Cessão de empregados para órgãos do Governo Federal, no qual está previsto o ressarcimento integral dos 
custos diretos e indiretos.

Com a política do Governo Federal de dar continuidade ao processo de concessão de aeroportos para a ini-
ciativa privada, estão em planejamento e em implantação diversas medidas para construir uma nova empresa 
voltada para a comercialização de portfólio de serviços e produtos altamente especializados, atuando em 
áreas estratégicas, dentre as quais se destaca:

• Elaboração de Plano Diretor;

• Desenvolvimento de Projetos de Aeroportos;

• Planejamento Aeroportuário;

• Licenciamento ambiental de aeroportos;

• Infraero Educação para consultoria e treinamentos;

• Soluções e suporte de TI para a infraestrutura aeroportuária;

• Prestação de serviços técnicos especializados;

• Consultoria ambiental, dentre outros

Desta forma, as demonstrações financeiras foram preparadas com base no princípio da continuidade opera-
cional, tendo em vista que as ações de redução de despesa e aumento e geração de receita, visam promover 
a sustentabilidade financeira nos próximos exercícios.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração na sua gestão.

b) Moeda funcional

Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do País. Todos os sal-
dos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

c) Uso de estimativas e julgamentos: 

Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premis-
sas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e os valores reportados dos ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são 
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revisadas de forma contínua e são reconhecidas prospectivamente.

d) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quando aplicável, se o 
contrário estiver disposto em nota explicativa.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A empresa aplicou as políticas contábeis de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas 
demonstrações financeiras, descritas a seguir: 

a) Caixa e equivalentes de caixa

A Infraero classifica os recursos financeiros de caixa, fundos fixos e bancos, incluindo suas aplicações finan-
ceiras de liquidez imediata, de acordo com o CPC 03 (R2) – Demonstrações do Fluxo de Caixa, cuja fina-
lidade é atender aos compromissos de caixa de curto prazo, tendo as suas conversibilidades imediatas em 
montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor.

b) Caixa Restrito

A Infraero classifica como caixa restrito as aplicações mantidas em poupança, em virtude dos Termos de 
Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) assinados com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, com a Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e com o Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. A utilização desses recursos é exclusivamente 
para atender o licenciamento ambiental de empreendimentos, conforme trata o art. 36, da Lei Federal n.º 
9.985, de 18/7/2000. A empresa também considera caixa restrito as garantias em moeda corrente, previs-
tas no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 e as aplicações do Tesouro.

c) Ativos financeiros não derivativos

A partir de 1º de janeiro de 2018, a Infraero classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de 
mensuração:

• Mensurados ao valor justo por meio do resultado.

• Mensurados ao custo amortizado.

A Infraero classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

• Aplicações financeiras; e

• Ações e investimentos em fundos nacionais.

A Infraero classifica os seguintes ativos financeiros ao custo amortizado:

• Caixa e bancos;

• Aplicações em contas de poupança;

• Contas a receber;

• Títulos públicos; e

• Depósitos judiciais.

Mensuração

No reconhecimento inicial, a Infraero mensura um ativo financeiro ao valor justo, acrescido, no caso de um 
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente 
atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são registrados como despesas no resultado.

Títulos Patrimoniais

A Infraero possui ações em empresas do segmento de energia e telefonia, classificadas como investimentos 
e mensuradas ao valor justo. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são reconhecidas em outros ganhos/perdas na demonstração do resultado, quando aplicável.

Impairment

A partir de 1º de janeiro de 2018, a Infraero passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas 
de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment 
aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.

Outros Instrumentos Financeiros

Em relação aos passivos financeiros a Infraero detém em suas operações: dívidas com fornecedores, garan-
tias caucionárias para assegurar o cumprimento de obras nos aeroportos (a serem devolvidas à medida que 
os contratos se encerram), valores a receber faturados em nome da Infraero, mas de propriedade de outras 
autarquias (recursos de terceiros a repassar), dívidas referentes à previdência privada complementar e outras 
contas a pagar. Esses passivos financeiros são mensurados a custo amortizado.

d) Contas a receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor dos serviços prestados incluindo os respectivos im-
postos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. Com objetivo de arrecadar fluxos de caixa contra-
tuais, essas contas são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa 
(Impairment). 

É aplicada a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48 e, por isso, reconhece as per-
das esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 

e) Estoques 

Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição ajustados à eventuais perdas, 
quando aplicável. 
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f) Investimentos

Os investimentos da Empresa são avaliados com base no método da equivalência patrimonial, conforme 
CPC nº 18 – Investimento em Coligada e em Controlada.

Com base no método da equivalência patrimonial o investimento é contabilizado no balanço patrimonial da con-
troladora ao custo efetivo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na Empresa.

A participação societária é apresentada na demonstração do resultado como equivalência patrimonial, re-
presentando o lucro (prejuízo) líquido. As demonstrações contábeis são elaboradas para o mesmo período 
de divulgação do resultado pelas suas coligadas. Quando necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Empresa.

g) Impostos, taxas e contribuições

i. Impostos a recuperar

O saldo de impostos a recuperar é o crédito que constitui moeda de pagamento de tributos da mesma 
espécie ou não, e estão sendo tecnicamente movimentados de acordo com a legislação vigente aplicada à 
matéria.

ii. Impostos a recolher

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para 
o imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro 
real do exercício.

A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo 
ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos, que 
reflita as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. É mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos 
critérios forem atendidos.

Imposto diferido (ativo e passivo) são gerados por diferenças temporárias na data do balanço entre as 
bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, de acordo com o estabelecido no CPC n.º 32.  
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis 
não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os 
quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças 
temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para 
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados 
para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da Empresa.

A Infraero, de acordo com o CPC n.º 32 – Tributos sobre o Lucro e fundamentada na expectativa de geração 
de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico, reconhece, quando aplicável, créditos tributá-

rios sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, que não possuem prazo prescricional e 
cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo fiscal diferido 
e as projeções são revisados anualmente, ou na existência de fatos relevantes que modifiquem as premissas 
adotadas.

h) Partes relacionadas

As operações entre quaisquer das partes relacionadas da Concessionária, sejam elas administradores, 
acionistas ou coligadas, são aprovadas pelos órgãos da administração competentes e divulgadas nas de-
monstrações contábeis. Como forma de assegurar a evolução das práticas, a política de transações entre 
partes relacionadas é revisada anualmente.

i) Imobilizado

O ativo imobilizado 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 eco-
nômica desses bens e a perda por redução ao valor recuperável (Impairment), quando aplicável. 

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. 

Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo através de alienação (calculado como sendo a dife-
rença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resulta-
do, no exercício em que o ativo for baixado. 

Todo o grupo de ativos tangíveis, exceto o imobilizado em andamento, passou pelo teste de "recuperabili-
dade" (Impairment).

j) Intangível

O ativo intangível é registrado considerando-se o seu valor bruto de aquisição somado a todos os gastos di-
retamente atribuíveis e apresentado ao custo de aquisição, deduzido da respectiva amortização acumulada 
e a perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. 

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica esti-
mada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para 
análise de perda no seu valor recuperável (Impairment).

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. 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.

Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor 
líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no 
momento da baixa do ativo.
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k) Contingências 

A Empresa reconhece provisões para contingências judiciais e administrativas. A avaliação da probabili-
dade de perda é constituída com base em parecer jurídico sobre processos conhecidos na data do balanço 
patrimonial, para os riscos prováveis de perda. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como: prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

l) Benefícios a empregados

A Empresa concede benefícios a empregados incluindo previdência privada, assistência médica, assistência 
odontológica, seguro de vida, participação nos resultados, entre outros. O plano de assistência médica - 
PAMI e odontológico são administrados pela própria Empresa e ambos são financiados pelo regime de 
caixa. Em 2018, foi instituído novo modelo de custeio do PAMI, mediante a fixação de parcela mensal de 
contribuição dos empregados, com valores predeterminados, fixos e conhecidos. Os beneficiários arcam 
também com uma coparticipação, sempre que utilizarem os serviços, de 30% nos procedimentos de consulta e 
de 15% para exames ambulatoriais, tratamentos seriados e procedimentos cirúrgico sem internação.

A Infraero é patrocinadora do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - Plano CV e dos Planos de 
Benefícios Definidos – Planos BD I e II do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV. Os compromis-
sos atuariais decorrentes das operações da Sociedade de Previdência Complementar são reconhecidos pelo 
regime de competência e com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente 
contratado pela patrocinadora Infraero. A avaliação atuarial é realizada, de acordo com as regras estabe-
lecidas pelo CPC n.º 33 – Benefícios a Empregados. Assim, os benefícios pós-emprego de responsabilidade 
da Empresa relacionados a complemento de aposentadoria e assistência médica, para as Demonstrações 
Contábeis de 2018, foram avaliados de acordo com os critérios estabelecidos nesse normativo.

O passivo reconhecido no balanço patrimonial com relação aos planos de pensão de benefício definido é 
o valor presente da obrigação de benefício definido na data do balanço, reduzido do valor justo dos ativos 
do plano, com os ajustes dos custos de serviços passados não reconhecidos.

O custeio dos benefícios concedidos pelos planos de benefícios definidos é estabelecido separadamente 
para cada plano, utilizando o método do crédito unitário projetado.

Os custos de serviços passados são reconhecidos como despesa, de forma linear, ao longo do período mé-
dio, até que o direito aos benefícios seja adquirido. Se os direitos aos benefícios já tiverem sido adquiridos, 
os custos de serviços passados são reconhecidos imediatamente após a introdução ou mudanças de um 
plano de aposentadoria.

O ativo ou passivo de planos de benefício definido a ser reconhecido nas demonstrações financeiras cor-
responde ao valor presente da obrigação pelo benefício definido (utilizando uma taxa de desconto com 
base em títulos de longo prazo do Governo Federal), menos o valor justo dos ativos do plano que serão 
usados para liquidar as obrigações. Os ativos do plano são ativos mantidos por uma Entidade Fechada de 
Previdência Complementar. Os ativos do plano não estão disponíveis aos credores da Empresa e não po-
dem ser pagos diretamente a Empresa. O valor justo se baseia em informações sobre preço de mercado e, 
no caso de títulos cotados, no preço de compra publicado. O valor de qualquer ativo de benefício definido 
reconhecido é limitado ao valor presente de qualquer benefício econômico disponível na forma de reduções 
nas contribuições patronais futuras do plano.

Ganhos e perdas atuariais – são resultantes de diferenças entre as premissas atuariais anteriores e o que 
efetivamente se realizou e, incluem os efeitos de mudanças nas premissas atuariais. São reconhecidos na 
demonstração do resultado abrangente.

m) Reconhecimento de Receita

As receitas são apuradas de acordo com o regime de competência. Uma receita é reconhecida na extensão 
em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a empresa e quando a mesma puder 
ser mensurada confiavelmente:

i. Receita da prestação de serviços
A receita de serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, 
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da prestação dos serviços.

ii. Receita financeira
A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre 
o montante principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebi-
mentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do instrumento financeiro em relação ao valor 
contábil líquido inicial deste ativo.

n) Demonstrações dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado

A demonstração do fluxo de caixa foi preparada pelo método indireto e está sendo apresentada de acordo com o 
pronunciamento CPC 03(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. A demonstração do valor adicionado foi prepa-
rada e está sendo apresentada de acordo com o pronunciamento CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

o) Transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional 
em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 
convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças são 
registradas na demonstração do resultado. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em 
moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas 
de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. As demonstrações contábeis são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional da Empresa.

p) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas 

Julgamentos

Na elaboração das demonstrações contábeis da Empresa, é necessário utilizar julgamentos para conta-
bilização de certos ativos, passivos e outras transações. Os itens onde a prática de julgamento pode ser 
considerada mais relevante referem-se à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e provisões para 
passivos trabalhistas e tributários. A aplicação de julgamentos resulta em valores estimados na contabiliza-
ção das provisões necessárias para realização dos ativos, passivos contingentes, determinações de provisão 
para o imposto de renda e outros similares. Assim, os resultados reais podem apresentar variações em 
relação a essas estimativas. Ambos, são constantemente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
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Estimativas e Premissas Contábeis Significativas

(i) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (Impairment)

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade gera-
dora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda 
e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis 
de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar 
o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as 
quais a Empresa ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão 
a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de 
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.

(ii) Provisão para indenizações ao Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria PDITA e 
Demissão Incentivada - DIN

Considerando a política adotada pelo Governo Federal para concessão à iniciativa privada de aeroportos 
administrados pela Infraero, a Empresa, por meio do termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho, cele-
brado em 6/12/2011, resolveu implantar o Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria 
(PDITA) e Demissão Incentivada - DIN. Dessa forma, à medida que são disponibilizados os números de 
vagas para adesão, a empresa constitui a provisão para os desligamentos, utilizando como critério os 
empregados confirmados e deferidos, o montante da provisão é valor composto pelos seguintes benefícios: 
incentivo financeiro, multa de FGTS, aviso prévio e a contribuição sobre o aviso prévio indenizado.

q) Ativos não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas

Os grupos de ativo não circulante classificados como mantidos para venda são mensurados com base no 
menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzido dos custos de venda. Os grupos de ativo não 
circulante são classificados como mantidos para venda se seus valores contábeis forem recuperados por 
meio de uma transação de venda em vez de por meio de uso contínuo. Essa condição é considerada cum-
prida apenas quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de alienação estiver disponível 
para venda imediata na sua condição atual. Neste sentido, considerando que a Administração não espera 
nenhuma realização desses ativos (recuperação em decorrência da venda dos aeroportos constantes no 
PND – Programa Nacional de Desestatização), estes não serão classificados para o Ativo Circulante.

r) Apuração do Resultado

O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, que estabelece que 
as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou do pagamento.

s) Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante

Os direitos e as obrigações são demonstrados pelos valores calculáveis e de realização, incluindo os ren-
dimentos, 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 Leis n.º 6.404/76, alterados pelas 
Leis n.º 11.638/07 e  nº 11.941/09.

4. NORMAS VIGENTES A PARTIR DE 2020

As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019, 
porém não tiveram impactos materiais para a Empresa. 

IFRS 16/CPC 06 (R2) – Arrendamento:  a norma apresenta um único modelo para o reconhecimento dos 
contratos de arrendamentos, que consiste em reconhecer pelo valor presente dos pagamentos futuros, os 
contratos de arrendamentos com prazo superior a 12 meses e com valores substanciais dentro do balanço 
patrimonial dos arrendatários. Esse reconhecimento será através de um ativo de direito de uso e de um passi-
vo de arrendamento que serão realizados por meio de despesa de amortização dos ativos de arrendamento 
e despesa financeira oriundas dos juros do passivo, respectivamente. Diante dessa norma que está vigente 
a partir de 1º de janeiro de 2019, a Administração decidiu, como expediente prático, não aplicar esse 
pronunciamento a contratos que não foram anteriormente identificados como contendo arrendamento. Esse 
expediente está amparado nos itens 11 e C3 (b). 

IFRIC 23/ICPC 22 – “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda”: a Empresa revisou os tratamen-
tos dados aos impostos incidentes sobre o lucro, com o objetivo de determinar o impacto nas demonstrações 
contábeis e concluiu que não há impacto a ser registrado nas demonstrações financeiras.

Não há outras normas IFRS (Internacional Financial Reporting Standards) ou interpretações IFRIC (Interna-
tional Financial Reporting Interpretations Committee) que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Empresa.
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Período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2018 Saldo Original Reclassificação Saldo Final

Balanço Patrimonial - Ativo

    Caixa e equivalentes de caixa 1.154.682              (31.843)                  1.122.839              

    Caixa restrito 76.844                   31.843                   108.687                 

    Despesas antecipadas 14.882                   (7.810)                    7.072                     

    Adiantamento para empregados -                          7.810                     7.810                     

    Demais contas do Ativo 3.749.801              -                          3.749.801              

Total do Ativo 4.996.209             -                          4.996.209             

Balanço Patrimonial - Passivo

    Receitas Antecipadas -                          220.952                 220.952                 

    Outras Obrigações 261.081                 (220.952)                40.129                   

    Demais contas do Passivo 4.735.128              -                          4.735.128              

Total do Passivo 4.996.209             -                          4.996.209             

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:

31/12/2019 31/12/2018

Caixa 168                         172                         

Conta corrente 19.443                   13.507                   

Aplicação financeira 2.244.615              1.109.160              

Total 2.264.226             1.122.839             

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

As aplicações de liquidez imediata totalizam R$ 2.264.226 e representam fonte de recurso a ser utilizada 
em decorrência de eventuais necessidades de caixa. Por ser Empresa Pública, as aplicações são realizadas 
por intermédio do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, conforme estabelece a Resolução n.º 
3.284, de 25/5/2005, alterada pela Resolução n.º 4.034 de 30/11/2011, do Banco Central do Brasil, nos 
Fundos de Investimento a Curto Prazo Extramercado.

O Fundo de Aplicação do Extramercado recebe aplicações das disponibilidades resultantes de receitas 
próprias das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração 
Federal Indireta, bem como das fundações supervisionadas pela União.. CAIXA RESTRITO

5. RECLASSIFICAÇÃO DE VALORES COMPARATIVOS

Os valores comparativos ao balanço patrimonial, para o período de 12 meses findos em 31 de dezembro de 
2018, originalmente apresentados nas demonstrações contábeis desse período, estão sendo reapresentados 
para reclassificação de outras obrigações no montante de R$ 220.952 para receitas antecipadas (nota ex-
plicativa 16), devido a relevância do saldo. Além disso, reclassificamos R$ 31.843 do caixa e equivalente de 
caixa para o caixa restrito, assim como reclassificamos R$ 7.810 de despesas antecipadas para adiantamen-
to para empregados. Os impactos dessas reapresentações estão demonstrados a seguir:

7. CAIXA RESTRITO

31/12/2019 31/12/2018

Aplicação do tesouro 72                           68                           

TCCA's e convênios 109.267                 76.776                   

Garantias caucionárias 27.926                   31.843                   

Total 137.265                 108.687                 

CAIXA RESTRITO

As aplicações de Notas do Tesouro correspondem à venda de participações societárias em cumprimento 
do Decreto n.º 1.068/94, que trata do Programa Nacional de Privatização – PND. Pela alienação foram 
recebidas Notas do Tesouro Nacional, série “P”, resgatáveis até janeiro de 2030, ou seja, mantidas até o seu 
vencimento e que estão sob custódia do Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 72.

Os valores relativos aos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) assinados com a Se-
cretaria do Meio Ambiente de São Paulo, Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e com o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo estão aplicados em conta 
poupança, no total de R$ 17.375.

Os saldos dos convênios celebrados com o Governo da Bahia, Ministério do Turismo e Itaipu Binacional 
destinam-se a realização de obras e serviços de engenharia visando a modernização dos aeroportos adminis-
trados pela Infraero. Atualmente o saldo relativo a esses convênios corresponde ao montante de R$ 91.892.

As garantias caucionárias registradas em caixa restrito são da modalidade de moeda corrente, prevista no 
art. 56, §1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. São créditos efetuados diariamente, na conta da Infraero, corres-
pondentes a 5% sobre o valor global dos contratos. Esses créditos serão corrigidos, e restituídos às empresas 
a medida que os contratos se encerram, ou quando as empresas solicitam a sua substituição por outra moda-
lidade de garantia que totalizaram o valor de R$ 27.926.
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8. CONTAS A RECEBER 

O saldo de contas a receber está apresentado pelo valor original deduzido das perdas estimadas de crédito 
de liquidação duvidosa – PECLD.

a) Composição do Contas a Receber

b) Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa - PECLD

O valor da PECLD está classificado em 6 (seis) classes distintas, com base no vencimento dos títulos na data 
de 31 de dezembro de 2019, conforme demonstrado: 

31/12/2019 31/12/2018

Comerciais, Exploração de Serviços e Cursos e Treinamentos 390.725 419.623

Embarques e Conexão 87.078 88.623

Armazenagem e Capatazia 18.936 17.619

Pouso, Permanência e Navegação Aérea 233.506 241.988

Outros 365.204 270.397

(-) Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa (524.342)                (460.743)                

Total 571.107                 577.507

Circulante 303.679 366.646

Não Circulante 267.428 210.861
Total 571.107 577.507

Composição do Contas a Receber

31/12/2019 31/12/2018

 A Vencer 40.099                   26.707                   

Vencidos até 30 dias 20.018                   11.457                   

Vencidos até 90 dias 21.436                   22.729                   

Vencidos até 120 dias 5.994                     4.395                     

Vencidos até 180 dias 8.534                     9.439                     

Vencidos há mais de 180 dias 428.261                 386.016                 

         Total 524.342                 460.743                 

Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa 

c) Movimentação na Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa

A Infraero reconhece a Perda para Créditos de Liquidação Duvidosa para fazer face a eventuais perdas na 
realização dos créditos classificados no grupo Contas a Receber, incluindo as dívidas vencidas em processo 
de negociação e em cobranças judiciais. O montante é considerado pela administração como suficiente 
para cobrir eventuais perdas na realização desses ativos. A provisão foi calculada observando-se os aspec-
tos fiscais da Lei n.º 9.430/96, o histórico de inadimplência dos clientes e a sua relevância. O aumento da 
perda é decorrente do critério no cálculo da provisão (são considerados todos os valores de receitas pró-
prias que estejam em débito no período de apuração, e as empresas que apresentarem débitos no período 
de apuração, são incluídos na provisão todos os valores faturados até a medição, incluídos boletos vincen-
dos) e pela crise financeira da Avianca Brasil, a qual, a partir de fevereiro de 2019 começou a apresentar 
diminuição no número de pouso e decolagens até parada total em 24 de maio, afetando também o volume 
de negócios, bem como, em função do número de voos cancelados no 1º semestre de 2019, que foi bem 
superior ao realizado no mesmo período de 2018.

Em 31 de dezembro de 2019 a perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é de R$ 524.342.

Saldo no inicio do período (424.809)                (206.924)                

Adições (326.809)                (578.050)                

Transferência (57.700)                  (223.761)                

Reversões 357.016                 583.926                 

Saldo no fim do período (452.302)                (424.809)                

Saldo no inicio do período (35.934)          (206.256)                

Adições (221.967)                (216.416)                

Transferência 57.700                   223.761                 

Reversões 128.161                 162.977                 

Saldo no fim do período (72.040)                  (35.934)                  

Total (524.342)                (460.743)                

Movimentação na Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa

PECLD - Não circulante 31/12/2019 31/12/2018

PECLD - Circulante 31/12/2019 31/12/2018
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 9. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

9. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

a) Tributos a recuperar

 O saldo de Impostos a Recuperar no montante de R$ 144.733, compreende créditos tributários de curto 
prazo recuperáveis, provenientes de retenções na fonte, créditos de PIS e COFINS e apuração de saldos 
negativos de IRPJ e CSLL.

Os tributos a recuperar PIS/COFINS decorrem de Pedidos de Restituições em análise pela Receita Federal 
do Brasil – RFB oriundos de retenções na fonte, e os saldos negativos de IRPJ e CSLL também dependem de 
homologação da RFB para realização das compensações com débitos vincendos.

Os créditos tributários reconhecidos como Imposto a Recuperar (retido), Lei n.º 9.430/96, referem-se às 
retenções na fonte realizadas pelos clientes da Infraero, nos termos do art. 64 da referida lei regulamentada 
pela IN RFB, n.º 1.234, de 11/1/2012. 

31/12/2019 31/12/2018

PIS e COFINS 13.664                   6.217                     

INSS 10.269                   10.269                   

Imposto a recuperar (retido) - Lei 9.430/96 3.035                     2.884                     

IRRF e IRPJ/CSLL 117.634                 109.157                 

ISS 131                         -                          

Total 144.733                 128.527                 

TRIBUTOS A RECUPERAR

b) Tributos a recolher

31/12/2019 31/12/2018

PIS e COFINS 12.781                   11.017                   

INSS s/ terceiros 5.745                     5.699                     

Impostos a recolher (retenção) - Lei 9.430/96 20.122                   21.962                   

ISS a recolher 4.786                     5.979                     

Outros 102                         71                           

Total 43.536                   44.728                   

TRIBUTOS A RECOLHER

c) Imunidade recíproca – ISS e IPTU

A Infraero não recolhe aos municípios, onde administra aeroportos, o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS por prestar serviço público federal em nome da União, nem recolhe o Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, pertinente aos sítios aeroportuários, porquanto se constituem 
propriedades da União Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), em mais de uma oportuni-
dade, com respaldo na alínea “a”, do inciso VI, do art. 150, da Constituição da República, reconhece à In-
fraero como, de ordinário, às demais empresas públicas, a aplicação do princípio da imunidade recíproca.

Em razão disso, a Empresa decidiu por não realizar provisão de possíveis perdas em ações de execução 
fiscal envolvendo as matérias supramencionadas. O recolhimento de ISS no qual a Infraero apresenta va-
lores é decorrente de retenções de Prestadores de Serviços em atendimento do art. 6º da Lei Complementar 
n.º 116/03.

A Infraero só reconhece a provisão mediante avaliação da probabilidade de perda, que inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. Em razão disso, a Infraero decidiu por não realizar provi-
são contábil passiva relativas às ações de execução fiscal do Imposto sobre Serviços – ISS.
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10. INVESTIMENTOS

31/12/2019 31/12/2018

Telefônica Brasil S.A. - PN (VIVT4) 84                              67                              

Cotas FINAM (FNAM11) 879                            934                            

Cotas FINOR (FNOR11) 46                              46                              

Cotas FND -                            819                            

Outros 2                                2                                

Total 1.011                        1.868                        

Investimentos mensurados a valor justo

a) Composição

31/12/2019 31/12/2018

Participação em fundos 1.011                        1.868                        

Obras de arte 1.689                        1.689                        

SPE 6.014.730                5.911.830                

Equivalência patrimonial (4.566.329)               (3.588.012)               

Total 1.451.101                2.327.375                

Composição dos investimentos

As participações em fundos, R$ 1.011, que possuem mercado ativo e são negociadas em bolsa de valores, 
foram atualizadas ao valor de mercado e reconhecidas a valor justo. O valor líquido de R$ 1.448.401 cor-
responde ao valor total da participação da Infraero nas SPE considerando sua responsabilidade societária 
até o limite do saldo de investimento em cada SPE, na forma da Lei n.º 6.404/76.

b) Investimentos mensurados a valor justo

c) Investimentos em coligadas

Em 31 de dezembro de 2019 

Total 
Investimento

Resultado da 
Equivalência 
Patrimonial

Saldo do 
Investimento

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A 1.286.033      (1.286.033)       -                   

Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A 708.050         (708.050)          -                   

Aeroportos Brasil - Viracopos S.A 777.385         (777.385)          -                   

Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A 2.798.861      (1.498.029)       1.300.833      

Concessionária Aerobrasil - Confins 444.401         (296.832)          147.568          

Total 6.014.730      (4.566.329)       1.448.401      

Investimentos em coligadas

O quadro a seguir apresenta a movimentação da participação da Infraero (49% do Capital Social) nas 
Sociedades de Propósitos Específicos – SPE de Viracopos, Brasília, Rio de Janeiro e Confins. 

Aeroportos 
Brasil - 

Viracopos S.A

Inframerica 
Concessionária do 

Aeroporto de 
Brasília S.A

Concessionária 
Aeroporto Rio de 

Janeiro S.A

Concessionária 
Aerobrasil - 

Confins
Total

Saldo em 01 de janeiro de 2018 344.420           2.151                      2.089.197              176.409                 2.612.178  

Aporte de capital -                    142.100                 321.477                  71.050                   534.627      

Resultado de equivalência patrimonial (344.420)          (111.900)                (305.449)                (61.217)                  (822.986)     

Saldo em 31 de dezembro de 2018 -                    32.351                   2.105.225              186.242                 2.323.818  

Aporte de capital -                    102.900                 -                          -                          102.900      

Resultado de equivalência patrimonial -                    (135.251)                (804.392)                (38.674)                  (978.317)     

Saldo em 31 de dezembro de 2019 -                    -                          1.300.833              147.568                 1.448.401  

Movimentação dos investimentos em coligadas

De acordo com o item 22 – (c) do pronunciamento técnico CPC 45 – Divulgação de Participação em Outras 
Entidades, a investidora deve divulgar a parcela do prejuízo da investida cujo o reconhecimento foi sus-
penso em função de ter zerado o saldo líquido das contas que integram o investimento total liquido. Em três 
das cinco Sociedades de Propósitos Específicos – SPE (Viracopos, Inframerica e Guarulhos), investidas pela 
Infraero, os prejuízos apurados superaram o montante investido. 

A Infraero não possui obrigações legais ou constitutivas de fazer pagamentos ou de arcar com compro-
missos decorrentes do passivo a descoberto de suas coligadas. Desta forma, não foi constituído passivo do 
excedente da equivalência patrimonial, já que a responsabilidade da Empresa é adstrita às ações integra-
lizadas no Capital Social das coligadas.     
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Saldo em 
31/12/2018

Adições Baixa Transf
Saldo em 

31/12/2019
Custo
  Edificações e Benfeitorias 14.312             -                  -              31.463        45.775            

  Imobilização em Andamento 76.310             2.617             (182)            (2.006)         76.739            

  Instalações, Maquinas e Equips 543.012           10.247           (6.111)         2.834          549.982          

  Móveis e Utensílios 122.566           74                   (2.285)         (804)            119.551          

  Terrenos 71.333             -                  -              (31.463)      39.870            

  Veículos 356.071           365                 (1.448)         69                355.057          

  Outros 12                     -                  -              659             671                  

  Redução ao Valor Recuperável (227.030)          (11.594)          64.360        -              (174.264)        

  Redução ao Valor Recuperável - concessão -                    (31.620)          -              -              (31.620)           

  Edificações em Imóv. Terceiros 753                   -                  -              (753)            0                      

Total 957.339           (29.911)          54.334        (1)                981.761          

Depreciação acumulada

  Edificações e Benfeitorias (3.251)              (1.294)            -              -              (4.545)             

  Instalações, Maquinas e Equips (355.708)          (32.429)          4.762          4                  (383.371)        

  Móveis e Utensílios (76.332)            (9.669)            1.730          -              (84.271)           

  Veículos (259.268)          (20.422)          1.344          (4)                (278.350)        

  Outros (24)                    (6)                    -              -              (30)                   

Edificações em Imóv. Terceiros (16)                    -                  16                -              0                      

Total (694.599)          (63.820)          7.852          -              (750.567)        

Imobilizado líquido 262.740           (93.731)          62.186        (1)                231.194          

IMOBILIZADO

11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a) Composição imobilizado

31/12/2019 31/12/2018

Custo histórico 1.187.750              1.184.474              

Depreciação (750.567)                (694.599)                

Bens disponíveis para venda (105)                       (105)                       

Redução ao valor recuperável (205.884)                (227.030)                

Total 231.194                 262.740                 

b) Movimentação imobilizado

c) Composição intangível

31/12/2019 31/12/2018

Custo histórico 162.107                 159.126                 

Amortizações (110.780)                (98.508)                  

Redução ao valor recuperável (7.184)                    (42.167)                  

Total 44.143                   18.451                   

d) Movimentação intangível

Saldo em 
31/12/2018

Adições Baixa Transf
Saldo em 

31/12/2019
Custo

  Licença de uso de software 151.085         3.204          (222)          -          154.067         

  Marcas, direitos e patentes 17                   -              (1)              -          16                   

  Software em desenvolvimento 8.024              -              -            -          8.024             

  Redução ao valor recuperável (42.167)          (103)            35.116      -          (7.154)            

  Redução ao Valor Recuperável - concessão -                  (30)              -            -          (30)                  

Total 116.959         3.071          34.893      -          154.923         

Amortização acumulada

  Licença de uso de software (98.493)          (12.493)      221           -          (110.765)        

  Marcas, direitos e patentes (15)                  -              -            -          (15)                  

 Software em desenvolvimento -                  -              -            -          -                  

Total (98.508)          (12.493)      221           -          (110.780)        

Intangível líquido 18.451            (9.422)         35.114      -          44.143           

INTANGÍVEL
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e) Teste de recuperabilidade

Os critérios para projeção de receitas e despesas utilizados na elaboração do fluxo de caixa são revisados 
anualmente pela Alta Administração da Infraero e são os mesmos adotados no Orçamento e no Planejamento 
Empresarial, sendo que, neste exercício, alguns foram mantidos e outros alterados, como demonstrado a seguir:

Descrição Critérios 2018 Critérios 2019

Pouso Doméstico  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
Pouso Internacional  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
Permanência Doméstica  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
Permanência Internacional  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
Embarque Doméstico  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
Embarque Internacional  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
DAI 6% PIB
DAPE 15% PIB
TECAS Concedidos Reajuste de 3,5% IPCA
Navegação Aérea TAT PIB PIB
Conexão  Reajuste Tarifário PIB + Reajuste Tarifário 
Concessão de Áreas INPC IPCA
Exploração de Serviços IPCA IPCA
DAE Manutenção do valor ao longo do FXC PIB
Cancel. de Receita, Pasep e Cofins  Reajuste Tarifário IPCA
Recuperação de Despesas PIB IPCA

Pessoal, Encargos Diretos e Indiretos IPCA IPCA
Material de Consumo IPCA IPCA
Serviços Contratados 5,50% IPCA x 2
Serviços Públicos IPCA x 1,5 IPCA x 1,5
Despesas Gerais IPCA IPCA

Receitas Operacionais

Despesas Operacionais

Na apuração do VPL e Payback Econômico, foi adotado como referência para o custo de capital a Taxa de 
Longo Prazo – TLP, divulgada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES.  

A partir de 2019 as unidades Centro Corporativo (SEDE) e o Centro de Serviços Administrativos e Técnicos (CSAT) 
não são consideradas Unidades Geradoras de Caixa e seus ativos foram tratados como “Ativo Corporativo”.

Desta forma, foi identificado em 2019 uma reversão da perda por desvalorização no ativo imobilizado e intangível 
de R$ 56.129, havendo uma redução em relação à perda constituída em 2018, na ordem de R$ 109.514.

Resultados Financeiros 31/12/2019 31/12/2018
Período de Análise ** 5 anos
Redução por Impairment (56.129)            53.385
Custo de Capital - TLP 5,40% 7,28%
Taxa Cresc. Perpetuidade 3,12% 3,10%

** Considerando as datas previstas para entrega dos aeroportos em 
concessão (22 em maio/2021 e 22 em novembro/2022) e navegação 

aérea até dezembro/2020.

f) Reconhecimento da Depreciação/Amortização no Resultado

Os valores de depreciação e amortização reconhecidos no resultado em 31 de dezembro de 2019 totali-
zam R$ 76.311, sendo R$ 63.817 referentes a depreciação e R$ 12.494 amortização (R$ 106.766 em 31 
de dezembro de 2018, sendo R$ 102.725 depreciação e R$ 4.041 amortização).

12. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

A Infraero é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos administrativos 
governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração 
possui um sistema de monitoramento de seus processos judiciais e administrativos conduzido pelo departa-
mento jurídico próprio e por advogados internos. 

A Empresa avalia suas contingências, tendo por base a expectativa de perda, segundo o grau de risco de cada 
ação judicial. A classificação de risco e os valores estimados, são elaborados com base em análise da Superinten-
dência da Procuradoria Geral e melhor julgamento da Administração, de acordo com os seguintes níveis de risco:

Provável – Quando há risco alto de perda processual, ou seja, a chance de ocorrência da perda é superior à 
chance de não ocorrência, cuja probabilidade de perda (taxa de risco) esteja classificada de acordo com o ma-
nual de classificação e avaliação de risco de ações judiciais da Infraero, como risco alto ou praticamente certo.

Possível – Quando há risco intermediário de perda processual, ou seja, a chance de ocorrência da perda é 
menor que no nível provável e maior que no nível remoto; a qual a administração classifica como risco médio.

Remoto – Quando há risco baixo de perda processual, ou seja, a chance de ocorrência da perda é peque-
na. Em conformidade ao CPC 25, as contingências classificadas como remotas, não são provisionadas e 
nem divulgadas em nota explicativa.

Com base em informações do jurídico, a Administração efetuou análise dos processos judiciais pendentes e, 
quanto às ações trabalhistas, analisou, com base nas experiências anteriores referentes às quantias reivindicadas, 
constituição de provisão em montante julgado suficiente para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso.

A Companhia constituiu provisões para contingências suficientes para cobrir as perdas referentes aos processos 
judiciais, pelos quais a mesma é considerada como ré. Já os saldos de depósitos judiciais referem-se aos depósitos 
em juízo efetuados por determinação judicial, de acordo com as particularidades de cada uma das causas.

A Infraero é parte passiva em processos das seguintes naturezas:

a) Ações Trabalhistas

• Pedidos de pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade para empregados que 
trabalham em pátios de manobras ou áreas de terminais de carga aérea nos aeroportos. Trata-se de 
ações, na sua grande maioria, intentadas pelo Sindicato Nacional dos Aeroportuários – Sina, na con-
dição de substituto processual da categoria dos aeroportuários. As decisões são diversificadas nas Va-
ras do Trabalho e nos Tribunais Regionais do Trabalho, não tendo sido a matéria pacificada no âmbito 
do Tribunal Superior do Trabalho.
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• Pedidos de condenação da Infraero sob o prisma da responsabilidade subsidiária na apuração de verbas 
salariais ou parcelas rescisórias. Trata-se de ações propostas por empregados ou ex-empregados de empre-
sas contratadas (terceirizados), cujas decisões têm sido diversificadas nas Varas do Trabalho e nos Tribunais 
Regionais do Trabalho, não tendo sido a matéria pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

b) Ações Cíveis

• Quanto às ações cíveis, existem pedidos diversificados de indenizações e cobranças nas unidades re-
gionais da Infraero, decorrentes de: acidentes e/ou incidentes aeronáuticos; furtos ou avarias de cargas 
em terminais de carga; furtos, acidentes e danos materiais ocorridos em áreas operacionais e terminais de 
passageiros, cumulados com danos morais; acidentes e/ou incapacidades laborais; relações oriundas de 
contratos administrativos firmados pela Empresa, em função de execução de obras, serviços e concessões 
de áreas aeroportuárias; além de discussões sobre a legalidade de cobrança de tarifas aeroportuárias.

c) Ações Tributárias

• A Infraero está sujeita a fiscalizações realizadas pelas autoridades fiscais com relação às operações que 
realiza. A fim de elidir eventuais autuações fiscais relativas à formação da base de cálculo e quanto à inci-
dência de determinados tributos e contribuições sobre atividades econômicas desenvolvidas pela empresa, 
a Empresa busca provimento judicial para obter a suspensão da exigibilidade do tributo em litígio mediante 
garantia em dinheiro por meio de depósitos judiciais.

d) Ações Administrativas 

• A Infraero é parte envolvida em processos que tramitam na esfera administrativa de eventuais passi-
vos perante o INMETRO, ANVISA, ANAC, Secretaria da Receita Federal do Brasil (processos decorren-
tes das atividades sujeitas a alfandegamento), PROCON, ANATEL e Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações.

e) Ações ambientais

• A Infraero constitui provisões para ações ambientais decorrentes de multas aplicadas por órgãos públi-
cos, que estão em discussão na esfera administrativa, originadas do curso normal de suas atividades ou de 
alegado descumprimento/não atendimento de condicionantes ambientais.

PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PROVISIONADOS

Os valores das ações classificadas com risco de perda provável foram provisionados e estão demonstrados 
no quadro a seguir:

31/12/2019 31/12/2018

Processos fiscais 32.047                   22.972                   

Processos administrativos 87.209                   82.063                   

Processos trabalhistas 344.009                 331.719                 

Processos cíveis 65.765                   110.459                 

Processos ambientais 479                         366                         

Total 529.509                 547.579                 

Processos prováveis

A seguir, demonstramos a movimentação das ações prováveis ocorridas durante o período:

Movimentação das ações prováveis 31/12/2018 Adições Reversão 31/12/2019

Processos fiscais 22.972           37.957             (28.882)            32.047             

Processos administrativos 82.063           11.605             (6.459)              87.209             

Processos trabalhistas 331.719         224.382           (212.092)          344.009           

Processos cíveis 110.459         107.095           (151.789)          65.765             

Processos ambientais 366                 113                  -                    478                   

Total 547.579         381.152           (399.222)          529.509           
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CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NÃO PROVISIONADOS

Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possuía ações envolvendo riscos de perda classificados pela Ad-
ministração como possíveis, para as quais não foi constituída provisão, totalizando R$ 2.343.779, conforme 
demonstrado:

31/12/2019 31/12/2018

Processos fiscais 890.680                 674.532                 

Processos administrativos 284.213                 203.367                 

Processos trabalhistas 221.897                 235.812                 

Processos cíveis 943.860                 580.953                 

Processos diversos 3.129                     2.153                     

Total 2.343.779             1.696.817             

Processos possíveis

DEPÓSITOS RECURSAIS E JUDICIAIS

Correlacionados às contingências, existem depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos das 
ações judicialmente discutidas pela Empresa. Em 31/12/2019, os depósitos judiciais mantidos pela Empresa 
representam R$ 472.479 deduzidos de uma provisão para perda no montante de R$ 197.184, conforme 
apresentados a seguir:

31/12/2019 31/12/2018

Depósitos judiciais trabalhistas 442.362                 424.888                 

Depósitos judiciais cíveis 25.928                   25.644                   

Depósitos judiciais diversos 4.188                     -                          

(-) Provisão para perda (197.184)                (87.891)                  

Total 275.294                 362.641                 

Depósitos recursais e judiciais

ATIVOS CONTINGENTES

A Infraero não possui ativos contingentes cuja entrada de benefícios econômicos seja classificada como 
praticamente certa.

13. ENCARGOS TRABALHISTAS

31/12/2019 31/12/2018

Encargos sobre férias 42.042                   45.170                   

Férias a pagar 100.358                 106.111                 

Ordenados e salários a pagar 18.744                   12.722                   

FGTS a Recolher 9.417                     9.989                     

INSS a Recolher 32.693                   35.002                   

IRRF s/ folha de pagamento 31.282                   33.003                   

Total 234.536                 241.997                 

Encargos Trabalhistas

Os valores registrados no grupo de contas de encargos trabalhistas referem-se a saldos devidos por or-
denados e salários, férias e encargos incidentes sobre a folha de pagamento de pessoal. Tais valores são 
provisionados conforme a competência dos fatos ocorridos e baixados posteriormente, quando os mesmos 
são liquidados.

14. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

a) Programa especial de adequação do efetivo (PEAE)

O Programa Especial de Adequação do Efetivo - PEAE visa a redução de empregados excedentes e equaliza-
ção do quadro de pessoal entre as unidades da Infraero, em virtude da política de concessões de aeroportos 
adotada pelo Governo Federal a partir de 2011. PEAE é composto de três módulos: Incentivo à Transferência 
para Concessionárias ou à Aposentadoria - PDITA, Desligamentos Incentivados - DIN e Transferência Especial 
de empregados entre unidades da empresa - TE. Após 4 (quatro) anos de aprovação do PEAE, houve a 
necessidade de reavaliação, com aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais - SEST, o que resultou no novo programa, denominado Programa de Incentivo à Transferência ou 
à Aposentadoria II - PDITA II e Programa de Desligamento Incentivado - DIN II. Nos novos programas as 
oportunidades de desligamento são oferecidas em ciclos, com cronogramas pré-definidos, nos quais constam 
períodos determinados desde a fase de inscrição até o prazo de desligamento.

(i) Desligamento incentivado – DIN

O desligamento incentivado – DIN é uma modalidade de desligamento a pedido, prevista no Programa 
Especial de Adequação do Efetivo (PEAE), que visa à adequação do efetivo excedente na empresa, em 
decorrência do processo de concessão de aeroportos.

Desligamento incentivado – DIN

2019 2018

Quantidade de desligamentos 204 188

Montante envolvido - R$ mil 34.366 25.887
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(ii) Movimentação no Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria – PDITA
Desligamento incentivado – PDITA

2019 2018

Quantidade de desligamentos 596 316

Montante envolvido - R$ mil 235.066 118.930

Novos desligamentos deverão ser realizados com recursos oriundos do Programa de Desestatização Nacional 
– PND, assumidos pelas concessionárias vencedoras dos leilões dos aeródromos concedidos. Ressaltamos 
que houve antecipação do desligamento de empregados, pois somente, em julho, que foram transferidos 
recursos dos concessionários vencedores dos leilões no montante de R$ 388.000, além disso foi aberto novo 
período de inscrição para adesão de empregados ao programa. Para tanto foram provisionados o montan-
te de R$ 118.571 para o desligamento de empregados no programa ao longo de 2020.

b) Plano de Previdência Complementar

A Infraero é patrocinadora do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - Plano CV e dos Planos 
de Benefício Definido Planos BD I e II do Instituto Infraero de Seguridade Social INFRAPREV, uma entidade 
fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, que tem por finalidade suplementar aos participantes 
da instituição e seus beneficiários os benefícios a eles assegurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, bem como promover seu bem-estar social. A Empresa reconhece o valor presente das contribuições 
normais futuras, calculado pelo método de crédito unitário projetado, relacionado aos Planos de Benefício 
Definido e Contribuição Variável. O de pagamentos das contribuições futuras que beneficiarão a Empresa 
(valor contabilizado na rubrica Benefício Pós-Emprego) representa o valor estimado das reduções. Este valor 
depende de uma série de variáveis e premissas relativas à taxa de desconto e condições atuais de mercado. 
Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão os correspondentes valores contábeis.

Os recursos que o Instituto dispõe para seu funcionamento são representados por contribuições de sua pa-
trocinadora, participantes, assistidos e autofinanciados e dos rendimentos resultantes das aplicações desses 
recursos.

O Infraprev possui três planos de previdência: dois de Benefício Definido e um de Contribuição Variável 
(Plano CV), o qual detém o maior número de participantes. A partir da implantação do Plano de Contribuição 
Variável, em dezembro de 2000, somente este plano está aberto à entrada de novos participantes.

Planos Benefícios Classificação Vigência

Plano BD I Aposentadoria e Pensão Benefício Definido Fechado para novos participantes

Plano BD II Aposentadoria e Pensão Benefício Definido Fechado para novos participantes

Plano CV Aposentadoria e Pensão Contribuição Definida * Aberto

* Trata-se de um plano híbrido, pois possui riscos atuariais para o serviço passado, de participantes que 
migraram dos planos de benefício definido.

Perfil de Participantes dos planos

Planos Ativos * Assistidos ** Total Ativos * Assistidos ** Total

Plano BD I 20 152 172 20 158 178

Plano BD II 0 21 21 0 22 22

Plano CV 8.444 4.186 12.630 8.444 3.861 12.305

31/12/2019 31/12/2018

* Compõem os Ativos, os participantes auto patrocinados, Benefício Proporcional Diferido (BPD) e os 
pensionistas.
** Os Assistidos correspondem aos aposentados e participantes em auxílio doença.

A Infraero contratou empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Avaliação Atuarial dos 
benefícios pós-emprego oferecidos aos seus empregados de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC 
n.º 33. A contratada realizou avaliação atuarial para a contabilização em balanço dos benefícios pós-
-emprego oferecidos. Dessa forma, as avaliações atuariais são elaboradas anualmente, por atuário externo, 
e as informações constantes, a seguir, referem-se àquelas efetuadas na data base de 31 de dezembro de 
2019.

Premissas atuariais e econômicas

Hipóteses BD I BD II CV

Crescimento real dos salários 0,00% a.a. 0,00% a.a. 0,00% a.a.

Crescimento real dos benefícios 0,00% a.a. 0,00% a.a. 0,00% a.a.

Taxa de juros de desconto atuarial anual - nominal 6,78% a.a. 6,78% a.a. 6,78% a.a.

Taxa de juros de desconto atuarial anual - real 2,67% a.a. 2,67% a.a. 2,67% a.a.

Método atuarial de financiamento

Regime financeiro

Expectativa de inflação

Tábua de rotatividade (Turnover)

Tábua de mortalidade/sobrevivência de ativos

Tábua de mortalidade/sobrevivência de aposentados

Tábua de mortalidade/sobrevivência de inválidos

Tábua de entrada em invalidez

AT 2000 M&F

Winklevoss

Não aplicável

Crédito unitário projetado

Capitalização
4,04% a.a. obtida a partir da mediana da taxa projetada
pelo BACEN para o IPCA em 2019

0,00%

AT 2000 M&F
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Composição Familiar

Plano I de Benefícios Saldado, Plano II de Benefício Definido e Plano de Aposentadoria de Contribuição 
Variável:

• Benefícios a Conceder: para a definição do número de beneficiários, foi considerada a composição fa-
miliar média com as características recomendadas no “Estudo Técnico para Fundamentação das Hipóteses 
Atuariais a serem utilizadas na Avaliação Atuarial de 31/12/2019”, disponibilizado pelo Infraprev.

> Percentual de Casados: 80%

> Diferença de Idade entre Participante e Cônjuge: 4 anos.

> Filho temporário até os 24 anos.

• Benefícios Concedidos (aposentadorias e pensões): foi considerada a composição familiar real, conforme 
banco de dados fornecido pelo Infraprev.

Taxa de Desconto Atuarial Real

A taxa de desconto atuarial real, compatível com os títulos públicos federais (NTN-B) com vencimento em 
15/8/2026, com duration aproximada a dos fluxos futuros esperados das obrigações com os participantes 
e assistidos da Infraero em cada plano são as seguintes:

Duration (anos) Taxa de desconto

Plano I de Benefícios Saldados 12,10 2,67%

Plano II de Benefício Definido 12,69 2,67%

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável 12,10 2,67%

Para os Planos de Benefício Definido, a duration foi apurada através da média ponderada entre o benefício 
(estimado para os ativos e o efetivo para os assistidos) e a expectativa de vida dos participantes vinculados 
à Infraero. Para o Plano de Contribuição Variável, a duration foi apurada através da média do tempo espe-
rado do fluxo de compromissos com cada participante vinculado à Infraero, considerando a expectativa de 
vida ponderada pelo benefício (estimado para os ativos e efetivo para os assistidos) e, para participantes 
ativos, considerando também a probabilidade de ocorrência de algum benefício de risco até a data de 
aposentadoria.

Valor Justo dos Ativos do Plano

Conciliação dos saldos do valor justo dos ativos Plano BD I Plano BD II Plano CV

Valor justo dos ativos no início do período 98.501         14.857           1.401.330    

Receita de juros 8.632            1.302             122.804       

Ganhos/(Perdas) sobre os ativos do plano 8.917            1.242             937.457       

Contribuições do patrocinador -                -                 3.963            

Contribuições dos participantes -                -                 4.008            

Benefícios pagos pelo plano (5.947)          (551)               (244.488)      

Ativos (adquiridos)/transferidos de outros planos por transação -                -                 -                

(=) Valor justo dos ativos do plano no fina do período 110.103       16.850           2.225.074    

Conciliação dos saldos do valor justo dos ativos Plano BD I Plano BD II Plano CV

Valor justo dos ativos no início do período 89.378         13.515           1.431.618    

Receita de juros 8.222            1.243             131.703       

Ganhos/(Perdas) sobre os ativos do plano 6.827            884                29.667          

Contribuições do patrocinador -                7                     7.078            

Contribuições dos participantes -                -                 7.078            

Benefícios pagos pelo plano (5.926)          (792)               (205.815)      

Ativos (adquiridos)/transferidos de outros planos por transação -                -                 -                

(=) Valor justo dos ativos do plano no fina do período 98.501         14.857           1.401.329    

31/12/2018

31/12/2019
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Apuração do Passivo (Ativo) atuarial a ser reconhecido no Balanço

Apuração do Passivo (Ativo) atuarial a ser 
reconhecido no Balanço

Plano CV

1. Ativo Líquido de Cobertura do Plano

    1.1. Valor Justo dos Ativos do Plano 110.103      16.850          2.225.074        98.501         14.857           1.401.329      

2. Conciliação dos (Ativos) e Passivos 
Reconhecidos
    2.1. Obrigações atuariais apuradas na 
avaliação

(101.100)     (9.888)           (1.979.884)      (85.451)        (8.028)            (1.500.323)     

    2.2. Nível de cobertura, se (déficit) ou 
superávit (1.1.+2.1.)

9.003           6.962            245.190           13.050         6.829             (98.994)          

3. Status do fundo e (Passivo)/Ativo 
reconhecido

    Status do Plano de Benefícios

    Valor presente da obrigação atuarial (101.100)     (9.888)           (1.979.884)      (85.451)        (8.028)            (1.500.232)     

    (-) Efeito da restrição sobre a obrigação 
atuarial

-               -                 -                    -               -                 -                  

    (=) Valor presente da Obrigação Atuarial 
Líquida

(101.100)     (9.888)           (1.979.884)      (85.451)        (8.028)            (1.500.232)     

    Valor justo dos ativos do plano 110.103      16.850          2.225.074        98.501         14.857           1.401.329      

    (=) Status do plano de benefícios 
(déficit/superávit)

9.003           6.962            245.190           13.050         6.829             (98.904)          

    Efeito do teto do ativo (9.003)         (6.962)           (245.190)          (13.050)        (6.829)            98.904            

    Responsabilidade Ativo (Passivo) líquido 
decorrente da obrigação do plano

    (Passivo)/Ativo reconhecido no início do 
período

-               -                 (49.497)            -               -                 -                  

    Contribuições do patrocinador, líquido de 
carregamento administrativo

-               -                 -                    -               -                 -                  

    Provisão para planos de benefícios e outros 
benefícios pós-emprego

-               -                 (12.957)            -               7                     1.904              

    Valor reconhecido em Outros Resultados 
Abrangentes

-               -                 62.454             -               (7)                    (51.401)          

    (=) (Passivo)/Ativo reconhecido no final do 
período

-               -                 -                    -               -                 (49.497)          

    Apuração do efeito do teto do limite do 
ativo

    Valor presente dos benefícios econômicos 
(teto)*

-               -                 -                    -               -                 -                  

    Efeito da restrição sobre o ativo (Superávit - 
Teto)

9.003           6.962            245.190           13.050         6.829             -                  

31/12/2018

Plano CVPlano BD I Plano BD I Plano BD IIPlano BD II

31/12/2019

* O cálculo do benefício econômico disponível, de que trata o item 65 do CPC 33 (Deliberação CVM 695/2012), de forma a 
limitar o ativo atuarial a ser reconhecido, considera o valor presente dos fluxos dos benefícios econômicos considerando a taxa 
de juros de desconto conforme item 83 do referido CPC.

Para os Planos BD I, BD II e CV existem recursos integralizados suficientes para garantir o pagamento dos 
compromissos dos planos, não tendo obrigação atuarial a ser provisionada pela empresa.

c) Programa de assistência médica da Infraero – PAMI

A Infraero e o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos (SINA), 
por meio do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) celebrado em 3/12/2019, com vigência entre o período 
de 1/5/2019 a 30/4/2021, instituíram novo modelo de custeio do PAMI, agora de caráter indenizatório, 
conforme Cláusula 48, parágrafo 9º, e, como tal, limita o valor da obrigação da patrocinadora aos valores 
mensais, por faixa etária.

Premissas atuariais e econômicas

Premissas 31/12/2019

Método atuarial de financiamento Crédito unitário projetado

Regime financeiro Capitalização

Expectativa de inflação 4,04% a.a. obtida a partir da mediana da taxa projetada
pelo BACEN para o IPCA em 2019

Taxa de juros de desconto atuarial anual - nominal 7,52% a.a.

Taxa de juros de desconto atuarial anual - real 3,38% a.a.

Tábua de mortalidade/sobrevivência de ativos AT 2000 M&F

Tábua de mortalidade/sobrevivência de aposentados AT 2000 M&F

Tábua de mortalidade/sobrevivência de inválidos Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez Não aplicável

Tábua de rotatividade (Turnover) 2,34% a.a.

HCCTR (Health Care Cost Trend Rate)* 3,00% a.a. real

Composição familiar para custo de pensão 
(participantes/aposentados)

Foi considerada a composição familiar real, conforme

banco de dados fornecido pela empresa com os titulares e

dependentes no plano, sendo que, conforme disposto no

regulamento, somente os titulares e seus cônjuges tem

direito a permanecer no plano após a aposentadoria

* A HCCTR (Health Care Cost Trend Rate) representa a expectativa de inflação médica anual nominal de longo prazo como, por 
exemplo, quanto os custos médico-hospitalares irão aumentar no longo prazo, independentemente do envelhecimento da popula-
ção e da inflação.

Análise de Permanência no Plano de Saúde

A análise de permanência visa projetar quais empregados irão permanecer no Plano de Saúde após o desli-
gamento da empresa. Como a permanência no Plano de Saúde até 31/12/2017 não implica no pagamento 
de mensalidade, somente no pagamento do valor da coparticipação referente aos atendimentos assistenciais, 
considera-se que 100% dos participantes ativos que se aposentarem permanecerão no Plano de Saúde com o 
seu cônjuge, observadas as regras definidas no regulamento do plano.
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Composição familiar

Para o Plano de Saúde, foi considerada a composição familiar real, conforme banco de dados da Infraero, 
com os titulares e dependentes no plano, sendo que, conforme disposto no regulamento, somente os titulares 
e seus cônjuges tem direito a permanecer no plano após a aposentadoria.

A movimentação das obrigações atuariais durante o exercício é demonstrada a seguir:

31/12/2019 31/12/2018

Saldo no início do exercício (1.582.752)       (2.095.276)       

Custo do serviço corrente (59.629)            (59.629)            

Custo de juros (146.772)          (192.757)          

Ganhos/(perdas) de alterações/reduções 1.271.035        1.039.026        

Ganhos/(perdas) atuariais (643.097)          (474.673)          

Benefícios pagos 156.560           200.557           

Saldo no final do exercício (1.004.655)       (1.582.752)       

15. RECEITAS ANTECIPADAS

A receita antecipada corresponde ao preço fixo inicial previsto nos contratos comerciais com lojistas refe-
rente à cessão de espaço onde há previsão, no edital, de restituição ao concessionário, caso haja interesse na 
rescisão unilateral por parte da Infraero sem que o concessionário tenha dado causa.

Diante ao exposto, o reconhecimento dessa obrigação, em dezembro de 2019, corresponde ao valor de R$ 
236.144 a ser futuramente registrada no resultado de acordo com o princípio da competência, pelo prazo de 
vigência do contrato. Em dezembro de 2018 o montante era de R$ 220.952.

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Obrigações - Circulante 31/12/2019 31/12/2018

Consignações a recolher 5.104                     6.035                     

Pensões judiciais a pagar 1.038                     1.174                     

PAMI a pagar - diversos (i) -                          32.920                   

Total Circulante 6.142                     40.129                   

Obrigações - Não Circulante 31/12/2019 31/12/2018

Contas a Pagar - TCCA 13.635                   12.804                   

Repasse Lei nº 9.430/96 3.393                     3.330                     

Total Não Circulante 17.028                   16.134                   

Total 23.170                   56.263                   

Outras Obrigações

(i) PAMI a pagar corresponde ao reconhecimento da dívida referente à procedimentos médicos não faturados em 2018, ante-
riores a assinatura do acordo coletivo que alterou o plano de saúde.

17. RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

31/12/2019 31/12/2018

Adiantamento para futuro aumento de capital 530.763                 548.753                 

Atualização monetária 155.515                 119.798                 

Total 686.278                 668.551                 

Recursos para futuro aumento de capital

Os valores registrados no Passivo não Circulante – PNC, são recursos recebidos da União aportados até 31 
de dezembro de 2016, destinados a futuro aumento de capital da Infraero, cuja capitalização ainda não foi 
autorizada, totalizando o montante de R$ 686.278. Enquanto a Empresa aguarda autorização para integra-
lização, sobre estes recursos incidirão encargos financeiros equivalentes à taxa Selic, desde o dia da trans-
ferência até a data da capitalização em conformidade com o art. 2º do decreto n.º 2.673 de 16/7/1998.

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2019 31/12/2018

Capital social 2.855.940              4.424.062              

Adiantamento para futuro aumento de capital 1.883.143              1.437.579              

Prejuízos acumulados (882.532)                (3.353.967)            

Ajuste de avaliação patrimonial (1.950.742)            (1.370.099)            

Total 1.905.809             1.137.575             

Patrimônio Líquido

a) Composição Acionária do Capital Social

O Capital Social da Infraero é constituído integralmente pela União, nos termos do Art. 4º da Lei n.º 5.862, 
de 12 de dezembro de 1972.

Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29/4/2019, foi autorizada a capitalização dos re-
cursos recebidos da União em 2016, 2017 e 2018, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital, no valor de R$ 1.052.888 e pela redução do Capital Social no valor de R$ 2.621.010, mediante 
absorção de prejuízos acumulados nos termos do parecer da STN, com a consequente alteração do art. 5º 
do Estatuto Social, a fim de que o Capital Social da Infraero esteja subscrito e integralizado no valor de R$ 
2.855.940, representado por 12.825.493 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
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b) Recursos para aumento de capital 

31/12/2019

Aportes 2019      1.477.158              

Aportes 2018       403.512                 

Aportes 2017       2.473                     

Total 1.883.143             

Recursos para aumento de capital 

De acordo com o Decreto n.º 8.945/2016, os recursos transferidos pela União ou depositados por acio-
nistas minoritários a partir de 1º de janeiro de 2017, para fins de aumento de capital de empresa ou de 
sociedade cujo capital social seja constituído de recursos provenientes exclusivamente do setor público, não 
estão sujeitos à correção pela Taxa Selic. O montante efetivamente investido deverá ser capitalizado até a 
data limite da aprovação das contas do exercício em que ocorrer a transferência. Assim, os recursos recebi-
dos pela Infraero a partir desta data, foram classificados como instrumentos patrimoniais, uma vez que, os 
repasses serão capitalizados até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do exercício subsequente.

Na Assembleia Geral Extraordinária do dia 29/4/2019 foi autorizada a capitalização dos recursos re-
cebidos da União em 2016, 2017 e 2018, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, 
acrescidos de correção monetária pela SELIC.

c) Ajuste de avaliação patrimonial 

O saldo de R$ 1.950.742 corresponde aos valores que transitaram pelo resultado abrangente da Empresa 
referente aos ganhos e perdas atuariais do benefício pós emprego.

19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas, com exceção dos ganhos de capital e de algumas receitas financeiras, estão sujeitas à incidên-
cia do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – 
COFINS, pelo regime de competência. Esses tributos são apresentados como deduções da receita bruta. Os 
débitos decorrentes das outras receitas operacionais e créditos decorrentes das outras despesas operacionais 
estão apresentados na demonstração do resultado.

31/12/2019 31/12/2018

Receita Bruta 2.930.171 2.856.897

    Comerciais 897.507 878.360

    Embarque 1.157.892 1.076.654

    Armazenagem e Capatazia 106.452 153.722

    Pouso e Permanência 358.850 352.310

    Comunicação e Auxílio à Navegação Aérea 287.716 309.129

    Exploração de Serviços 52.684 27.605

    Conexão 63.169 53.375

    Cursos e Treinamentos 5.901 5.742

Deduções (167.287)                (148.693)                

    PIS (29.840)                  (26.522)                  

    COFINS (137.447)                (122.171)                

Receita Líquida 2.762.884             2.708.204             

Receita operacional líquida
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20. DESPESAS POR NATUREZA

31/12/2019 31/12/2018

Custo dos serviços prestados

Pessoal 525.581                 557.479                 

Encargos diretos com pessoal 300.555                 320.412                 

Encargos indiretos com pessoal 202.133                 285.042                 

Serviços contratados e locações 516.970                 514.596                 

Utilidades - serviços públicos 190.540                 150.417                 

Depreciação e amortização 59.647                   96.514                   

Outros custos / gastos 98.654                   114.541                 

Total 1.894.080             2.039.001             

Despesas gerais e administrativas

Pessoal 280.124                 290.815                 

Encargos diretos com pessoal (i) 431.495                 165.779                 

Encargos indiretos com pessoal 107.831                 193.031                 

Serviços Contratados e Locações 74.176                   59.876                   

Utilidades - Serviços Públicos 12.432                   13.096                   

Despesas Gerais 32.528                   47.337                   

PECLD 159.384                 165.676                 

Provisão para contingências 193.021                 139.087                 

Benefício pós emprego (1.208.238)            (989.107)                

Outras provisões 49.511                   62.340                   

Depreciações e Amortizações 16.664                   10.252                   

Total 148.928                 158.182                 

Despesas por natureza

(i) Incluído R$ 269.433, em 2019, relativo ao incentivo do desligamento de empregados no PDITA.

21. RESULTADO FINANCEIRO

21. RESULTADO FINANCEIRO

 

31/12/2019 31/12/2018

Despesas financeiras

Atualização monetária (i) (40.464)                  (55.811)                  

IOF (20)                          (1)                            

Juros -                          (2.567)                    

Multas (5)                            (77)                          

Variação cambial (7)                            (129)                       

Perdas (179)                       (14)                          

Total (40.675)                  (58.599)                  

Receitas financeiras

Juros 56.393                   65.930                   

Multas 1.213                     697                         

Atualização monetária 9.289                     12.203                   

Rendimentos de aplicações 80.194                   57.574                   

Variação cambial -                          1                             

Ganhos 158                         1.264                     

Total 147.247                 137.669                 

Resultado financeiro líquido 106.572                 79.070                   

Resultado financeiro

(i) Do total registrado na rubrica atualização monetária, R$ 39.021 refere-se à atualização pela taxa SELIC dos aportes de 
capital realizados pela União até 31/12/2016, registrados como AFAC.

22. ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

A Empresa mantém controle dos investimentos realizados nos aeroportos em contas de compensação, as 
quais não têm contrapartida nas demonstrações financeiras.

O ativo e passivo compensado da Empresa são representados pelos bens da União, garantias caucionárias 
de terceiros e almoxarifados da União.

No que se refere aos investimentos realizados em bens da União, representados por obras e serviços de 
engenharia na construção, ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária, a Empresa efetua tais 
registros para fins societários e fiscais como despesa, haja vista que os aeroportos são bens públicos perten-
centes à União (Art. 38 do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 7.565, de 19/12/1986). Desse modo, 
por inexistir termo de concessão entre a União e a Infraero, que estabeleça condições relativas à atribuição de 
valor econômico aos investimentos realizados e mecanismos de indenização em caso da substituição/retirada 
de aeroportos da Rede, a Infraero não registra tais investimentos no seu Ativo Não Circulante - Imobilizado.
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O quadro a seguir demonstra a movimentação dos bens móveis e imóveis da União:

31/12/2018
Taxa de 

Depreciação
Adições/
Exclusões

Baixas Transferências Valor Líquido Valor Líquido

Bens Móveis da União 10% a 20% a.a. (35.533)      (5.616)      17.622                  387.410         410.937         
Imóveis e Benfeitorias da União 4% a.a. 968.040     (19.147)    2.774                    10.633.619    9.681.952      
Custo 932.507     (24.763)    20.396                  11.021.029    10.092.889    
Depreciações/Amort. Acumuladas (434.349)    16.236     -                        (2.991.659)     (2.573.546)     

TOTAL 498.158     (8.527)      20.396                  8.029.370      7.519.343      

31/12/2019

23. RECURSOS APLICADOS EM BENS DA UNIÃO

Os investimentos realizados em bens da União são considerados, para efeitos contábeis e fiscais, como 
despesa, com base no Parecer CST/SIPR n.º 2.100/1980, confirmado pela Decisão n.º 121/1995 da 1ª 
RF-DISIT, da Secretaria da Receita Federal, vez que os aeroportos são bens públicos pertencentes à União 
(Art. 38 do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei n.º 7.565, de 19/12/1986). Objetivando demonstrar, com 
maior clareza, o Resultado Operacional do Exercício, este item apresenta-se imediatamente antes do Resulta-
do Líquido do Exercício. Foram aplicados R$ 438.375 em investimentos no exercício.

24. INFORMAÇÕES POR ATIVIDADES

O desempenho financeiro por atividade foi definido com base na divisão de sua gestão e tendo como 
critério as áreas de atuação de cada uma, sendo agrupados da seguinte forma: Comerciais, Embarque, Ar-
mazenagem e Capatazia, Pouso e Permanência, Comunicação e Auxílio à Navegação Aérea, Exploração de 
Serviços, Conexão e Cursos e Treinamentos.

Comerciais Embarque
Armazenagem 

e Capatazia
Pouso e 

Permanência 

Comunicação e 
Auxílio à 
Navegação 

Exploração 
de Serviços

Conexão
Cursos e 

Treinamentos
Total

Receita Líquida 853.691      1.091.550 91.208               338.290           271.231            51.800         59.550        5.564                 2.762.884        
Custo dos Serviços 
Prestados

(30.016)       (620.193)      (63.116)              (534.423)          (550.339)           (88.759)        (7.089)         (145)                   (1.894.080)       
Lucro Operacional do 
Exercício

823.675      471.357        28.092               (196.133)          (279.108)           (36.959)       52.461        5.419                 868.804           

Despesas 17.274        207.296        16.107               186.045           112.617            33.094         4.566           54                      577.053           
Outras Receitas / 
(Despesas)

(34.636)       (415.652)      (32.296)              (373.040)          (225.810)           (66.358)        (9.156)         (109)                   (1.157.057)       

Lucro Operacional do 
Exercício

806.313      263.001        11.903               (383.128)          (392.301)           (70.223)       47.871        5.364                 288.800           

INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS

31/12/2019

Comerciais Embarque
Armazenagem 

e Capatazia
Pouso e 

Permanência 

Comunicação e 
Auxílio à 

Navegação 

Exploração 
de Serviços

Conexão
Cursos e 

Treinamentos
Total

Receita Líquida 832.696      1.020.441 136.698             337.879           299.780            24.680         50.588        5.442                 2.708.204        
Custo dos Serviços 
Prestados

(32.976)       (710.180)      (97.333)              (579.027)          (570.084)           (41.958)        (7.252)         (191)                   (2.039.001)       
Lucro Operacional do 
Exercício

799.720      310.261        39.365               (241.148)          (270.304)           (17.278)       43.336        5.251                 669.203           

Despesas (25.510)       (330.036)      (34.419)              (285.271)          (158.747)           (26.602)        (6.309)         (107)                   (867.001)          
Outras Receitas / 
(Despesas)

(1.304)         (16.873)         (1.759)                (18.548)            (12.079)             (4.514)          (322)             (6)                       (55.405)            

Prejuízo Operacional 
do Exercício

772.906      (36.648)         3.187                 (544.967)          (441.130)           (48.394)       36.705        5.138                 (253.203)          

31/12/2018

25. RECURSOS DE TERCEIROS

Os Recursos de Terceiros estão constituídos pelos seguintes valores:

31/12/2019 31/12/2018

Convênios (a) 78.958                   52.992                   

Fundo nacional de aviação civil (b) 988                         1.163                     
Prefeituras e administradoras ( c ) 4.805                     4.927                     

Comando da aeronáutica (d) 4.992                     4.312                     

Concessionária - SBGL (e) 10.626                   10.626                   

Total 100.369                 74.020                   

(a) Recursos de convênios firmados entre a Infraero e entes da Administração Pública, destinados à am-
pliação e modernização de aeroportos.

(b) Recursos relativos ao recolhimento ao Tesouro Nacional de parcela da Tarifa de Embarque Internacio-
nal –TEI, nos termos da Medida Provisória n.º 551, de 22/11/2011, convertida na Lei n.º 12.648, de 
17/5/2012. 

(c) Valores referentes à obrigação da Infraero em repassar a participação das demais Prefeituras e Admi-
nistradoras de Aeroportos nas tarifas arrecadadas.
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(d) Recursos relativos, principalmente, à arrecadação de taxas de ocupação cobradas de empregados da 
Infraero sobre imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade e guarda da Infraero.

(e) Recursos referentes à Concessionária Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão que estão 
sendo negociados com a Infraero.

26. PARTES RELACIONADAS

CONTROLADORA

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero é uma empresa pública, constituída nos 
termos da Lei n.º 5.862/1972, com capital social exclusivamente integralizado pela União.

COLIGADAS

Os saldos das operações da Infraero com as Sociedades de Propósito Específico – SPE (coligadas) no perí-
odo são os seguintes:

Transação
Aeroportos 

Brasil - 
Viracopos S.A

Inframerica 
Concessionária do 

Aeroporto de Brasília 
S.A

Concessionária 
Aeroporto Rio de 

Janeiro S.A

Concessionária do 
Aeroporto 

Internacional de 
Confins S.A.

Receita 126                     1.548                           1.244                      1.129                       

    Serviços de tecnologia 126                     1.548                           1.244                      1.129                       

Custo (704)                   (251)                             (11.973)                   (120.950)                 

    Treinamento (6)                        -                               -                          -                           

    Utilização de área (698)                   (251)                             -                          -                           

    Reembolso de obras de responsabilidade do Poder Público -                      -                               (11.973)                   (120.950)                 

Total (578)                   1.297                           (10.729)                   (119.821)                 

Além das transações demonstradas, as quais afetaram o resultado do período, destacamos que a Infraero 
aportou R$ 102.900 na Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A, conforme apresentado na 
nota explicativa 10.

Ressaltamos que a Infraero e as SPE discutem valores a serem repassados oriundos da transição da operação. 

PATROCINADO

O Instituto Infraero de Seguridade Social INFRAPREV é uma entidade fechada de previdência privada, sem 
fins lucrativos, que tem por finalidade suplementar aos participantes da instituição e seus beneficiários os 
benefícios a eles assegurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como promover seu bem-
-estar social (nota explicativa 14).

REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

As remunerações dos membros do conselho de administração e da diretoria executiva da Infraero estão em 
consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais - SEST, do Ministério da Economia. A remuneração dos membros da diretoria executiva foram as 
seguintes, em R$:

Diretoria 2019 2018

Maior Remuneração: 38.174 38.174

Remuneração Média: 36.810 36.720

Menor Remuneração: 36.356 36.356

A remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para os mesmos 
períodos foi fixada em R$ 3.938,57. 

Em janeiro de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a reforma no Estatuto Social da Infraero 
com a criação do Comitê de Auditoria Estatutário – Coaud, em atendimento a Lei n.º 13.303/16, sendo um 
órgão auxiliar, consultivo e de assessoramento permanente ao Conselho de Administração. A remuneração 
mensal dos membros do Coaud foi fixada em R$ 5.000,00.

27. REMUNERAÇÃO AOS EMPREGADOS

REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS

O plano de cargos e salários e benefícios da Infraero, de acordo com a legislação e o acordo coletivo de 
trabalho, estabelecem os critérios para todas as remunerações atribuídas pela Empresa a seus empregados. 
As remunerações de empregados, incluindo os ocupantes de funções de confiança, relativas aos meses de 
dezembro de 2019 e 2018 foram as seguintes, em R$: 

Empregados 2019 2018

Maior Remuneração: 37.842 40.585

Remuneração Média: 7.906 8.033

Menor Remuneração: 2.222 2.019
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28. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

A União, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, autarquia vinculada ao Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, tornou público o EDITAL do Leilão n.º 01/2018, que trata das condições 
da licitação para selecionar as melhores propostas para a celebração de contratos de concessão de serviços 
públicos para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos, dentre os quais pertenciam a rede da 
Infraero: Bloco Nordeste – Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF), Aeroporto 
de Maceió/Zumbi dos Palmares (SBMO), Aeroporto Santa Maria - Aracaju (SBAR); Aeroporto Presidente 
Castro Pinto - João Pessoa (SBJP), Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU), 
Aeroporto Presidente João Suassuna - Campina Grande (SBKG); Bloco Centro-Oeste – Aeroporto Marechal 
Rondon - Cuiabá (SBCY); e Bloco Sudeste – Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (SBVT) e Aeroporto 
de Macaé (SBME). O Leilão foi realizado no dia 15 de março de 2019 na B3, Bolsa Balcão Brasil, em São 
Paulo – SP. O resultado líquido destes aeroportos é apresentado a seguir:

31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional líquida 516.114           512.722           

Custos dos serviços prestados (302.512)          (342.408)          

Lucro operacional bruto 213.602           170.314           

Despesas gerais e administrativas (60.144)            (4.352)               

Outras receitas e despesas 5.662                5.232                

Resultado de equivalência patrimonial -                    -                    

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 159.120           171.194           

Despesas financeiras -                    -                    

Receitas financeiras 4                        -                    

Resultado financeiro líquido 4                        -                    

Resultado operacional antes do OBU 159.124           171.194           

Recursos aplicados em bens da união (15.963)            (87.092)            

Resultado das atividades dos demais aeroportos (292.736)          (771.711)          

(149.575)          (687.609)          

Operações Descontinuadas

Resultado líquido do período

29. EVENTOS SUBSEQUENTES

29. EVENTOS SUBSEQUENTES

a) Aumento do Capital Social

Proposta de Integralização de Capital Social em R$ 543.499.889,00 (quinhentos e quarenta e três milhões, 
quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais) referentes a recursos provenientes dos 
aportes de capital autorizados pela União, com a respectiva alteração do seu Estatuto Social. Se aprovada a 
proposta, o capital social da Infraero, que é de R$ 2.855.939.535,24 (dois bilhões, oitocentos e cinquenta 
e cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), 
passará a ser de R$ 3.399.439.424,24 (três bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

b) Força tarefa Infraprev

Em março de 2018, o Infraprev instituiu o projeto denominado “força tarefa” objetivando elucidar pontos de 
atenção em investimentos mal sucedidos adotados pelo Instituto em gestões passadas. O projeto visa também 
gerar informações para possíveis ações de reparação, garantir a interlocução, cooperação e compartilha-
mento de informações com os órgãos de controle, além de robustecer a governança corporativa do Instituto. 

Os trabalhos ainda não foram concluídos e não há elementos suficientes para reconhecer eventuais provisões.

A Empresa vem aprimorando o modelo de supervisão sobre o Infraprev por meio de melhorias dos controles 
internos, de acompanhamento gerencial dos resultados e de assessoria aos membros indicados pela patro-
cinadora aos Conselhos Deliberativos e Fiscal.

c) Declaração de Pandemia de coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial de Saúde (OMS)

A Infraero intensifica as medidas de prevenção e proteção de seus empregados, terceirizados e comunidade 
aeroportuária, seguindo as orientações do Governo Federal por meio do Ministério da Saúde.

A Presidência da República e o Ministério da Infraestrutura editaram, em 18/3/2020, medidas para reduzir o 
impacto econômico provocado pela pandemia no setor aéreo brasileiro. Foram três as iniciativas do governo 
editadas por meio de Medida Provisória (MP) e Decreto que afetam companhias, aeroportos e passageiros: 
postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aero-
portuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.

De forma a conter o avanço do vírus vários países decretaram o fechamento de fronteiras o que impossibilita 
as operações das empresas aérea. Em nota divulgada na internet, em 16/3/2020, a Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (ABEAR) informou que “as suas associadas já registram, em média, queda de 30% na 
demanda por voos domésticos e redução de 50% nas viagens internacionais, em relação ao mesmo período 
do ano”, levando várias empresas aéreas a reduzirem a oferta de voos no Brasil.

Diante deste cenário a Infraero avalia a postergação dos vencimentos dos boletos das tarifas aeroportuárias 
e de concessão de áreas. Além disso, pelo momento inicial em que se encontra a citada situação, está sendo 
estudado o impacto da queda da demanda sobre as receitas aeroportuárias, aeronáuticas e comerciais 
para revisar e adequar o Orçamento Empresarial do exercício.

As demonstrações contábeis estão disponíveis no endereço eletrônico: https://transparencia.infraero.gov.br/relatorios-anuais/

https://transparencia.infraero.gov.br/relatorios-anuais/
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INFORMAÇÕES ACERCA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA UPC (ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO, COMPE-
TÊNCIAS, RESPONSABILIDADES, NOMES, CARGOS E PERÍODO DE ATUAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA 
CONTABILIDADE)

SETOR DE CONTABILIDADE

ESTRUTURA Gerência de Contabilidade e Desempenho Financeiro

COMPOSIÇÃO

Gerência de Contabilidade e Custos, Coordenação de Validação e Registro 
Contábil, Coordenação de Análise Contábil, Coordenação de Custos, 
Coordenação de Apropriação Contábil e Validação Fiscal Rio de Janeiro, 
Coordenação de Apropriação Contábil e Validação Fiscal São Paulo.

COMPETÊNCIAS Gestão das atividades de contabilidade e custos.

RESPONSABILIDADES

Planejar, organizar e supervisionar a entrada de dados contábeis e de 
custos; identificar, propor e consolidar melhorias inerente a área contábil 
e de custos; gerenciar de forma tempestiva as atividades de escrituração 
contábil; elaborar as demonstrações contábeis trimestrais e anual, 
assegurando que  reflitam corretamente a situação econômico-financeira 
da empresa; prestar os esclarecimentos necessários aos órgãos externos, 
fiscalizadores e auditorias interna e externa.

NOMES, CARGOS E 
PERÍODO DE ATUAÇÃO

Joelson da Mota, Analista Superior II (9 anos); Renato Freitas Rodrigues, 
Analista Superior II (2 anos); Carlos Eduardo Padilha Casal, Analista 
Superior II (14 anos), Antonio Akitomo Shinzato, Profissional de Serviços 
Técnicos (10 anos); Joedson Barroso Sousa, Analista Superior II (12 anos); 
Renata Lima Andrade, Profissional de Serviços Técnicos (9 anos); Meire 
Fontan Rodrigues Brito de Deus, Profissional de Serviços Técnico (11 anos).

CONCLUSÕES DE AUDITORIAS INDEPENDENTES E AS MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO A CONCLUSÕES 
OU EVENTUAIS APONTAMENTOS

As recomendações emanadas dos relatórios da auditoria independente: Relatórios do Auditor Independen-
te sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias; Relatórios de Revisão de Tributos Diretos e Indiretos; 
Relatórios de Recomendações dos Trabalhos de Auditoria; Relatório Sumário da Abordagem sobre as SPE’s; 
e Relatório Sumário da Abordagem sobre os Benefícios Pós-emprego, já vêm sendo consideradas pela área 
contábil, com reflexos já a partir das nossas Demonstrações Financeiras de 2018. Fato que pode ser corrobo-
rado pelos fechamentos das Demonstrações Financeiras de 2018 e 2019, que não apresentaram ressalvas.

 O relatório de recomendações dos trabalhos de auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 trouxe alguns pontos de recomendações que, de acordo com a Instrução CVM nº 308/99, não foram 
considerados como significativos.

Entre os pontos de recomendações (controle interno e contábil) destacamos os seguintes:

2.2. Ativo Imobilizado e 2.3. Ativo Intangível

 As divergências foram corrigidas a partir de trabalhos realizados com as áreas e as auditorias interna e 
independente. Adicionalmente, a área contábil está realizando reuniões mensais com a área de patrimônio, 
bem como com a equipe de auditoria interna para o tratamento de eventuais divergências identificadas na 
análise contábil e para a busca de melhorias nos processos.

2.5. Provisão de Férias e 2.6. Provisão de 13º Salário

 Conforme reunião realizada, em 20/4/2020, Ata Reunião nº SEDE-ATA-2020/00033, entre a Gerência 
de Contabilidade e Desempenho Financeiro (COCD) e a Gerência de Serviços de RH (SARH), ficou estabele-
cido um trabalho conjunto para acompanhamento do controle do RH e do saldo contábil. Adicionalmente a 
área de RH contratou um novo sistema, que começará a funcionar em novembro/2020, o que resultará em 
um controle interno melhor.

2.10. Depósitos Judiciais

 A Superintendência de Procuradoria Geral (DSPG) contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a qual está 
desempenhando trabalho de pesquisa e conciliação no âmbito das ações judiciais que envolvem a Infraero, 
escopo do TC n.º 0154-PS/2018/0001, bem como a implantação de controles, monitoramentos, auditorias 
periódicas e saneamento das informações no Sistema Ejur realizados pela DSPG. Até 31/12/2019, a FGV 
já havia identificado a existência do montante de R$ 275.294.025,31 (duzentos e setenta e cinco milhões, 
duzentos e noventa e quatro mil, vinte cinco reais e trinta e um centavos) de saldo de depósitos judiciais re-
alizados pela Infraero em instituições bancárias (com exceção dos depósitos em ações de desapropriação).

2.14. Divergências nas Respostas de Circularização SPE’s

 A área contábil realizou a conciliação do encontro de contas dos Concessionários, a fim de identificar o 
que está registrado na contabilidade. Além disso, estamos reunindo mensalmente, com a Gerência de Gestão 
de Participações Societárias (SPPS), para acompanhar o andamento dos trabalhos. Ressaltamos que ainda 
existem alguns pontos controversos, que estão sendo geridos pela SPPS junto às concessionárias e as demais 
áreas da Infraero.
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