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Destaques Operacionais e Financeiros (comparativo 2016)

108,6 milhões de passageiros

+ 3,6%

1,5 milhão de movimento de aeronaves

- 2,4%

124,8 mil ton de carga

+ 19,5%

R$ 3.394,3 milhões de receita operacional

+ 15,2%

R$ 505,4 milhões de resultado
operacional recorrente

+ 22,5%

(comparação 2017 em relação a 2016 ajustado)

R$ 552,9 milhões de Ebitda Ajustado
(comparação 2017 em relação a 2016 ajustado)

16,3% margem de Ebitda Ajustada
(comparação 2017 em relação a 2016 ajustado)

R$ 2.709,5 milhões de investimentos

+ 17,2%

+ 2,7 p.p.

+ 109,7%
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Mensagem do Presidente (G4-1)
Em meio às fortes transformações no setor aeroportuário, a Infraero se destaca em
diversos segmentos.

Em meio às fortes transformações no setor
aeroportuário, a Infraero se destaca em diversos segmentos.
Concluímos o ano de 2017 cumprindo o grande
desafio de manter a Infraero sustentável financeiramente,
apesar do cenário de recessão econômica e de concessão à
iniciativa privada dos aeroportos mais lucrativos da rede.
Prova desse empenho é a permanência do
Aeroporto de Congonhas sob a administração da Empresa,
com apoio do acionista, fato fundamental para a
independência financeira e manutenção do subsídio cruzado
existente na Infraero. Apesar de ter sido inicialmente
considerado nas discussões a respeito de novas concessões, o aeroporto não foi
incluído na Resolução nº 14/2017, que qualificou quatorze aeroportos para o Programa
Nacional de Desestatização (PND), por meio do Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI). Trata-se de um aeroporto fundamental para dar suporte à missão
institucional da Infraero, provendo recursos essenciais ao seu desenvolvimento.
Os esforços empreendidos internamente propiciaram a melhoria do
desempenho da Empresa. A Infraero apresentou Resultado Operacional Recorrente de
R$ 505,4 milhões, 5 vezes maior que o obtido em 2016, que foi negativo. Tal resultado
foi possível devido a uma gestão focada na promoção de ações de governança que
visaram garantir a sustentabilidade econômico-financeira, com otimização de receitas
e despesas.
A redução dos dispêndios da Infraero decorreu de ações para melhoria dos
custos e ganhos de produtividade e escala, apresentando queda representativa nos
gastos com pessoal, os quais alcançaram patamares que representam cerca de 9,8% de
redução em relação a 2016, totalizando economia aproximada de R$ 200,0 milhões no
ano.
Nesse contexto, cabe ressaltar a implantação do Centro de Serviços
Compartilhados, que tornou a empresa mais ágil e adequada aos novos desafios,
possibilitando redução significativa de cargos em comissão, bem como nos demais
gastos administrativos, gerando economia média de R$ 28,0 milhões, além de ter
colocado a Infraero como case do setor público, segundo especialistas da área.
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As receitas operacionais, em 2017, ultrapassaram o montante de R$ 3,3
bilhões, o que representa um aumento de 15,2% em relação ao ano anterior,
decorrente, principalmente, da retomada do crescimento do setor aéreo aliado à
incorporação do Ataero às tarifas aeroportuárias, além de grande destaque na
alavancagem das receitas comerciais.
Entretanto, o propósito da sustentabilidade financeira precisa ser contínuo,
uma vez que novas concessões estão planejadas para 2018, o que demandará a adoção
de novas medidas de ajuste, as quais, inclusive, já estão sendo encaminhadas.
Estudos desenvolvidos pela Empresa identificaram a perspectiva de seleção
de um parceiro privado, visando uma operação de mercado que deve garantir que a
Infraero seja completamente independente de recursos do Tesouro Nacional, com a
possibilidade de gerar dividendos para a União.
Destaca-se também a necessidade da transferência definitiva das
operações de Navegação Aérea para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(Decea), fato não realizado em 2017, como vislumbrado originalmente. Tal atividade é
deficitária na Infraero, tendo reduzido o resultado financeiro da Empresa em torno de
R$ 180 milhões em 2017.
Estou certo de que devemos comemorar os resultados do ano que se
encerra, tendo-os como referência de que é possível sim obter ganhos, mesmo em meio
às situações adversas que enfrentamos.
Um ganho considerável, que tem se repetido nos últimos anos, foi a
performance da nossa Empresa na avaliação de qualidade de serviços por meio do
Prêmio Aeroportos + Brasil patrocinado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil
(SNAC-MT).
Pela segunda vez consecutiva, o Aeroporto Internacional de Curitiba,
administrado pela Infraero, foi eleito o melhor do país. Escolhido por mais de 55 mil
passageiros de voos domésticos e internacionais pela Pesquisa Permanente de
Satisfação dos Passageiros nos 15 aeroportos que respondem por 80% da
movimentação em todo o país, Curitiba venceu a categoria principal e foi o melhor
também nas categorias Aeroporto +Cordial, Aeroporto +Confortável, Aeroporto
+Limpo e Restituição de Bagagem +Eficiente. A Infraero ainda venceu na categoria
Aeroporto com +Facilidades ao Passageiro, com o Aeroporto de Santos Dumont, no Rio
de Janeiro.
Ainda no contexto de qualidade dos serviços, os Aeroportos de Curitiba,
Vitória e Foz do Iguaçu ficaram entre os mais pontuais do mundo, conforme
levantamento realizado, ao longo de todo o ano de 2017, pela Official Airline Guide 2018,
com base em 57 milhões de registros de voos das principais companhias aéreas e
aeroportos do mundo.
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No tocante à ampliação dos negócios, por meio de maior aproximação com
potenciais investidores, realizamos diversos encontros denominados “Voos de
Negócios”. Os eventos reuniram empresários, agências de publicidade, associações
comerciais e entidades de classe para conhecerem as oportunidades de negócios nos
terminais de passageiros, em áreas externas e operacionais, além de negócios em
soluções logísticas. Foram contemplados os Aeroportos de Belém, Manaus, Cuiabá,
Recife, Santos Dumont e Vitória, englobando, também, os demais aeroportos daquelas
regiões. Em abril, no evento no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram
apresentadas oportunidades para todos os aeroportos da Rede Infraero.
Mesmo com restrições financeiras, mantivemos obras de ampliação e
reforma em diversos aeroportos, com destaque para Londrina, Cuiabá e Macaé. Além
disso, foi dada continuidade em obras há muitos anos iniciadas, como Vitória e Rio
Branco, com inauguração prevista já para o início de 2018.
O novo complexo aeroportuário de Vitória, por exemplo, recebeu, somente
em 2017, investimentos de R$ 341,6 milhões. Com isso, foram finalizadas as obras de
construção do novo Terminal de Passageiros, com um total de 34.000 m2 de área no
terminal, dezoito posições de aeronaves, seis pontes de embarque, 56 balcões de
check-in, 101.799 m2 de pátio de aeronaves e 2.058 metros de pista de pouso e
decolagem.
No campo da sustentabilidade, nossos projetos buscaram a promoção de
investimento responsável, rumo a um desenvolvimento de fato sustentável. Trata-se
de orientação estratégica delineada no Plano Empresarial 2017-2021, voltada a
“garantir infraestrutura e serviços de qualidade com responsabilidade socioambiental”.
No âmbito interno, elaboramos nosso Plano de Sustentabilidade
Econômico-Financeira, um estudo técnico entregue ao Governo Federal e ao Tribunal
de Contas da União (TCU), para o estabelecimento de uma nova dimensão de eficiência
e produtividade da Infraero. O plano começou a ser executado com a adoção de
diversas ações voltadas à melhoria de processos, à redução de níveis hierárquicos e de
estruturas organizacionais, à ampliação da arrecadação, à manutenção de planos de
desligamentos incentivados para empregados dos aeroportos concedidos, tendo como
resultado a melhoria do desempenho financeiro, cujas bases estão detalhadas neste
Relatório.
Por fim, realizamos a transferência operacional, à iniciativa privada, dos
aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, leiloados em março de
2017. A Infraero cumpriu integralmente os termos estabelecidos pelo Governo Federal
nos processos licitatórios, mantendo equipes técnicas e operacionais para suporte à
assunção daqueles aeroportos pelas novas concessionárias.
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Quero destacar aqui que esses e outros resultados só foram possíveis pelo
forte comprometimento do corpo funcional da Infraero. Atuamos com profissionalismo
e dedicação para cumprir a missão institucional da nossa Empresa.
Por isso mesmo, temos a convicção de que, mesmo com as dificuldades
inerentes ao nosso negócio, seremos capazes de avançar ainda mais em 2018,
alcançando novos patamares de desenvolvimento, qualidade e reconhecimento da
sociedade.

Antônio Claret de Oliveira
Presidente da Infraero
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1. Sobre este Relatório
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) tem, a cada
ano, buscado desenvolver suas práticas de governança e gestão e aprimorar o formato
de divulgá-las, com vistas a apresentar à sociedade os impactos socioambientais
causados pelas atividades nas quais tem atuação. Por isso, a edição 2017 do Relatório
Anual, pela primeira vez, divulga seus resultados a partir das diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), com base no GRI G4, “de acordo” com a opção Essencial. (G422; G4-23; G4-30; G4-32)

A adesão a este tipo de relatório, que reporta informações em padrões
internacionais, aufere maior transparência e integridade sobre o desempenho de
sustentabilidade da empresa, tornando-o uma importante ferramenta para a
conscientização dos stakeholders quanto à necessidade de promover uma economia
verdadeiramente sustentável.
Nesse sentido, o relato de sustentabilidade se propõe a apoiar a Infraero no
estabelecimento de metas capazes de aferir seu desempenho e gerir mudanças com
vistas a tornar suas operações mais sustentáveis, uma vez que objetiva divulgar
informações sobre os impactos da empresa – positivos ou negativos – sobre o meio
ambiente, a sociedade e a economia. Assim, eles dão forma tangível e concreta a
questões abstratas, auxiliando na compreensão e gestão dos efeitos do
desenvolvimento da sustentabilidade sobre atividades e estratégias da empresa.
Este relatório traz, portanto, informações de gestão e desempenho dos
principais serviços e produtos da Infraero, englobando temas considerados relevantes
para a empresa e seus stakeholders nas dimensões econômica, social e ambiental,
trazendo conteúdos que geram valor aos principais públicos com quem se relaciona:
acionista (União Federal/Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MT),
clientes, fornecedores, parceiros de negócios, regulador (Agência Nacional de Aviação
Civil – Anac) e empregados.
Para identificação desses temas, foi construída uma Matriz de
Materialidade, que trouxe pontos destacados como relevantes para a empresa e seus
principais públicos de interesse. A seleção dos temas envolveu pesquisas on-line com o
público-alvo, empregados, operadores aéreos e públicos externos (ministério
supervisor e regulador). Nesta oportunidade, foram realizadas consultas aos executivos
das áreas internas (estratégia, serviços de suporte, meio ambiente, pessoas, negócios,
segurança aeroportuária, risco e compliance e financeiro) e aos dirigentes. (G4-18; G4-24;
G4-25)

A pesquisa listou temas relevantes, à luz das recomendações do GRI, com a
indicação de classificação de importância de sua disponibilização neste relatório, com
os quesitos: muito alta, alta, média e baixa importância. Foram consultadas 330
pessoas, sendo 5 dirigentes, 7 executivos de áreas internas, 313 empregados, 2
8
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representantes da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), 1 representante da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e 2 operadores aéreos. (G4-26)
No processo de priorização, consideraram-se os seguintes critérios para
escolha dos temas:
a) Seleção dos temas com maior pontuação conforme questionário respondido;
b) Quando a pontuação foi coincidente, considerou-se a maior classificação em
termos de importância. Quando houve empate entre “muito alta” e “alta” o tema
foi classificado como de importância “muito alta” e assim por diante;
c) Considerou-se um peso em cada segmento pesquisado, de modo a ponderar a
avaliação dos temas, em termos de quantidade de respostas, nível de relevância do
entrevistado no processo de gestão e nível de prioridade do entrevistado no uso das
informações geradas;
d) Em relação aos temas específicos, não obrigatórios, selecionaram-se aqueles com
classificação "muito alta" e "alta".
Os temas selecionados foram: conformidade legal, combate à corrupção,
contribuições à economia local, presença no mercado, impactos econômicos para o
país, desempenho econômico da empresa, saúde e segurança, treinamento e carreira,
relacionamento com comunidades locais, diversidade e igualdade de oportunidades,
ouvidoria, relações trabalhistas, relacionamento com fornecedores, direitos humanos
(liberdade de associação e negociação coletiva/discriminação), energia, água,
biodiversidade, emissões, efluentes e resíduos, legalidade ambiental e licenciamento,
investimentos ambientais e mecanismos de queixas e reclamações relativas a impactos
ambientais. Alguns temas do conteúdo padrão, que são obrigatórios, também fizeram
parte da pesquisa e estão relatados no relatório: transparência, governança
corporativa, acesso à informação, ética e conduta, gestão de riscos e compliance,
qualidade dos produtos e serviços prestados, gestão de fornecedores e criação de
emprego. (G4-18; G4-19; G4-20; G421; G4-27)
Esta edição do Relatório Anual traz o desempenho da Infraero e de suas
atividades referentes ao exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. O relatório
anterior foi publicado em abril de 2017 englobando os resultados de 2016. (G4-28; G4-29)
As Demonstrações Financeiras referentes a 2017 foram auditadas pela
Maciel Auditores S/S, não havendo mudanças significativas em relação às de 2016.
Este documento objetiva atender também ao comando do Inciso IX do
Artigo 8º da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), na versão de relatório integrado. O
relatório não foi submetido à verificação externa. (G4-33)
Mais informações podem ser obtidas no site da Infraero, por intermédio do
link: http://www.infraero.gov.br/aplicacoes/prouvi/. (G4-31)
Na página 85, encontra-se o Sumário de Conteúdo da GRI.
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2. A Infraero
2.1. Identificação
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (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, autonomia administrativa e financeira, sob vinculação do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, atuando no território nacional, com
sede na capital federal, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e
Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede - CEP 71608-050 – Brasília/DF – Brasil - Fone: (61) 33123130 Fax: (61) 3214-6269, homepage: http://www.infraero.gov.br. (G4-3; G4-5; G4-6; G4-7; G48; G4-9)

A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar
industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação
aérea, prestar consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação e na construção
de aeroportos, bem como realizar quaisquer atividades, correlatas ou afins, que lhe
forem conferidas pelo ministério supervisor.
A Empresa presta serviços que atendem a padrões internacionais de
segurança, conforto e qualidade e está entre as três maiores operadoras aeroportuárias
do mundo e, desde 1973, contribui para enriquecer a experiência dos clientes que
utilizam os seus 54 aeroportos (já considerando as concessões de Florianópolis,
Fortaleza, Porto Alegre e Salvador), 61 Estações Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTAs) e 21 Terminais de Logística de Carga
(Tecas), com operação direta e mediante parcerias com a iniciativa privada.
O portfólio de serviços da Infraero engloba: (G4-4)
a) As operações com aeronaves, incluindo os serviços e as facilidades
proporcionados às operações de pouso, rolagem, permanência e decolagem da
aeronave, bem como os serviços e as facilidades disponíveis no pátio de manobras e na
área de estadia;
b) As operações com passageiros, incluindo os serviços e a utilização de
instalações e facilidades existentes nos terminais de passageiros, com vistas ao
embarque, desembarque, orientação, conforto e segurança dos passageiros;
c) As operações com carga aérea, incluindo o armazenamento, a guarda e
o controle de mercadorias nos armazéns de carga aérea, bem como a movimentação e
o manuseio dessas mercadorias;
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d) As operações de navegação aérea, incluindo os serviços, instalações,
auxílios e facilidades disponibilizados para controle de aproximação, controle de
aeródromo e os serviços de informações de voo de aeródromo;
e) A concessão de áreas para fins comerciais em ambientes internos
(terminais de passageiros, de cargas e demais instalações) e externos;
f) A consultoria e o assessoramento em suas áreas de atuação e na
concepção e construção de aeroportos.
A Infraero participa com 49% nas Sociedades de Propósitos Específicos
(SPE) que administram os aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas, Brasília,
Confins e Galeão, cujos resultados estão consolidados nas demonstrações financeiras
da Empresa, proporcionalmente à sua participação acionária em cada companhia. (G417)

Aeroporto
Aeroporto
Internacional
Guarulhos – São Paulo

Concessionária
de

Concessionária
do
Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.

Aeroporto Internacional de Brasília

Inframérica Concessionária do Aeroporto
de Brasília S.A.

Aeroporto Internacional Viracopos
- Campinas

Aeroportos Brasil Viracopos S.A.

Aeroporto Internacional de Confins
– Belo Horizonte

Concessionária
do
Internacional de Confins S.A.

Aeroporto Internacional do Galeão
– Rio de Janeiro

Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro
S.A.

Aeroporto

Participações acionárias em Sociedades de Propósito Específico

O Foco da Empresa, além da necessária rentabilidade da rede aeroportuária
que administra, é propiciar a ligação aérea entre pontos distantes do território nacional,
em especial na região amazônica, atuando nos estados de Rondônia (Porto Velho), Acre
(Rio Brando e Cruzeiro do Sul), Amazonas (Manaus, Tefé e Tabatinga), Roraima (Boa
Vista), Amapá (Macapá), Pará (Belém, Altamira, Marabá, Carajás e Santarém) e
Tocantins (Palmas).
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Rede de Aeroportos da Infraero

(G4-8)
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2.2.

Governança Corporativa

A estrutura administrativa da Infraero está estabelecida no seu Estatuto
Social e nos regimentos internos dos seus órgãos de governança, disponíveis nos links:
(http://www4.infraero.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/governanca/)
e
(http://www4.infraero.gov.br/media/552196/estatuto.pdf).

Estrutura de Governança Corporativa da Infraero

A estrutura de governança corporativa da Infraero é composta por órgãos
societários definidos na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) e legislação
complementar, comitês, comissões técnicas e áreas sistêmicas, todos voltados a
aumentar o valor da Empresa e a contribuir para a sua perenidade.
A estrutura dos órgãos estatutários mantém a seguinte composição: (G4-34)
a) Assembleia Geral: órgão soberano da Infraero constituído pela reunião
dos acionistas, convocada e instalada na forma da Lei e do Estatuto Social, a fim de
deliberar sobre matéria de interesse social;
b) Conselho Fiscal: órgão fiscalizador dos atos de gestão administrativa, em
defesa da Empresa e dos seus acionistas;
c) Conselho de Administração: órgão de deliberação colegiada,
responsável pela fixação das políticas, pela definição das diretrizes e pela orientação
geral dos negócios, dos objetivos e dos desafios da Infraero;

13

Relatório Anual – 2017

d) Diretoria Executiva: órgão responsável pela gestão e representação da
Infraero, constituída de um Presidente e quatro Diretores.
Além disso, integram a estrutura de governança da Infraero os seguintes
órgãos vinculados ao Conselho de Administração:
a) Comitê de Auditoria, que tem por finalidade assessorar o Conselho no
que concerne ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização e manifestarse sobre: (i) a qualidade das demonstrações contábeis; (ii) a efetividade do sistema de
controles internos; e (iii) a efetividade das auditorias interna e independente;
b) Comitê de Elegibilidade, que tem por finalidade assessorar o Conselho
no estabelecimento da Política de Remuneração de Administradores e da Política de
Sucessão da Infraero.
Os órgãos de administração da Infraero são integrados por brasileiros
dotados de notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de
governança corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade
técnica compatível com o cargo.
Compõem, ainda, a estrutura de governança as áreas sistêmicas de apoio,
abrangendo as funções de auditoria interna, governança, risco, compliance e ouvidoria.
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Conselho de
Administração
(Situação em
março/2018)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Luiz Gylvan Meira Filho - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil –
Presidente do Conselho
Antônio Claret de Oliveira - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Antonio Herminio Nascimento da Silva - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil
Vago - Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
João Manoel da Cruz Simões - Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Carlos Vuyk de Aquino - Representante do Ministério da Defesa
Rodrigo Silva Gonçalves - Representante dos empregados

Diretoria
Executiva
(Situação em
março/2018)

1.
2.
3.
4.
5.

Antônio Claret de Oliveira
João Márcio Jordão
Marx Martins Marsicano Rodrigues
Ângelo Luiz Moreira Grossi
Eduardo Roberto Stuckert Neto

- Presidente
- Diretor de Operações e Serviços Técnicos – DO
- Diretor de Negócios Comerciais – DN
- Diretor de Planejamento e Finanças – DF
- Diretor de Serviços e Suporte Jurídico – DS

Em 2017, a Diretoria Executiva da Infraero era composta por uma
Presidência e sete Diretorias, fazendo parte também deste colegiado as diretorias de
Aeroportos, de Engenharia e Meio Ambiente, e Jurídica e de Assuntos Regulatórios.
Ressalta-se ainda que as nomenclaturas das diretorias atuais foram modificadas.
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2.3. Visão Estratégica
A missão da Infraero, nos termos do seu Plano Empresarial de 2017/2021, é
“oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis aproximando pessoas e
negócios”. Na visão de futuro, que reflete como a Empresa deseja ser reconhecida, a
Infraero busca “ser a referência internacional em soluções aeroportuárias, promovendo
a integração nacional”.
Em sua atuação a Infraero adota os seguintes princípios e valores: (G4-56)
 Confiança
 Transparência
 Compromisso com os clientes
 Efetividade e competitividade
 Valorização dos colaboradores
 Inovação, qualidade e segurança
 Ética e responsabilidade socioambiental
 Geração de resultados
 Orgulho de ser Infraero
O negócio da Infraero é “Soluções Aeroportuárias”. Trata-se de uma
expressão que melhor conceitua o conjunto de processos com o qual a Empresa
transforma o valor percebido de seus clientes em geração de receita, imprescindíveis
ao seu crescimento. Isso aponta, também, para o fato de a Empresa ser mais do que
uma operadora de aeroportos, na verdade ela propicia uma gama de serviços voltados
a dar solução àqueles que atuam nos aeroportos.
Norteada pelo propósito de fazer cada vez melhor os serviços que oferece
no mercado nacional, há mais de 44 anos, busca aperfeiçoar a cada dia seus atributos,
oferecendo aos clientes, privados ou públicos, pessoas ou empresas, soluções
aeroportuárias inovadoras e sustentáveis.
Com essa premissa, em 2017, a estratégia, gerida sob a lógica do “Balanced
Scorecard” (BSC), foi norteada por dezessete objetivos estratégicos distribuídos em
quatro níveis de controle que orientaram as ações estratégicas da organização para o
atendimento aos clientes, à sociedade e às demais partes interessadas.
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Mapa Estratégico da Infraero – 2017/2021

O nível de “Alicerce” define objetivos que têm como maior característica a
criação de uma estrutura sólida de governança, geração de conhecimento e de
ferramentas de apoio ao desenvolvimento dos processos internos da organização.
O nível “Desafios Internos” é constituído por objetivos que contribuem para
que a Infraero tenha uma participação destacada no setor. A diretriz principal é a
geração de diferencial competitivo necessário para a Empresa atuar em um mercado
que tem se tornado cada vez mais concorrido. Essa perspectiva engloba a
disponibilização da infraestrutura, a prestação de serviços com qualidade e a busca por
novos negócios, além do fortalecimento da comunicação como forma de privilegiar a
visibilidade e a transparência de suas ações, bem como a atuação na redução de custos
como forma de melhorar os resultados.
O nível de “Clientes” é o termômetro que verifica a coerência entre o
direcionamento dado na definição das estratégias e os resultados dos atos de gestão
do dia a dia.
Como consequência de toda essa orientação estratégica, o nível de
“Resultados” objetiva validar o atendimento às expectativas dos clientes por meio de
números que reflitam os avanços da implantação da estratégia, priorizadas em duas
vertentes: (i) financeira, como resultado direto dos processos de negócios que
17
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objetivam a sustentação econômica da Infraero; (ii) imagem, aferida pelos níveis dos
relacionamentos que a organização mantém com os clientes e a sociedade.
Com a implementação destas estratégias, a Empresa pretendeu reafirmar
sua missão de sempre oferecer ao mercado soluções aeroportuárias inovadoras e
sustentáveis, além de contribuir para a diminuição das distâncias, seja para pessoas ou
para os negócios, apoiando a integração nacional.
Juntamente com o Plano Estratégico, a Empresa elaborou e entregou ao
Governo Federal e ao Tribunal de Contas da União um Plano de Sustentabilidade.
Assim, o Plano Estratégico foi concebido à luz de um cenário que refletia plenas
condições de a Empresa tornar-se sustentável financeiramente, com a solução dos
desequilíbrios gerados em decorrência da saída, de sua rede, dos aeroportos
concedidos. Ademais, o planejamento considerou a expectativa de contratualização da
atribuição dos aeroportos da rede, nos termos do Decreto nº 8.756/2016, o que acabou
não se efetivando em 2017.
Todavia, o Governo Federal anunciou, no segundo semestre de 2017, a
inclusão de outros aeroportos da rede Infraero na lista de concessões do Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI), o que gerou uma mudança de perspectiva com
respeito ao próprio Plano Estratégico, haja vista os impactos negativos dessa medida
quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos.
Antenada a isso, a Infraero atualizou o seu Plano Estratégico para o período
de 2018 a 2022, buscando alinhar e direcionar as suas ações ao novo cenário do setor
aeroportuário. Esse novo Plano foi aprovado em dezembro de 2017, e tem como foco
principal a busca pela sustentabilidade da Empresa, o fortalecimento de sua
governança corporativa e a demonstração da importância da Infraero como um elo
essencial para a integração do território nacional.

2.4. Gestão de Riscos (G4-2)
A área de risco e compliance conduz a implementação do Programa de
Integridade na Infraero, um instrumento de apoio à gestão, com vistas a alcançar, com
mais rapidez e segurança, os objetivos finais da Empresa. A gestão da integridade é
componente da boa governança, condição prévia que dá às outras atividades da
entidade legitimidade, confiabilidade e eficiência.
Foram realizadas, em 2017, várias atividades visando ao atendimento dos
itens ao referido Programa. Em especial, a criação e implementação do Código de
Conduta e Integridade da Infraero, em cumprimento à Resolução CGPAR 10/2016 e à
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).
A Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração
de Participações Societárias da União (CGPAR), por meio da Resolução CGPAR N.º 10,
de 10/05/2016, instituiu a obrigação, no âmbito das empresas estatais, de
18

Relatório Anual – 2017

implementação do Código de Conduta e Integridade próprio aplicável a todos os seus
membros estatutários, a todos os seus representantes em órgãos estatutários de
empresas em que participe e a todos os colaboradores.
A criação do Código atende ao disposto no Art. 9º, Parágrafo 1º da Lei nº
13.303/2016 e foi elaborado com a participação das áreas de compliance, comissão de
ética, corregedoria, recursos humanos e jurídica. Além disso, visando dar amplo
conhecimento do teor desse importante documento, seu texto foi disponibilizado para
consulta pública interna, cujas sugestões e comentários foram encaminhados para a
área de risco e compliance.
O Código de Conduta e Integridade foi aprovado em 30 de junho de 2017.
Após sua aprovação, a área de compliance visando ao atendimento previsto no
cronograma do Programa de Integridade, adotou uma série de ações, das quais
destacam-se: elaboração de cartilha do Código, envio de informes com mensagens
curtas e didáticas e treinamento de empregados. O documento pode ser obtido no link:
http://www4.infraero.gov.br/governanca-corporativa/codigo-de-conduta-eintegridade/. (G4-56)
Noutro passo, a Lei 12.846/13, conhecida como “Lei Anticorrupção”, tem
como principal objetivo coibir a prática de atos lesivos à administração pública, nacional
ou estrangeira, de forma a estender a responsabilidade civil e administrativa para as
Pessoas Jurídicas por tais atos praticados por prepostos, incluindo a responsabilização
solidária de empresas de mesmo grupo econômico, como por exemplo, controladas e
coligadas.
Ademais, o Decreto nº 8.420/2015 prevê que “a apuração da
responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das
sanções previstas no art. 6º da Lei nº 12.846, de 2013, será efetuada por meio de
Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)”.
No âmbito da Infraero, a instauração e o julgamento do PAR é de
competência do Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, em primeira
instância, e do Diretor de Planejamento e Finanças, nos casos de interposição de
pedidos de reconsideração.
Os procedimentos para instauração do Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR) na Infraero são realizados de acordo com o disposto na
Portaria CGU n° 910/2015.
Vale ressaltar que a Infraero concluiu seu primeiro Processo de Apuração de
Responsabilidade (PAR), que culminou com a punição de cinco empresas que se
encontravam envolvidas em caso de conluio na participação de processos licitatórios.
Além disso, está conduzindo outros dois processos de responsabilização, que se
encontram na fase de apuração.

19

Relatório Anual – 2017

Assim, a Infraero foi a primeira empresa estatal a investigar e punir
empresas com base na lei anticorrupção, conforme consta no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas, mantido pelo Ministério da Fiscalização, Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU) e aberto para consulta na internet.
Não foram identificados processos judiciais e/ou administrativos externos
movidos contra a Infraero e/ou seus empregados relacionado a práticas de corrupção.
Internamente, existem seis processos de sindicância que envolvem corrupção, com
condutas tipificadas como improbidade/fraude, sendo que um encontra-se em fase de
admissibilidade, três em processo e dois resultaram na demissão por justa causa de dois
empregados. (G4-SO5)
Em 2017, a Infraero também deu continuidade ao desenvolvimento do
“Programa Infraero 2020 - Plano de Implantação da Gestão de Risco e Compliance de
Classe Mundial”, que tem como objetivo instituir a gestão de risco e compliance com
suporte profissional à melhoria da governança, garantindo a agregação de valor aos
seus processos e a modernização de sua gestão.
A metodologia de Gestão de Riscos da Infraero começou a ser desenhada
na empresa em 2016, com a aprovação pelo Conselho de Administração da Política de
Gestão de Riscos. Entretanto, considerando a publicação da Lei nº 13.303/2016, da
Resolução nº 18/CGPAR/2016 e da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016, a
Política foi revisada, restando os trâmites finais para sua aprovação final, após a
publicação do novo Estatuto da Infraero, que deverá ocorrer no primeiro semestre de
2018.
Paralelamente à revisão da Política de Gestão de Riscos, foi elaborada a
minuta da Norma Interna do processo “gerenciar riscos”. Enquanto a Política
estabelece os princípios e as diretrizes a serem observados no processo de gestão dos
riscos, a Norma institui direitos, obrigações e atribuições a respeito do assunto. Esse
processo é dividido em três subprocessos: Riscos Estratégicos (Plano Estratégico),
Riscos em Processos Organizacionais e Riscos em Projetos Estratégicos.
Com essa metodologia, a Infraero interligou a gestão de riscos ao
planejamento estratégico, com o objetivo de identificar eventos potenciais que afetem
a continuidade de suas operações, sua sustentabilidade, assim como a criação de valor,
com vista a fornecer segurança aceitável ao cumprimento dos objetivos estratégicos.
A Infraero é signatária desde fevereiro/2004 do Global Compact, que é o
conjunto de princípios ligados a Direitos Humanos, Padrões de Trabalho, Meio
Ambiente e Combate à Corrupção, aliando negócios a desenvolvimento sustentável, a
serem utilizados como ponto de partida para o engajamento de diferentes setores
empresariais nesses temas. A Empresa tem acompanhado e realizado as ações ligadas
ao assunto por meio da parceria com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, uma Oscip cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus
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negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de
uma sociedade justa e sustentável, e Pacto Global/ONU.
Além disso, desde 2007, a Infraero integra o grupo de empresas que
participam do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, que é uma
iniciativa criada por várias instituições. Entre suas funções, está a de auxiliar a
implementação de políticas de promoção da integridade e combate à corrupção e
mobilizar empresas e entidades empresariais. Entre os temas tratados pelo Pacto
Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, destacam-se quatro: compras
públicas, financiamento de campanhas eleitorais, desvios de recursos públicos e
publicidade governamental. (G4-15)

2.5. Ética Empresarial
A Comissão de Ética da Infraero trata de assuntos relativos à conduta ética
dos seus empregados e atua como instância consultiva dos dirigentes e dos
empregados, aplicando o Código de Ética Empresarial da Empresa, por meio de ações
educativas e corretivas. Esse Código apresenta os valores e os compromissos éticos
com as partes interessadas nos negócios, bem como os padrões de conduta esperados
por parte dos colaboradores no desempenho de suas atividades.
A Comissão de Ética da Infraero tem por um de seus objetivos a difusão
educativa dos valores e dos princípios norteadores da conduta empresarial e a
prevenção de conflitos de relacionamentos e de interesse, contribuindo para o
fortalecimento de uma gestão ética e transparente.
Nesse sentido, a Comissão disseminou recomendações de caráter geral,
para todos os empregados da rede Infraero, de modo que sejam evitadas situações de
utilização de bens da Empresa para fins particulares, conflitos de interesses,
orientações sobre recebimento de brindes e presentes, o adequado comportamento
esperado no âmbito da organização e a boa convivência corporativa entre os
empregados.
Dentre as ações de difusão educativa da ética, a Comissão realizou palestra
sobre Ética Empresarial, com o objetivo de disseminar e aprimorar os conhecimentos
sobre ética, moralidade, conduta corporativa, conflito de interesses, assédio moral,
violência psicológica no trabalho, formas de encaminhamento de denúncias e
competências da Comissão de Ética, no âmbito da rede Infraero.
Dentre as ações preventivas, registram-se as orientações, as consultas e os
esclarecimentos prestados aos empregados das diversas dependências por meio do
correio eletrônico da Comissão de Ética, pelos e-mails dos integrantes da Comissão,
por telefone ou presencialmente.
Destaca-se que em 2017 a Comissão de Ética recebeu a primeira visita
técnica da Comissão de Ética Pública (CEP), da Presidência da República, que tem como
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objetivo verificar a aderência da Comissão aos normativos e legislações pertinentes. A
Comissão de Ética da Infraero recebeu a nota máxima nesse processo de auditoria, cujo
documento de avaliação ficou registrado no site da CEP.
No exercício, a Infraero e outras dezenove empresas estatais participaram
do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, que tem por objetivo
geral buscar o desenvolvimento e o fortalecimento dos princípios governamentais e
empresariais de Gestão da Ética, de forma a aprimorar o relacionamento das empresas
estatais com os seus diversos públicos e com a sociedade em geral. A Infraero teve
relevante participação no Fórum por meio dos integrantes da Comissão de Ética da
Empresa, sendo considerada referência de boas práticas na gestão da Ética.
Ao longo de 2017, a Comissão de Ética recebeu duas denúncias de
discriminação. Uma delas, apurada pela Comissão, mostrou-se improcedente; a outra,
encaminhada para avaliação pela área de Corregedoria, permanece em apuração. (G4HR3)

2.6. Compromisso com Iniciativas Externas (G4-16)
Como prática de responsabilidade social e engajamento comunitário, a
Infraero participa de movimentos, entidades, fóruns e comitês conduzidos por
entidades governamentais e não governamentais, envolvendo-se com causas e
iniciativas relacionadas ao desenvolvimento da rede de aeroportos, do setor de aviação
civil e do país, dentre as quais destacamos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Airport Conucil International (ACI);
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA);
Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman);
Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv);
Associação Brasileira de Logística (Abralog);
Global Compact;
Instituto Ethos de Responsabilidade Social;
Grupo de Líderes Empresariais (LIDE);
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

2.7. Ouvidoria
A Ouvidoria da Infraero tem o objetivo de estabelecer um canal direto de
comunicação com a população em geral, notadamente os usuários dos serviços
aeroportuários e de navegação aérea prestados pela Empresa.
Tal relacionamento visa alcançar os clientes da Infraero – internos e
externos – de uma maneira segura, eficiente e, acima de tudo, transparente, de modo
a propiciar a satisfação e excelência no atendimento.
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Esse contato direto com o cliente proporciona, também, a oportunidade de
a Infraero revisar seus processos e aperfeiçoar os seus canais de comunicação,
auxiliando na governança corporativa da Empresa, transformando as manifestações
recebidas em oportunidades de melhoria.
Os relatos de atendimento cadastrados no Sistema de Ouvidoria recebem
o devido tratamento, oferecendo, no menor tempo possível, a resposta ao interessado.
Para isso, conta com uma equipe exclusiva de empregados, bem como a colaboração
dos gestores das áreas da Empresa para prover as informações necessárias à solução
das demandas.
Ao receber o relato, a Ouvidoria informa prontamente ao demandante que
seu pleito foi recebido e encaminhado para tratamento no setor competente. Após ser
avaliado e categorizado, o relato é despachado para tratamento. Posteriormente, a
resposta é avaliada pela Ouvidoria e transmitida ao relatante por meio de carta ou email. Caso a resposta não atenda aos anseios do cliente, o relato é reenviado para
complementação da resposta, até que sejam sanadas as situações apresentadas.
O cliente pode consultar o andamento de seu relato por meio da Central de
Atendimento, bastando informar o número de protocolo identificador único ou seus
dados pessoais.
O acompanhamento do tratamento dos relatos também é realizado pela
equipe de Ouvidoria do Centro Corporativo e pelos representantes de Ouvidoria nos
aeroportos, verificando, in loco, as causas da insatisfação e buscando sempre obter a
resposta aos relatos em tempo hábil com as áreas da Empresa, acompanhando e
auxiliando no tratamento das demandas.
Quando a manifestação do cliente não é de competência da Infraero, a
Ouvidoria entra em contato com o demandante e esclarece as competências da
Infraero e informa qual órgão/entidade é responsável pelo seu pleito, bem como os
meios de contatos e formas de acionamento do serviço de atendimento de Ouvidoria
desses entes. Os relatos de competência dos concessionários de áreas comerciais e
operacionais nos aeroportos são acompanhados e monitorados pela Ouvidoria, que
colhe com os representantes dessas empresas a resposta ao questionamento recebido.
As demandas são tratadas de maneira igual, objetiva e imparcial, prezando
pela incolumidade e salvaguarda das informações contidas em seus relatos.
O conjunto dos relatos permite gerar informações na forma de relatórios
gerenciais. Os gestores que delas se utilizam percebem claramente o valor dessas
informações para o melhor uso e otimização dos recursos disponíveis, bem como para
a correção de problemas e melhoria dos serviços prestados.
Os canais de acesso a Ouvidoria da Infraero são:
a) Site: http://www4.infraero.gov.br/fale-conosco;
b) Formulário: http://www.infraero.gov.br/aplicacoes/prouvi/;
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c) Telefone: 0800 727 1234 (de 2ª a 6ª feira, das 07h às 19h).

Tipo de Manifestação

Quantidade

Part. (%)

Reclamação

5.811

68%

Informação

1.077

13%

Solicitação

805

9%

Elogio

319

4%

Denúncia

300

3%

Sugestão

280

3%

8.592

-

Total

Ouvidoria – Quadro resumo de atendimentos em 2017

De acordo a tabela anterior em 2017 a Ouvidoria da Infraero recebeu 8.592
manifestações de clientes (9,2% menor que as 9.468 manifestações recebidas em
2016), sendo 319 elogios, 1.077 informações, 5.811 reclamações (21,5% menor que as
7.408 reclamações recebidas em 2016), 805 solicitações, 280 sugestões e 300 relatos de
denúncias, referentes a diversas situações ocorridas nas dependências da Infraero.
Dentre as manifestações apuradas pela Ouvidoria, nenhuma se referiu a
queixa ou reclamação relacionadas a impactos em direitos humanos. Ademais, não há
qualquer processo judicial em curso relativo à violação de direitos humanos e impactos
na sociedade. (G4-SO11)
Todavia, foi registrada denúncia realizada perante a Ouvidoria da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República envolvendo
desapropriação de áreas para ampliação de sítio aeroportuário no Aeroporto de
Navegantes (Ofício nº 868/2017/OUV-SDH/M-SDH/SDH-MJ). O Consultivo esclareceu
(mensagem eletrônica de 23/11/2017) que o ato que se alega violador de direitos
humanos não é imputado à Infraero. (G4-HR12)

2.8. Pessoas
As pessoas são um recurso essencial para a Infraero e o desenvolvimento de
seus profissionais é elemento fundamental para o bom desempenho da organização.
Por meio de treinamentos e programas de capacitação, a Empresa incentiva todos para
que estejam alinhados com sua cultura organizacional e com os objetivos estabelecidos
em seu Plano Empresarial.

24

Relatório Anual – 2017

É verdade que os efeitos da concessão de aeroportos têm afetado o
desempenho das pessoas, todavia a Empresa tem buscado alternativas para amenizar
tais reflexos, adotando programas de ajuste de estruturas e de pessoas, bem como
buscando alternativas para alocação do pessoal excedente.
Tanto é assim que a Infraero, a despeito de suas restrições financeiras e da
enorme carga emocional decorrente da retirada de aeroportos de sua rede, tem se
destacado em termos de qualidade dos seus serviços conforme será demonstrado
adiante.

2.8.1. Corpo Funcional (G4-10)
Ao final de 2017, o efetivo da Infraero contava com 9.978 empregados,
sendo 31,3% de mulheres e 68,7% de homens, com redução de 9,2% em relação ao ano
anterior.
Desse total, oito eram dirigentes (presidente
e diretores executivos) e dezoito profissionais
contratados transitoriamente para o exercício de cargo
em comissão, ligados à alta administração, conforme
previsto em nosso estatuto social.
Dentro do programa de alocação de
empregados excedentes, a Empresa mantinha 1.097
empregados cedidos a outros órgãos públicos, em órgãos e entidades de nível federal,
estadual e distrital.
Todos os empregados da Infraero são regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e são abrangidos por acordo coletivo de trabalho. (G4-11)

2015
2016
2017

11.222

1.016

10.189
8.881
Efetivo Ativo

791
1.097
Cedidos

Evolução do efetivo
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Faixa Etária

Mulher

Homem

Total

Abaixo de 30 Anos

144

249

393

Entre 30 e 50 Anos

2.290

4.065

6.353

Acima de 50 Anos

689

2.541

3.228

Total

3.123

6.855

9.978

Efetivo por Faixa Etária e Gênero

De forma a garantir um processo isonômico sem discriminação de qualquer
natureza, as vagas para composição do quadro de cargos regulares são ofertadas
mediante concurso público, com salários-base iguais para homens e mulheres.
Em 2017, foram realizadas 51 admissões, sendo 42 homens e 9 mulheres, a
maioria na faixa etária entre 30 e 50 anos. (G4-LA1)

Região

Homens

Mulheres

Centro-Oeste

11

3

Nordeste

2

1

Norte

1

Sudeste

28

5

42

9

Sul
Total por gênero
Total

51
Admitidos por gênero e região

Faixa etária

Homens

Mulheres

Abaixo de 30 anos

11

4

Entre 30 e 50 anos

22

3

Acima de 50 anos

9

2

Total por gênero

42

9

Total

51
Admitidos por gênero e faixa etária
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Foram realizados 1.051 desligamentos, dos quais 740 foram homens e 311
mulheres. Dos desligados, 49% possuíam mais de 50 anos, enquadrados em plano de
desligamento incentivado mais vantajoso, ofertado aos empregados aposentados ou a
5 anos da aposentadoria. A taxa de rotatividade foi de 10,5%.

Região

Homens

Mulheres

Centro-Oeste

191

142

Nordeste

137

40

Norte

85

26

Sudeste

239

70

Sul

88

33

Total por gênero

740

311

Total

1051
Desligamentos por gênero e região

Faixa etária

Homens

Mulheres

Abaixo de 30 anos

18

20

Acima de 50 anos

520

169

Entre 30 a 50 anos

202

122

Total por gênero

740

311

Total

1051
Desligamentos por gênero e faixa etária

Além do quadro efetivo direto, a Empresa contava com cerca de 11,4 mil
empregados de empresas prestadoras de serviços, concentrados em número maior nas
regiões Nordeste, Sudeste e Norte com 26,5%, 21,4% e 20,7%, respectivamente.

2.8.2. Remuneração e Benefícios (G4-EC5; G4-LA12; G4-LA13)
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 em
nossos quadros ocorre na primeira categoria e respectivo padrão estabelecido para
cada cargo regular, percebendo a mesma remuneração inicial, tanto para homens
quanto para mulheres.
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Descrição

Menor Salário Pago

Salário Mínimo

%

Menor salário feminino

1.917,37

937,00

204,63%

Menor salário masculino

1.917,37

937,00

204,63%

Relação entre o menor salário pago pela Infraero e o salário mínimo

A progressão salarial decorre de reajustes ajustados em acordo coletivo de
trabalho e de sistema de promoção vigente.
A Infraero concede, também aos seus empregados ocupantes de cargo
regular, percentuais sobre o salário-base, a título de adicional por tempo de serviço, a
cada ano de serviço completo de efetivo trabalho, e de incentivo ao estudo, para
aqueles que tenham ou venham a conquistar títulos de educação formal acima do
exigido para o ingresso em seu cargo/carreira, que variam de 5% a 11%.
Ao ocupar função de confiança ou cargo em comissão, os profissionais
passam a perceber um diferencial de remuneração, com valores específicos para cada
função.
O critério básico para ocupação de funções são os requisitos de experiência
e escolaridade, ambos definidos em normativo interno.
Embora a correlação não seja proposital, nota-se que a proporção de
homens e mulheres dentre os ocupantes de função de confiança, de maneira geral,
corresponde à proporção entre gêneros constante do quadro de cargos regulares da
Empresa, conforme gráfico a seguir, tanto no que se refere ao quantitativo total quanto
ao que tange às categorias funcionais (agrupamento de cargos regulares por nível de
escolaridade e de funções de confiança por tipo), demonstrado nos gráficos e tabela a
seguir.

Distribuição do Efetivo da Infraero por gênero e por ocupação de função
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Categorias Funcionais

Todos

Homens

%

Mulheres

%

Ocupantes de Cargos (sem função)

8.219

5.652

69%

2.567

31%

Nível médio

4.590

3.119

68%

1.471

32%

Nível técnico

2.141

1.586

74%

555

26%

Nível superior

1.446

909

63%

537

37%

Outros cargos

42

38

90%

4

10%

1.759

1.203

68%

556

32%

Diretores

6

6

100%

0

0%

Gestores

1.314

1.004

76%

310

24%

Assessores

283

116

41%

167

59%

Outras funções

156

77

49%

79

51%

9.978

6.855

69%

3.123

31%

Detentores de funções

Total ingressantes

Distribuição do Efetivo da Infraero por gênero e categorias funcionais (Base de dados de 31/12/2017)

A política de benefícios da Infraero proporciona um conjunto de vantagens,
com foco na gestão de pessoas e na responsabilidade social, representando um
compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar dos empregados e seus
dependentes.
Os benefícios são concedidos pela Empresa, por meio da legislação vigente,
normativos internos e acordo coletivo de trabalho, como assistência médica e
odontológica, programa de alimentação, cesta alimentação, auxílio creche, auxílio
funeral, auxílio combustível, seguro de vida em grupo, transporte de socorro e material
escolar. Na maioria dos benefícios ofertados, o empregado participa com um
percentual, de acordo com sua faixa salarial. (G4-LA2)
Existem benefícios oferecidos para determinado grupo de empregados, de
acordo com sua remuneração, a exemplo do auxílio extra à cesta alimentação, o qual é
concedido a empregados que se enquadram nas categorias e padrões menores e que
não sejam ocupantes de função de confiança, com valores diferenciados em cada
categoria. Outro exemplo, a concessão do auxílio creche para a empregada com filhos
de 0 a 6 anos, com isenção de participação.
Além disso, a Empresa oferece licença paternidade por oito dias corridos,
dentro das três primeiras semanas do nascimento da criança ou em caso de adoção ou
guarda judicial, mesmo que provisória, bem como extensão da licença maternidade por
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mais sessenta dias, garantida à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial,
proporcional à idade da criança.
Em 2017, 262 empregados exerceram o direito a licenças paternidade ou
maternidade, sendo 120 mulheres e 142 homens. Do total que usufruiu as licenças no
ano, somente 1 não retornou ao trabalho. (G4-LA3)

2.8.3. Avaliação e Treinamento (G4-LA-9; G4-LA10)
Em 2017, a Diretoria executiva foi avaliada mediante processo anual
abrangendo duas dimensões: Avaliação de Desempenho, considerando indicadores
estratégicos, e Avaliação de Competências, com base em conhecimentos, habilidades
e atitudes.
Além disso, todos os empregados ocupantes da função de confiança de
Superintendente de Centro de Negócios foram avaliados, com base em indicadores de
desempenho e competências. Essa avaliação teve periodicidade quadrimestral.
Atentos à segurança dos empregados e para garantir o melhor serviço aos
passageiros e demais usuários da comunidade aeroportuária, nas atividades de
treinamento, foram priorizadas as ações obrigatórias regulamentadas por legislação
específica do setor, como as capacitações contra atos de interferência ilícita na aviação
(Avsec), de segurança operacional, de transporte e manuseio de artigos perigosos e
diversos cursos para a Navegação Aérea.
No período foram realizadas, ainda, capacitações específicas, a exemplo
das áreas de auditoria, manutenção e engenharia, como processo de melhoria contínua
das atividades da empresa.

Treinamentos por gênero
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Foram investidos R$ 8,7 milhões em treinamento e desenvolvimento do
efetivo, totalizando 6.328 profissionais capacitados, que representavam cerca de 63%
do efetivo da Empresa, com carga horária média de treinamento de 42,6 horas,
resultando na média de 27 horas de treinamento por empregado. Foram 15.500
participações em cursos, com o total de 269.631 horas de treinamento.
Categoria Funcional / Nível
Diretoria

Total de horas de
treinamento
100

Assessoria

4.872

Gestores

37.249

Outras Funções

23.243

Profissionais sem função de confiança
Nível Superior

96.292

Nível Médio

50.360

Nível Técnico

57.125

Demais cargos

390

Total de Horas de Treinamento

269.631

Do total de empregados capacitados, 26% são do público feminino e 74% do público masculino

A Infraero tem também como diretriz a capacitação de empregados para
atendimento a portadores de necessidades especiais (PNAE) como ação relevante de
treinamento em políticas e procedimentos relativos aos aspectos dos direitos
humanos. Em 2017, foram 6.720 horas de treinamento realizadas, contemplando 336
empregados que lidam diretamente com o público nos aeroportos. (G4-HR2)
CURSO ATENDIMENTO PNAE
Quantidade de horas

6.720h

Quantidade treinados PNAE

336

% Horas PNAE por empregado

0,67h

% Efetivo treinado PNAE

3,3%
Atendimento ao PNAE

Além disso, são oportunizados programas de formação continuada, como
cursos de idiomas e pós-graduação, e acesso à Escola Virtual da Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP), inclusive durante o expediente de trabalho, para
realização de cursos gratuitos à distância em diferentes áreas temáticas.
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Também como ações de desenvolvimento, o empregado pode usufruir da
licença capacitação remunerada, com a possibilidade de suspensão do contrato de
trabalho para aperfeiçoamento pessoal e do incentivo ao estudo, com reflexo sobre o
seu salário-base.
Finalmente, em 2017, ocorreram treinamentos em que foram abordadas
políticas de combate à corrupção, como o Curso do Código de Conduta e Integridade e
também em módulo específico do Código de Conduta e Integridade do curso Gestão
de EPTA. (G4-SO4)
Categoria Funcional / Nível

Quantidade

Assessoria

150

Gestores

190

Outras Funções

76

Profissionais sem função de confiança

536

Nível Superior

264

Nível Médio

64

Nível Técnico

218

Total

952
Empregados que receberam treinamento sobre combate à corrupção

2.8.4.Saúde e Segurança no Trabalho (G4-LA5; G4-LA6; G4-LA7; G4-LA8)
A Infraero, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 5 - NR5, do
então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), constitui anualmente em suas
unidades a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), composta por
representantes dos empregados e do empregador, que se reúnem mensalmente em
reuniões ordinárias.
São 384 empregados compondo as Comissões de Prevenção de Acidentes
(CIPA) e distribuídos por todas as unidades da Infraero, representando 3,8% do efetivo
total.
Por norma interna, a Infraero estabelece as diretrizes quanto à Segurança e
Saúde no Trabalho (SST), de modo a promover o bem estar psicofisiológico dos
empregados, bem como os controles adequados para a garantia e melhoria dos
processos operacionais do sistema de SST de acordo com a legislação vigente.
A taxa de frequência e a taxa de gravidade são verificadas utilizando-se a
metodologia estabelecida pelo Quadro III da Norma Regulamentadora nº 4 – Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:
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Taxa de Frequência: 0,86
Taxa de gravidade: 3,67

Região

Acidente
Típico

Acidente
Trajeto

Doença

Total
Acidentes

Óbitos

Dias
Perdidos

Norte

1

2

0

3

0

13

Nordeste

3

0

0

3

0

15

Centro Oeste

3

1

0

4

0

52

Sul

3

5

0

7

0

111

Sudoeste

9

15

1

25

0

273

Total

19

23

1

42

0

464

Acidentes por região

Não tem sido evidenciado nas operações da Empresa nenhum agente
ambiental que desponte como principal causador de doenças ou acidentes no trabalho.
Tomando como referência o agente físico de maior incidência em nossas operações que
é o ruído, na maioria dos aeródromos operados pela Infraero, as medições dosimétricas
raramente ultrapassam o limite de 85 dB para a jornada de oito horas.
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) implementado
pela Infraero tem se mostrado eficiente no controle da ocorrência de riscos ambientais
existentes por meio das ações de antecipação, reconhecimento dos agentes nocivos, e
está articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
que monitora a relação entre o ambiente de trabalho e a saúde dos nossos empregados
utilizando o instrumental clínico-epidemiológico.
Aproximadamente 20% dos tópicos do acordo coletivo de trabalho
abordam questões de saúde e segurança, como garantias de segurança, uniformes, EPI
e complemento, perícias técnicas, exames médicos periódicos, inspeção de condições
de trabalho, proteção a gestante, comunicação de acidentes de trabalho, CIPA,
estabilidade provisória e readaptação, programa de qualidade de vida, entre outros.

2.8.5. Reclamações Trabalhistas (G4-LA16)
Em 2017 registraram-se 2.689 queixas e reclamações relacionadas a
práticas trabalhistas registradas por meio de mecanismos formais, da quais 296 foram
solucionadas. Das queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas
registradas em anos anteriores, foram solucionadas 2.357, totalizando 2.653 ações
encerradas.
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2.9. Qualidade dos Serviços
No quesito qualidade dos serviços, a Infraero tem se destacado nos últimos
anos, mantendo seus aeroportos com altos níveis de aprovação por parte dos
passageiros.
Em 2017 não foi diferente. Pela segunda vez consecutiva, o Aeroporto
Internacional de Curitiba foi eleito o melhor do país. Escolhido por mais de 55 mil
passageiros de voos domésticos e internacionais ouvidos em 2016 pela Pesquisa
Permanente de Satisfação dos Passageiros nos 15 aeroportos que respondem por 80%
da movimentação em todo o País, Curitiba venceu a categoria principal e foi o melhor
também nas categorias Aeroporto + Cordial, Aeroporto + Confortável, Aeroporto +
Limpo e Restituição de Bagagem + Eficiente. A Infraero ainda venceu na categoria
Aeroporto com + Facilidades ao Passageiro, com o Aeroporto de Santos Dumont, no
Rio de Janeiro.
Nas pesquisas realizadas em 2017, a Infraero manteve seus aeroportos com
média de 4,38, numa escala de 1 a 5, tendo por duas vezes o Aeroporto de Curitiba como
o melhor do Brasil, no primeiro e no quatro trimestre. Dos 15 aeroportos pesquisados,
a Infraero é responsável por seis, dos quais Cuiabá e Manaus, no grupo com até 5
milhões de passageiros, Curitiba, Recife e Santos Dumont, no grupo de 5 a 15 milhões
de passageiros e Congonhas no grupo acima de 15 milhões de passageiros.

2017
Grupos

Até 5 mil
passageiros

De 5 a 15 mil
passageiros

Acima de 15 mil
passageiros

Aeroportos
4º Trim

3º Trim

2º Trim

1º Trim

Cuiabá

4,14

4,22

4,07

4,04

Manaus

4,39

4,35

4,29

4,39

Curitiba

4,77

4,76

4,74

4,73

Recife

4,29

4,42

4,49

4,56

Santos Dumont

4,43

4,45

4,47

4,43

Congonhas

4,22

4,16

4,17

4,11

Média Infraero

4,37

4,39

4,37

4,38

Resultados da pesquisa de satisfação

2.10. Mudanças estruturais (G4-13)
Em 2017 o Governo Federal deu continuidade aos processos de concessão
de aeroportos, realizando, em março, o leilão dos aeroportos de Porto Alegre,
Florianópolis, Salvador e Fortaleza.
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Os licitantes vencedores ofereceram outorgas no valor global de R$ 3,72
bilhões, conforme o quadro a seguir:

(em R$ milhões)

Outorga
Aeroporto

Licitante vencedor

Prazo (anos)

Valor
25%

75%

Total

Florianópolis

Zurich

30

83,3

158,2

241,5

Fortaleza

Fraport

30

425,0

1.080,7

1.505,7

Porto Alegre

Fraport

25

290,5

91,5

382,0

Vinci

30

660,9

929,8

1.590,7

1.459 7

2.260,3

3.720,0

Salvador
Total

Leilão de aeroportos – quadro de outorgas

A operadora suíça Zurich venceu a licitação para o Aeroporto de
Florianópolis, oferecendo outorga de R$ 241,5 milhões em um contrato de 30 anos. A
alemã Fraport venceu os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre, respectivamente com
R$ 1.505,7 milhões e R$ 382 milhões de outorga, em contratos de 30 e 25 anos. Já a
Francesa Vinci venceu o Aeroporto de Salvador com R$ 1.509,7 milhões em contrato de
30 anos.
Em decorrência da transferência desses aeroportos para os novos
operadores privados, a Infraero deu continuidade, em 2017, aos ajustes em sua
estrutura organizacional. Em abril, efetuou uma reestruturação organizacional na qual
houve a extinção de 8 centros de suporte e a criação de um centro de serviços, sediado
em Brasília, com unidades de apoio em Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Com
esse ajuste, foi obtida redução de custos estimada em R$ 22 milhões ao ano.
Com isso, a Infraero demonstra que está atuando de modo a atender as
exigências motivadas pela necessidade de se reorganizar, mas em busca de
modernização, com a implementação de modelos que favoreçam a redução de custos,
a geração de receitas, a melhoria do resultado operacional, promovendo, assim, a
sustentabilidade do seu negócio.
Desse modo, a Empresa, que fechou o exercício de 2016 com um Centro
Corporativo, 8 Centros de Suporte, 60 aeroportos (centros de negócios) e 58 Estações
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), chega ao
final de 2017 com um Centro Corporativo, um Centro de Serviços, 54 aeroportos
(centros de negócios), já com as saídas de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e
Salvador, além de 61 EPTA´s.
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3. Gestão Operacional e de Negócios
3.1. Aeroportos
A rede de aeroportos da Infraero é composta por 54 aeroportos presentes
em todos os estados da federação. Trata-se da maior rede de aeroportos do mundo, à
frente da Aena, da Espanha, com 46 aeroportos.
A gestão dos aeroportos da Infraero engloba não apenas as atividades
operacionais diárias, mas o gerenciamento de uma rede integrada de aeroportos, por
meio de procedimentos normatizados e orientados ao melhor atendimento dos
usuários.

3.1.1.

Movimento Operacional

O movimento operacional apresentou ganhos expressivos em relação aos
anos anteriores. No que se refere aos passageiros embarcados e desembarcados
verificou-se variação positiva de 3,6%, passando de 104,8 milhões em 2016 para 108,6
milhões em 2017. Decompondo os valores em doméstico e internacional, o primeiro
segmento alcançou 106,6 milhões de passageiros, com acrescido de 3,4% e o segundo,
2 milhões, com crescimento de 15,5%.
Quanto às aeronaves, a variação de pousos e decolagens foi negativa de
2,4%, chegando a 1.545,6 mil, situação que indica maior fator de ocupação dos
equipamentos. No segmento doméstico a queda foi de 2,4%, com 1.520,4 mil pousos e
decolagens, já no internacional houve crescimento de 5,2%, com 25,2 mil.
As operações com carga aérea apresentaram crescimento de 19,5%,
saltando de 104,5 mil toneladas em 2016 para 124,8 mil toneladas em 2017. O destaque
foram as importações, com incremento de 24,6%, chegando a 85,5 mil toneladas.
Descrição

2017

Var.%
(2017/16)

2016

2015

Aeronave (mil)

1.545,6

-2,4%

1.584,4

1.818,2

Doméstico

1.520,4

-2,6%

1.560,4

1.789,2

25,2

5,2%

24,0

28,9

108.587,3

3,6%

104.793,8

112.309,7

106.570,4

3,4%

103.047,3

110.223,5

2.017,0

15,5%

1.746,5

2.086,3

124,8

19,5%

104,5

116,1

Importação

85,5

24,6%

68,7

78,6

Exportação

39,3

9,8%

35,8

37,5

Internacional
Passageiros (mil)
Doméstico
Internacional
Carga Aérea (mil ton)

Movimento operacional
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3.1.2.

Eficiência Operacional

O Projeto Estratégico Eficiência Operacional em Aeroportos (PEOA) tem
por objetivo diagnosticar, propor e implantar melhorias nos processos de embarque e
desembarque de passageiros, no processo de gestão do Centro de Gerenciamento
Aeroportuário (CGA), bem como nos processos de operação de pouso e decolagem de
aeronaves.
O PEOA possui duas etapas, o escopo da Etapa 1 são os processos de
embarque e desembarque de passageiros, manuseio de bagagens e aprimoramento da
gestão do CGA, em que são mensurados e monitorados os tempos de fila e
processamento em: check-in, controle de acesso, canal de inspeção, imigração,
emigração, alfândega e restituição de bagagens de voos domésticos e internacionais.
A Etapa 2 tem como escopo a Operação com Aeronaves em que são
analisados e aprimorados os processos de pouso, decolagem, taxiamento e
estacionamento da aeronave, bem como o embarque e desembarque de passageiros.
Em 2017, o PEOA foi implantado nos aeroportos de Londrina, João Pessoa,
Foz do Iguaçu, Uberlândia, Porto Velho e Navegantes (Etapa 1) e nos aeroportos de
Recife, Goiânia, Manaus e Curitiba (Etapa 2).

Foram realizados 27 monitoramentos nos aeroportos que possuem o
projeto implantado. O monitoramento tem como objetivo evidenciar a manutenção e
melhoria dos resultados alcançados na fase de implantação e a aderência aos
Procedimentos Operacionais Padrão – POP estabelecidos.
Com o Projeto, a Infraero teve participação ativa em grupos de trabalhos da
Secretaria da Aviação Civil (SAC) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(Decea), que desenvolvem os projetos “Gate-to-Gate” e A-CDM (Airport Colaborative
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Decision Making), respectivamente. O PEOA foi citado como caso de sucesso no grupo
de trabalho da SAC, quando recebeu elogios da SAC, Decea, IATA e Abear.
O PEOA foi referenciado como projeto modelo para melhoria da eficiência
da Infraero no “Plano de Sustentabilidade Econômico-Financeiro e Estudo para
melhoria da eficiência e produtividade”, em resposta ao Acórdão nº 2.915/2016 – TCU
– Plenário. No documento foram apresentados a metodologia do projeto, seus
benefícios e resultados alcançados.
Os resultados observados pelo Projeto na implantação da Etapa 1 dos
aeroportos que já fecharam seus relatórios finais demonstram que os tempos, em sua
maioria, cumprem a meta curta da IATA. Para os dois aeroportos que apresentaram
tempos de controle de acesso elevados, acima do tempo longo da IATA, foram
implementadas melhorias para ajustar os tempos às metas de desempenho.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil tem o projeto como
referência de formulação e a implementação de medidas de desburocratização que
visam modernizar os serviços prestados, contribuindo para a redução e/ou eliminação
de excessos. O acompanhamento sistemático do PEOA, quando são demonstrados os
resultados do projeto, faz parte da agenda do Ministério.
Por fim, o projeto oferece diversos benefícios nos aeroportos em que foi
implementado, em especial:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

melhoria na qualidade geral dos serviços prestados aos usuários;
melhoria da segurança operacional na operação de aeronaves;
integração dos agentes que atuam nos aeroportos;
fortalecimento da Autoridade Aeroportuária no acompanhamento do
projeto e nas ações de aprovação nos procedimentos operacionais padrão;
incremento da visão sistêmica (Infraero, empresas aéreas, órgãos públicos e
empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo - Esata);
controle efetivo da operacionalidade do aeroporto (monitoramento
estratégico semestral e monitoramento de rotina mensal);
fortalecimento da imagem da Infraero no âmbito da sociedade, órgãos de
controle e reguladores da operação;
otimização dos fluxos e dos processos operacionais reduzindo
significativamente os tempos de atendimento ao cliente;
maior controle dos tempos de processamentos de embarque e
desembarque de passageiros resultante da elaboração do Acordo de Nível
de Serviço entre a Indústria e a Infraero na operação de passageiros e
bagagens;
melhorias na gestão do aeroporto com a adequação do CGA, tendo
monitoramento das rotinas padronizadas, e a representatividade das
empresas aéreas e Esata (dentro do CGA), com briefings diários e
participação de órgãos públicos nas reuniões táticas quando necessário.
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3.1.3.

Segurança Operacional

A auditoria interna de segurança operacional foi realizada em 20 aeroportos
da rede Infraero (Aracaju, Belém, Campo Grande, Curitiba, Cuiabá, Manaus, Foz do
Iguaçu, Goiânia, João Pessoa, Londrina, Maceió, Navegantes, Porto Alegre, Recife,
Santo Dumont, São Luís, Congonhas, Teresina, Uberlândia e Vitória). Trata-se de
compromisso ao regulamento (RBAC 153 e PAISO – Programa de Auditoria Interna de
Segurança Operacional).
Essa auditoria propiciou levantamento de “não conformidades”, que
necessitam ser corrigidas, bem como de oportunidades de melhorias, relativas à
aderência aos requisitos normativos. Os resultados alcançados com essas ações se
traduzem em melhores condições operacionais nos aeroportos, orientados por níveis
aceitáveis de segurança operacional, refletindo em qualidade final para os usuários.
As auditorias internas de segurança operacional contribuem ainda para
evitar a perda de receitas ou o aumento dos custos derivados de ocorrências
indesejadas, tais como: acidentes, incidentes, aumento do grau de comprometimento
das operações devido a ampliação das não conformidades, congelamento de Horário
de Transporte (Hotran), restrições a novos voos, autos de infração, etc.

3.1.4.

Certificação Operacional

O certificado operacional de aeroportos atesta a capacidade do operador
de aeródromo para executar os procedimentos constantes no Manual de Operações do
Aeródromo (MOPS) aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), visando à
garantia da segurança das operações aeroportuárias.
Em tempos de alta demanda para serviços de qualidade, prioridade para
gestão adequada e eficiente dos recursos, além do grande volume e velocidade de troca
de informações, este processo garantidor da segurança operacional é de suma
importância para a manutenção do negócio e sustentabilidade da Empresa.
Em 2017 foram obtidos os Certificados dos aeroportos de Aracaju, Belém e
Petrolina.
A obtenção do Certificado Operacional apresenta os seguintes benefícios:
a) à Infraero e ao aeroporto: aderência aos requisitos normativos; planejamento
para execução das correções necessárias; possibilidade de aumento para
frequência de voos de acordo com a classificação de aeronave crítica para cada
localidade e consequente aumento de receitas; possibilidade de pleitear junto
ao órgão regulador operações especiais; melhoria nas ferramentas de controle
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e gestão da operação do aeroporto; e, melhoria contínua da segurança
operacional;
b) ao Estado e ao sistema de aviação civil: aderência aos requisitos normativos;
conhecimento das demandas de correção necessárias ao sistema; melhoria nas
ferramentas de controle e gestão da operação dos aeroportos; melhora da
imagem junto a organismos e empresas exteriores; e, melhoria contínua da
segurança operacional.
c) aos clientes da Infraero: garantia de operação dos voos aprovados para a
localidade e a possibilidade de aumento da oferta de serviços; maior
tranquilidade no uso de aeroporto com melhores ferramentas de controle e
gestão; e, melhoria contínua da segurança operacional.
Com isso, a Infraero passa a contar com 15 Aeroportos da Rede certificados:

Aeroportos da Infraero com Certificados Operacionais

3.1.5.

Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional
(NAGO)

O objetivo principal do Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional
(NAGO) é viabilizar, de forma ágil, as decisões estratégicas, por intermédio do
monitoramento dos aeroportos. Trata-se de um conjunto de procedimentos que
propicia a centralização das informações sobre a infraestrutura aeroportuária,
possibilitando a adoção de ações corretivas em todos os níveis da Empresa, com base
nos acompanhamentos das ocorrências, além de permitir diagnóstico dos problemas
enfrentados nos aeroportos.
Os aeroportos registram diariamente suas ocorrências no Sistema de
Controle de Ocorrência (SCO), mediante parametrização previamente definida com a
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necessidade de informações, permitindo ao NAGO gerenciar diversos indicadores
relacionados a disponibilidade de infraestrutura, tempo médio dos principais
processadores dos aeroportos, tempo de filas de espera, execução de obras, dentre
outros.
Além do monitoramento de indicadores, o NAGO contribui com
levantamentos de operações suspensas por restrições meteorológicas, de manutenção
de aeronaves (também enviados à Anac), dados de atos ilícitos, atendimento médico,
restrição de equipamentos, além de respostas judiciais.
A equipe Infraero-DCC-CGNA, braço da equipe NAGO que labora no Centro
de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), é responsável pelo monitoramento de
obras, apoio ao transporte de órgãos para transplantes, além de representar os
aeroportos no CGNA, informando quando da indisponibilidade de infraestrutura para
pousos e decolagens.

3.1.6.

Obtenção de Regularização pela Anac

Todo requerente ou detentor de Certificado Operacional de Aeroporto
pode solicitar à Anac procedimentos especiais para operação do aeródromo, nos
moldes definidos no RBAC 11 - “Procedimentos e normas gerais para a elaboração de
regras e emendas aos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil” ou norma que o
substitua ou atualize.
A petição de procedimento especial deve ser fundamentada por Análise de
Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO), Estudo Aeronáutico ou Estudo de
Compatibilidade, demonstrando que as operações podem ser mantidas dentro de um
nível aceitável de segurança operacional.
Em 2017 foi expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Aviação Civil – Anac, a Decisão nº 75 de 18 de maio de 2017, concedendo procedimento
especial referente a faixa de pista de pouso e decolagem do Aeroporto da Pampulha, o
que confere a Infraero etapa fundamental para retorno das operações neste
aeródromo.

3.1.7.

Concessão de Nível Equivalente de Segurança
Operacional

Todo requerente ou detentor de Certificado Operacional de Aeroporto
pode solicitar à Anac a aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional a
qualquer requisito regulamentar.
A solicitação de aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional
deve ser fundamentada por Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO),
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Estudo Aeronáutico ou Estudo de Compatibilidade, demonstrando que as operações
podem ser mantidas dentro de um nível de segurança operacional equivalente ao
proporcionado pelas regras aplicáveis à operação da aeronave mais exigente.
Em 2017 foram aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil – Anac,
cinco Níveis Equivalentes de Segurança Operacional os aeroportos de Navegantes,
Teresina, Foz do Iguaçu e Belém, este último recebeu dois Níveis Equivalentes, o que
confere a Infraero alcance da Segurança Operacional, gerenciamento eficaz de risco,
atendimento ao requisito estatutário com baixo investimento.

3.1.8.

Estudos Aeronáuticos

A Infraero elaborou, em 2017, estudo aeronáutico para os aeroportos da
Pampulha, de Londrina, Navegantes, Teresina e Uberlândia. Os estudos resultaram nos
seguintes ganhos:
a)
b)
c)
d)

Não investimento para solução de não conformidades;
Atendimento ao regramento da Anac;
Aumento da Segurança Operacional;
Alcance do Certificado Operacional.

3.1.9.

Outras atividades

Nos assuntos relativos a Agência de Desenvolvimento de Negócios Norte
Americana (USTDA), houve a participação da Infraero na definição de Termo de
Referência para contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo
Aeronáutico do Aeroporto de Congonhas, através de reuniões presenciais, pesquisa e
envio de arquivos, estudos técnicos, avaliações, discussão sobre produtos e prioridades
de ações entre outras atividades.
Com relação a participação da Infraero no Grupo Brasileiro de Segurança
Operacional de Infraestrutura Aeroportuária (BAIST), ocorreram discussões através de
videoconferência/teleconferência sobre empresas auxiliares de transporte aéreo e
divisão do trabalho de elaboração de manual de melhores práticas, cabendo à Infraero
o tema Foreign Object Debris (FOD), definição de JOB-CARD e Plano de Projeto,
elaboração de manual de FOD para aeroportos (manual-base), elaboração de melhores
práticas das Esatas e etapas de participação nas atividades do aeroporto,
disponibilização do material para os aeroportos participantes para incorporação de
sugestões de melhorias foram outras atividades de destaque. O manual se encontra em
revisão para ser entregue à Anac.
No que diz respeito à análise e ao planejamento de propostas de voos,
foram atendidos cerca de 117 mil pedidos de aprovação de voos, com emissão de
parecer técnico de disponibilidade de infraestrutura para sua execução.
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Outra tarefa importante refere-se à tramitação de obras e serviços nos
aeroportos. Trata-se de iniciativa voltada a garantir a segurança operacional dos
aeroportos e a efetiva execução de obras e serviços e a melhoria do planejamento em
rede com as empresas aéreas. Foram processadas 181 obras no blogger IFWOA (Fórum
Infraero para Obras em Áreas Operacionais). Foram executadas nesse período, obras
estruturais no pavimento das pistas de pouso e decolagem como também serviços de
remoção de borracha e medição de atrito e de macrotextura.

3.2. Navegação Aérea
A Infraero participou ativamente em vários processos e projetos ao longo
de 2017, alguns em parceria com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea)
e outros em parceria com órgãos internos da Empresa, objetivando à melhoria dos
serviços de navegação aérea e a redução dos custos operacionais, sem comprometer a
eficiência e segurança operacional.
Nas questões estratégicas, a Infraero participou, em conjunto com o Decea,
dos seguintes projetos de interesse do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
(Sisceab):
a) Implantação do ADS-B na Bacia de Campos e ampliação dos serviços de tráfego
aéreo para as bacias petrolíferas. O projeto tem como objetivo modernizar o
serviço de vigilância, ampliar a cobertura VHF e automatizar as informações
meteorológicas, permitindo que todo o serviço seja prestado a partir do
Controle de Aproximação Macaé. Além disso, pretende-se também a ampliação
desses serviços para as bacias de Santos e do Espírito Santo;
b) Projeto ATC Guarulhos. O objetivo deste projeto, que conta com a participação
de vários entes (Abear, Iata, Decea, GRU Airport e Infraero), é permitir o
aumento do fluxo de tráfego para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Busca-se a otimização do uso das pistas de Guarulhos, possibilitando o uso
simultâneo das mesmas para pouso e decolagem, aumentando a eficiência na
movimentação de aeronaves;
c) Performance Based Navigation (PBN) Sul. Neste projeto houve a reestruturação
de rotas, incluindo implantação de novas rotas utilizando o conceito PBN, na
região sul e sudeste do país. Além da reestruturação de rotas, vários outros
procedimentos de aproximação e saída para os aeroportos dessas regiões foram
implementados, aumentando a acessibilidade aos mesmos. Com esse projeto,
houve a reestruturação das áreas de controle terminal de Curitiba e
Florianópolis, as quais englobaram a área de responsabilidade do Controle de
Aproximação (APP) do Aeroporto de Navegantes. Com isso, o APP de
Navegantes foi desativado, e os aeroportos de Joinville e Navegantes passaram
a estar sob jurisdição dos Controles de Aproximação de Florianópolis e Curitiba.
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d) Serviços de Tráfego Aéreo (ATS) Remoto. Em conjunto com Decea e SAC, a
Infraero também participou dos estudos para implantação de ATS remotos no
Brasil, contribuindo com sua expertise para a adequação das normas do Decea,
desenvolvimento de sistemas para Serviço de Informação de Voo de Aeródromo
(AFIS) Remoto e modelos de operação para esse tipo de serviço. Essa
modalidade de Serviço de Tráfego Aéreo proporciona ganhos nos seguintes
aspectos: redução de efetivo operacional, aumento de produtividade dos
operadores, maior padronização das atividades e diminuição de custos com
investimentos.
Quanto às melhorias na prestação dos serviços de navegação aérea,
podemos destacar as seguintes ações:
a) Ativação da nova Torre de Controle de Belo Horizonte. Essas novas instalações
proporcionaram infraestrutura robusta, capaz de absorver o aumento da
demanda prevista com a liberação do retorno de voos regulares para o
Aeroporto da Pampulha;
b) Implantação do Controle de Aproximação Radar de Vitória. Com essa
implantação foi possível o aumento da capacidade do Controle de Tráfego
Aéreo (ATC), diminuição da separação entre aeronaves, alcance de menores
tempos de voo, decréscimo de consumo de combustível e acompanhamento da
trajetória dos voos na área terminal de Vitória de forma mais segura e ordenada,
adequando a prestação dos serviços de navegação aérea da região para a
demanda local, reforçando a importância do Aeroporto de Vitória no contexto
nacional.
c) Centro de Recepção de Plano de Voo (C-AIS) Galeão e autoatendimento do
Serviço de Informação Aeronáutica (AIS). Seguindo a tendência mundial, dentro
da política estabelecida pelo Decea de centralização de serviços, em 2017, o CAIS Galeão se consolidou como o maior centro de recepção de plano de voo
entre todos os C-AIS do Brasil, transformando esse órgão de fundamental
importância para o Sisceab. Além disso, foi implantado, no início do ano o
autoatendimento em todas as Estações Prestadoras de Serviço de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) - Categoria A da Infraero,
permitindo a otimização de pessoal operacional nas atividades específicas do
Serviço de Tráfego Aéreo e facilitando o encaminhamento de plano de voo por
meio de sistemas automatizados.
Quanto
aos
investimentos,
em
2017
foram
realizadas
instalações/atualizações de equipamentos essenciais à operacionalidade dos órgãos de
navegação aérea, em especial:
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a) Barômetros – equipamento para a medição da pressão atmosférica, essencial
para a meteorologia aeronáutica: Campinas, Guarulhos, Uberlândia, Barra do
Garças, Palmas, Bom Jesus da Lapa, Criciúma, Juazeiro do Norte, Ponta Porã,
Vitória e Tarauacá;
b) Adequação das Estações Meteorológicas de Superfície – atendimento ao
disposto no Manual de Instalação de Estações Meteorológicas de Superfície e
de Altitude (MCA 101-1): Petrolina, Macaé, Teresina, João Pessoa, Cruzeiro do
Sul e Tarauacá;
c) Sistema Indicador de Rampa de Trajetória de Aproximação Visual (PAPI):
Uruguaiana, Paulo Afonso e Parnaíba;
d) Gravadores Digitais – equipamentos necessários à gravação das comunicações
entre pilotos e controladores de tráfego aéreo;
e) Radar de Superfície Galeão e Curitiba – instalação necessária para viabilizar a
operação do ILS CAT III-A nos referidos aeroportos, em atendimento à ICA 10016 – Sistema de Pouso por Instrumentos.
Ressalta-se ainda a ampliação e reforma do prédio da Navegação Aérea de
Londrina, necessária à ativação do Controle de Aproximação (APP) Radar, instalado
pelo Decea naquele aeroporto. A referida obra encontra-se em fase de finalização, com
conclusão prevista para 2018.

Quanto às publicações, em agosto de 2017, foi disponibilizado, na Infranet,
o novo portal de documentos de navegação aérea, no link:
http://webapp.infranet.gov.br/publicacoesdona/default.aspx, no qual se encontram
todos os principais documentos e publicações de aplicação na área.
Além dos diversos documentos e publicações divulgados no portal, a
Infraero também se fez presente nas alterações de normas do Decea, o órgão regulador
do sistema, por meio de sugestões encaminhadas pelo sistema Prenor. Desde o
lançamento desse sistema, em meados de 2017, foram encaminhadas dez propostas,
contendo sugestões de ajuste e adequação do conteúdo das normas, visando garantir
a eficiência da prestação do Acorde de Nível de Serviço (ANS), conforme a necessidade
e evolução do Sisceab.
Dentre os diversos treinamentos realizados, destaca-se o Curso de Gestão
de EPTA, com a participação de 55 gerentes de estações da Infraero. Neste primeiro
módulo (o curso possui 3 módulos) foram ministradas aulas de diversas áreas: licitação,
contratos, comunicação institucional, código de ética, financeira, controle correcional,
administração geral, manutenção, segurança e saúde, recursos humanos, relações
sindicais, dentre outras áreas que os gestores atuam na Infraero ou que possuam
interface.
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3.3. Segurança e Inteligência
Com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade dos serviços
prestados e garantir a segurança aeroportuária em atendimento aos requisitos
normativos nacionais e internacionais, foram realizados, na área de segurança e
inteligência, em 2017, diversos trabalhos que mereceram destaque.
No que tange à segurança da aviação civil, foram atualizados os indicadores
operacionais do contrato padrão para contratação dos serviços de proteção da aviação
civil por meio de Acordo de Nível de Serviço (ANS), bem como atualização e elaboração
de normas e manuais de procedimentos adequando ao novo padrão do sistema de
normas da Infraero.
Foram realizadas 26 análises dos Programas de Segurança Aeroportuária
(PSA) dos aeroportos classe AP-3 e AP-2, 27 Auditorias de Segurança da Aviação, 43
testes de segurança da aviação, elaboração de modelo padrão do PSA para os
aeroportos classe AP-1 e projeto de inspeção de bagagem despachada para
incorporação no PSA dos aeródromos que operam com voo internacional, elaboração
de Instruções de Trabalho sobre Inspeção de segurança da aviação civil (Avsec) e
calibração de equipamentos, bem como a avaliação de risco Avsec nos aeroportos de
classe AP-2 e AP-3 encaminhada à Polícia Federal.
Ainda, em 2017, foram desenvolvidos e implantados módulos relativos às
atividades de controle de qualidade Avsec de “Auditoria” e “Inspeção” do Sistema de
Segurança da Aviação Civil (Savsec), desenvolvimento do Sistema de
Acompanhamento de Desempenho de Agentes de Proteção da Aviação Civil Apac
(Sada) na versão web, bem como do projeto Novo Sicoa (Sistema de Credenciamento),
com a conclusão das etapas de definição de validação das funcionalidades
operacionais. Foram criados, também, Núcleos de Controle de Qualidade Avsec, com
designação de responsáveis pelo Programa de Controle de Qualidade Avsec dos
aeroportos.
Durante o exercício foram realizados diversos cursos para formação e
atualização de instrutores e auditores Avsec, avaliação do treinamento em serviço de
Apac, operador de aeródromo e certificação de instrutores Avsec, participação no
Estágio Especial de Inteligência para Órgãos Civis (EEIOC) promovido pela Escola
Militar de Inteligência do Exército Brasileiro, bem como a atualização técnica de
material didático dos Cursos em Segurança da Aviação Civil do Centro de Instrução
Avsec da Infraero.
A área participou do Comitê Técnico de Segurança da Aviação Civil,
coordenado pela Secretaria de Aviação Civil, na revisão do Programa Nacional de
Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita (Pnavsec) e participação
de reuniões do Subgrupo Técnico de Segurança das Infraestruturas Críticas –
Transporte Aéreo (GRSIC), coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
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Com relação à resposta a emergências aeroportuárias, a homologação da
Infraero na Anac como organização de ensino para capacitação de recursos humanos
do serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em Aeródromos Civil (OESecinv), possibilitando à Empresa formar e capacitar bombeiros de aeródromos.
Foi elaborado o Plano de Contingência do Serviços de Prevenção,
Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (Sescinc), visando assegurar a
operação desse serviço nas ocasiões de falta de efetivo de bombeiros de aeródromo
por motivo de greve, paralisação, encerramento inesperado de convênio ou contrato.

3.4. Infraestrutura
3.4.1.

Desenvolvimento da Rede Infraero

A Infraero, em 2017, direcionou seus esforços para a realização de projetos
e execução de obras alinhados às metas e aos objetivos de desenvolvimento da
Empresa e do País. Neste contexto, comprometida com o desenvolvimento da
infraestrutura aeroportuária nacional, continua superando os constantes desafios
impostos pela crescente expansão do segmento de aviação civil.
O processo de planejamento e desenvolvimento aeroportuário se constitui
em importante atividade para a garantia de infraestrutura aeroportuária compatível
com a demanda por transporte aéreo do país, essencial para viabilizar o
desenvolvimento socioeconômico da nação. Neste contexto, os Planos Diretores
Aeroportuários se constituem nos documentos de planejamento que visam atender a
esse objetivo principal. Adicionalmente, os órgãos reguladores – Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) –
estabeleceram normas que obrigam o operador aéreo a elaborar e submeter à
aprovação os Planos Diretores Aeroportuários (PDir), os quais devem atender às
exigências de segurança operacional, segurança aeronáutica e da aviação civil. Desta
forma, e considerando as normas em vigor, é mandatório que os PDir sirvam de
subsídio para qualquer obra de engenharia e implantação de componente dentro dos
limites dos sítios aeroportuários.
Nesse sentido, a Infraero submeteu à aprovação da Anac, os Planos
Diretores de todas as unidades integrantes da sua rede aeroportuária. Além do
cumprimento às normas em vigor, os Planos Diretores Aeroportuários auxiliam os
demais setores da Empresa na definição do desenvolvimento adequado de cada
aeroporto, de modo a prover a empresa de unidades que atendam às normas
aeronáuticas e aeroportuárias em vigor, à demanda por transporte aéreo de cada
região, bem como às necessidades comerciais e de serviços de cada unidade.
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Dentre os Planos já elaborados e submetidos à aprovação dos órgãos
reguladores, verificamos a seguinte situação: 18% foram aprovados; 55% foram
validados; e 17% estão em fase de avaliação pela Anac.

3.4.2.

Gestão de Empreendimentos

A governança de gestão de empreendimentos monitorou, mensalmente, os
indicadores de desempenho dos empreendimentos com a publicação no portal de
empreendimentos da Empresa.
Foram cerca de 60 capacitações com destaque aos cursos de
Gerenciamento de Projetos, Encontro de Gestores Públicos de Obras e de Manutenção,
Redesenho Aplicado aos Processos de Serviço – Design Thinking e Gerenciamento de
Processos de Negócios.
Na área de planejamento foram realizadas a revisão do memorial do
empreendimento do projeto Inova Congonhas, planejamento inicial das concessões de
áreas comerciais e reforma e ampliação do Aeroporto de Navegantes.
Destacam-se, ainda, o planejamento das ações de engenharia para
certificação dos aeroportos da Pampulha, Curitiba, Manaus, Recife, Santos Dumont,
Salvador, Belém, Campo Grande, Foz do Iguaçu, Vitória, São Luís, Aracaju, João
Pessoa, Londrina, Navegantes, Teresina e Uberlândia.

3.4.3.

Investimentos em Obras

Em 2017, a Infraero investiu R$ 513,6 milhões em obras e serviços de
engenharia, sendo R$ 471,9 milhões aplicados em obras de construção, ampliação e
modernização da infraestrutura aeroportuária incluídas no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
Apesar das restrições impostas pelo momento econômico vivido pelo país,
a Empresa continuou a realizar investimentos importantes na sua estrutura
aeroportuária, compostos por projetos, obras e equipamentos voltados à ampliação e
modernização dos aeroportos da Rede.
Dentre os diversos investimentos realizados, podem ser destacados os
seguintes:
a) Instalação de Precision Aproach Path Indicator (PAPI) no Aeroporto de Aracaju;
b) Construção de subestação de energia para Navegação Aérea no Aeroporto de
Curitiba;
c) Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros e retexturização da pista de pouso
e decolagem do Aeroporto de Cuiabá;
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d) Instalação de esteiras de bagagem no Terminal de Passageiros do Aeroporto de
João Pessoa;
e) Instalação de Módulo Operacional (MOP) no Aeroporto de Londrina;
f) Construção de obras no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Macaé;
g) Retexturização da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Palmas;
h) Sistema de proteção e combate a incêndio do Aeroporto de Ponta Porã;
i) Revitalização das vias de acesso do Aeroporto de Rio Branco;
j) Construção de torre de resfriamento para o Terminal de Passageiros do Aeroporto
Santos Dumont;
k) Geotecnia das taxiways e pátio de aeronaves do Aeroporto de Congonhas.

3.4.4.

Gestão em Manutenção

Com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados e na eficiência
dos negócios, a Infraero desenvolveu diversas ações de manutenção voltadas para a
infraestrutura aeroportuária, destacando-se:
a) Realização de ensaios de medição de atrito e ensaios de macrotextura nos
subsistemas de pavimentação de pistas, pátios, vias de acesso e de serviços;
b) Serviços de remoção de borracha em pistas;
c) Realização de calibração semestral das Estações Meteorológica de Superfície –
EMS em 59 EPTA;
d) Intervenções nas pistas de pouso e decolagem, taxi e pátio dos aeroportos,
totalizando um investimento de R$ 17,8 milhões;
e) Intervenções no sistema de ar condicionado dos aeroportos, totalizando um
investimento de R$ 2,3 milhões;
f) Intervenções no sistema de energia elétrica dos aeroportos, totalizando um
investimento de R$ 1,4 milhão;
g) Intervenções nos demais sistemas dos aeroportos, totalizando um investimento de
R$ 3,4 milhões.
Em 2017 foi dada continuidade as inspeções técnicas de verificação da
metodologia de medição de consumo dos concessionários instalados nos aeroportos
da rede Infraero, da apropriação dos custos de operação/manutenção e da utilização do
sistema SS:Rateio.
Em relação às questões comerciais, foram formalizados, em 2017, quatro
contratos para atender a cinco aeroportos de outras operadoras, com a prestação de
seis medições de atrito, seis medições de macrotextura e duas remoções de borracha,
com faturamento de R$ 397,1 mil.
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3.4.5.

Projetos e Procedimentos

Neste segmento destacam-se a conclusão do Caderno de Encargos de
Infraestrutura, que contém a documentação técnica de referência para subsidiar e
uniformizar condutas dos fiscais na execução das obras e serviços de engenharia com
foco em infraestrutura e a atualização do Custo Unitário Básico Aeroportuário (CUB
Aeroportuário), como referencial de preços aeroportuários utilizado para estudos
paramétricos de obras e serviços de engenharia em aeroportos.
Outro destaque foi o desenvolvimento do Banco de Cotações, um aplicativo
para cadastramento de cotações por regiões e entre períodos de tempo. A finalidade
do trabalho é proporcionar aos orçamentistas de obras e serviços de engenharia os
meios para o trabalho colaborativo com ganhos de eficiência e qualidade da
orçamentação.
Foi elaborada, ainda, composições analíticas de preço unitário
padronizadas para serviços de infraestrutura, projeto que visa integrar critérios de
custos, especificações técnicas, requisitos de qualidade e critérios de medição de
serviços de infraestrutura e o estudo de viabilidade para unificação de metodologia de
orçamentação pela engenharia/manutenção.
Com a implantação do Building Information Modelling (BIM), ferramenta
que agrega todas as partes envolvidas no planejamento de uma construção,
fornecendo informações aprofundadas sobre cada detalhe da obra, que podem ser
utilizadas por todos os envolvidos, desde engenheiros e arquitetos até planejadores e
responsáveis pela compra de materiais, buscar-se-á dar eficiência à utilização dos
recursos e reduzir o tempo necessário para a execução do portfólio de engenharia, com
o uso de atualização tecnológica das práticas e dos processos de projeto e
planejamento de engenharia, incluindo a capacitação dos recursos humanos.
No tocante à execução de projetos, em 2017, podem ser destacados os
seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)

Projeto de referência para Centrais de Resíduos Sólidos;
Planejamento do Curso de Projeto de Terminais de Carga;
Projeto de referência para Campo de Antenas;
Manutenção do Guia Rápido de Referência de Projetos de Engenharia;
Sistematização de soluções técnicas de projetos de acessibilidade praticadas no
âmbito da Infraero;
f) Apoio técnico a projetos externos sob a gestão de outras áreas da Empresa.
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3.5. Fornecedores (G4-12; G4-LA14; G4-LA15)
A Infraero, como empresa pública federal, realiza a contratação de
fornecedores por meio de processos licitatórios, os quais são regulados, em especial
pelas Lei nºs 8.666/93, 10.520/02 e 13.303/16.
Neste sentido, todos os editais de contratação de serviços contínuos
contam com requisitos de qualificação trabalhista que demonstrem a devida
regularidade do fornecedor no que diz respeito evitar a contratação de jovens em
ambientes periculosos. (G4-HR1; G4-HR10)
O requisito busca garantir que as empresas não mantenham em seu quadro
de pessoal empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e de menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
O mesmo se aplica à contratação de trabalho escravo ou análogo ao
escravo, bem como o trabalho forçado, uma vez que todos os empregados alocados
nas contratações devem ser regidos pela legislação trabalhista vigente.
O requisito busca garantir que toda a mão-de-obra empregada na execução
dos serviços, obrigatoriamente, deve pertencer ao quadro da licitante, no regime
celetista. Para isso, a licitante deve apresentar declaração de que irá cumprir os termos
do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo, e de que reconhece a Categoria Sindical,
indicada no edital, como sendo a dos profissionais a serem alocados na execução dos
serviços objeto desta licitação. Ademais, as empresas devem apresentar,
periodicamente, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de
Débitos com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Não há registro de operações e fornecedores em que o direito de exercer a
liberdade de associação e negociação coletiva esteja sendo violado ou em que haja a
ocorrência de trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo. (G4-HR4; G4-HR5; G4-HR6)
Em 2017, a Infraero desembolsou R$ 1.955,7 milhões com seus
fornecedores, sendo R$ 1.380,4 milhões com materiais e serviços, R$ 81,9 milhões com
outros serviços e R$ 493,4 milhões com obras, equipamentos e serviços de engenharia.
(em R$ milhões)

Descrição
Materiais e Serviços
Outras Despesas
Obras, Equipamentos e Serviços
Total Geral

Valor
1.380,4
81,9
493,4
1.955,7

Desembolso com fornecedores
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A Infraero possui 365 contratos fiscalizados e que passam por avaliação e
dentre os itens avaliados, constam itens relacionados com o cumprimento das
obrigações trabalhistas, dentre eles 40 contratos não possuem cláusulas trabalhistas
onde as avaliações são realizadas por demanda e/ou denúncia.
Para os 83 contratos de limpeza e de auxilio de proteção à aviação civil, que
possuem avaliações mensais, o não cumprimento das obrigações trabalhistas são
refletidos diretamente no faturamento mensal da contratada.
Não há mensuração a respeito de fornecedores que geram impactos
negativos significativos reais e potenciais, todavia a Infraero mantém controle sobre
reclamações trabalhistas movidas contra os prestadores de serviços, principalmente
nas situações em que se afigura como responsável solidária.
A Empresa tem reportado cerca de 200 reclamações trabalhistas em 2017.
Destas, 50% são de contratos encerrados. Existem aproximadamente mais de 100
solicitações de bloqueio judiciais recebidas.
No que se refere aos acompanhamentos da área de contratos,
aproximadamente 35% das empresas foram notificadas formalmente sobre
divergências encontradas na documentação trabalhista e após notificação verificamos
que 85% das empresas regularizam de imediato a situação, sem necessidade de
aplicação das sanções previstas em contrato.
Pode-se citar alguns impactos negativos decorrentes da relação trabalhista
na cadeia de fornecedores da Infraero:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Queda no desempenho/Inexecução da prestação dos serviços;
Possíveis passivos trabalhistas;
Impacto nas atividades do setor e Aumento do custo para a Administração;
Medidas Mitigadoras:
Notificação às empresas em que observamos descumprimentos trabalhistas;
Aplicação de sanções previstas em contrato;
Avaliações de desempenho.

3.6. Negócios
A exploração comercial dos aeroportos da Infraero, composta por negócios
em áreas externas e serviços aéreos, varejo aeroportuário e soluções logísticas,
contribuiu, em 2017, com 37,7% do total das receitas operacionais da Empresa. A
atividade comercial, somada à exploração de serviços atingiu 30,8% e a logística de
carga registrou 7,7% de participação nas receitas totais.
O montante de receitas comerciais no exercício foi de R$ 1.280,8 milhões, o
que representou um aumento de cerca de 6,4% em relação ao ano anterior.
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3.6.1.

Concessão de Áreas Comerciais

O desenvolvimento do varejo aeroportuário focou a realização de processos
licitatórios nas áreas de alimentação, varejo, serviços e mídia. Buscou-se ampliar as
licitações em rede, trazendo ao ambiente aeroportuário soluções integradas, o que
oportunizou a implantação de negócios semelhantes em diferentes aeroportos, de
diferentes portes.
Foi elaborado trabalho dedicado à realização da modalidade de
credenciamento com objetivo de dar maior segurança e atratividade nas ações
eventuais e promocionais – atividades que trazem maior fomento de atividades
temporárias e negócios temporários no ambiente aeroportuário. Esta ação também
focou o desenvolvimento comercial de áreas não exploradas comercialmente até
então.
Em 2017, foram instauradas 489 licitações, sendo que destas, 357 foram
homologadas.

Quadro resumo de licitações da Infraero

A Infraero vem buscando ampliar a implantação de negócios de grande
vulto para centros de eventos corporativos e negócios de entretenimento dentro dos
terminais de passageiros, que possibilitem a melhor distribuição do fluxo de
passageiros.
Outra frente essencial são os movimentos integrados de fiscalização e
realização de boca de caixa, visando à correta e efetiva apuração das receitas
comerciais.
As licitações em rede é outra frente fortalecida internamente, de modo a
melhor aproveitar a capacidade de integração dos aeroportos. Produtos, como, rádio
aeroportuário, pontos de mídia – com equipamentos digitais, equipamentos de lounge
e salas vip compõem o cardápio de oportunidades exploradas, de modo a buscar a
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melhoria da experiência do passageiro no ambiente aeroportuário, além de contribuir
para a sustentabilidade da Empresa.
Já nas áreas externas, as oportunidades de negócios são bastante
diversificadas. Tendo aeroportos situados em grandes áreas centrais, com lotes
comerciais que permitem a implantação e exploração de hotéis, postos de
combustíveis, centros comerciais, supermercados, faculdades, restaurantes,
concessionárias de veículos, hangares e estacionamentos, a Empresa busca ampliar
essas oportunidades e oferecer novos serviços aos passageiros.

Nesses segmentos podem ser destacadas as seguintes frentes realizadas
em 2017:
a) inauguração do edifício garagem no Aeroporto de Curitiba em setembro/2017,
construído com 100% de capital privado, investimentos da ordem de R$ 57 milhões,
no modelo de concessão;
b) concessão de área de 28,5 mil m² no Aeroporto de Congonhas para a empresa
Megahouses Empreendimentos Imobiliários, com investimento projetado de R$
285 milhões, com início estimado das operações para o ano de 2020 e valor global
do contrato de R$ 147 milhões;
c) concessão para o check-in compartilhado nos aeroportos de Congonhas, Goiânia,
Maceió, Recife, Santos Dumont, Curitiba e Belém pelo valor global do contrato de
R$ 35,3 milhões. Trata-se de infraestrutura de serviços de processamento de checkin de passageiros de forma compartilhada, permitindo a utilização por diferentes
companhias aéreas da mesma infraestrutura, que agilizará o fluxo de
processamento dos passageiros para o embarque.
Em resumo, foram realizadas 59 licitações com valor global dos contratos
estimado em R$ 315,7 milhões, com ágio de R$ 15 milhões.

EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS

HANGARES

ESTACIONAMENTOS DE
VEÍCULOS

11 licitações

36 licitações

12 licitações
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No exercício, a taxa de conversão em contratos comerciais dos projetos
planejados foi em 70%, ou seja, 16 dos 23 projetos planejados originalmente resultaram
em contratos. Além dos 23 inicialmente previstos, outros 15 projetos ainda foram
desenvolvidos.
Esses projetos se somam a outros iniciados em 2018, totalizando 40
projetos comerciais em desenvolvimento nos aeroportos, dos quais 20 com previsão de
contratação até dezembro de 2018, abrangendo cerca de 1,1 milhão de m² de áreas
externas, com diversas oportunidades de negócios (centros comerciais, hotéis,
concessionárias, postos de combustíveis, centros logísticos, hangares, etc). Os projetos
possuem estimativa de investimento na ordem de R$ 1 bilhão, mediante parceria com
a iniciativa privada.

3.6.2.

Procedimento de Manifestação de Interesse

Com o advento do novo marco legal que instituiu o Regulamento Interno de
Licitações e Contratos (RILCI), fruto da inovação da Lei das Estatais, a Empresa dispõe
de permissão legal para promover “chamamento para Apresentação de Projetos,
Estudos, Levantamentos ou Investigações”. Trata-se de iniciativa inovadora que visa a
efetivação de oportunidades de negócios nos aeroportos da rede, além de fomentar o
interesse empreendedor da iniciativa privada e a inteligência competitiva que o
mercado pode oferecer.

3.6.3.

Logística de Carga

Como importante elo da cadeia logística, a Infraero exerce o papel de Fiel
Depositária da Receita Federal, zelando pela custódia das cargas até o ato de sua
entrega ao importador ou companhia aérea, no caso das exportações.
Cada vez mais inserida no contexto global, como um componente vital da
cadeia logística, a atividade de Soluções Logísticas da Infraero fornece aos
importadores e exportadores de carga facilidades e serviços que podem ser
encontrados nos Terminais de Logística de Carga localizados em todas as Regiões do
País, oferecendo armazenagem segura, processamento ágil e eficiente.
A rede de terminais de logística de carga possui, em seu parque tecnológico,
equipamentos de última geração e moderna e completa infraestrutura para receber os
mais diversos tipos de carga e garantir que sejam movimentadas e armazenadas com
agilidade e total segurança. Esses terminais contam com câmaras frigoríficas,
instalações para carga viva, áreas especiais para cargas valiosas, material radioativo e
demais artigos perigosos.
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Tudo isso faz da Infraero uma referência na atividade de logística de carga
e na disponibilização de facilidades e serviços para todos os integrantes da cadeia
logística multimodal.
Diante do desafio da estabilidade financeira e da perenidade da Empresa, o
ano de 2017 marcou o início de uma nova fase para a atividade de Soluções Logísticas,
quando novas oportunidades de negócios tornaram-se realidade, auxiliando a viabilizar
o incremento de receitas e a melhoria dos resultados corporativos.
Aderente ao Plano Estratégico da Empresa, uma dessas oportunidades
tornou-se realidade e assegurou os investimentos e o suporte necessários a projetos
que poderão garantir a manutenção e a ampliação das capacidades de processamento
de cargas, em médio e longo prazos, conferindo sustentabilidade aos negócios e à
infraestrutura aeroportuária.
Trata-se das parcerias com a iniciativa privada para a concessão, construção
e/ou gestão de terminais e complexos logísticos a partir do uso, imediato, de recursos
privados (sem o dispêndio de verbas públicas), em empreendimentos voltados à
atividade logística em todas as regiões do País.
Em 2017, tais parcerias resultaram em contratos de concessão de uso de
áreas para a exploração comercial e operação das atividades de armazenagem e
movimentação de cargas nacionais e internacionais em diversos Aeroportos da Rede,
conforme quadro abaixo.
SITUAÇÃO DOS NEGÓCIOS LOGÍSTICOS
PARCERIAS IMPLANTADAS

Curitiba, Goiânia e Recife

PARCERIA EM FASE DE CONTRATAÇÃO

Manaus

ESTUDOS CONCLUÍDOS PARA CONCESSÃO

Belém, Boa Vista, Campo de Marte, João
Pessoa, Londrina, Macapá, Petrolina e
Teresina

PARCERIAS EM FASE DE TRANSIÇÃO PARA OS
CONCESSIONÁRIOS

Vitória e São José dos Campos.

Nota: Outros estudos encontram-se ainda em análise para futuras concessões/parcerias

Neste sentido, diversas ações foram implementadas em função das
parcerias firmadas, sendo uma delas a comercialização, o fornecimento e suporte de
sistemas logísticos (Tecaplus, Tecamanager e Carga Aérea Online) que já começam a
apresentar seus primeiros resultados financeiros, oferecendo ferramentas modernas e
customizadas às necessidades dos clientes.
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Novos produtos, serviços, facilidades e consultorias estão em fase de
implementação, divulgando e fortalecendo, ainda mais, a imagem da Infraero no
mercado.
Como resultado de todas as ações desenvolvidas e do cenário econômico
que se descortinou em 2017, a movimentação de cargas pelos Tecas da Infraero obteve
um acréscimo de 19,5% sobre o ano anterior, totalizando 124,8 mil toneladas, sendo
85,5 mil toneladas de cargas importadas e 39,3 mil toneladas de cargas exportadas por
toda a Rede.
Enquanto isso, a arrecadação da atividade de Soluções Logísticas obteve
um incremento de 35,1% sobre o ano anterior, alcançando a marca de R$ 263,6 milhões.
Considerando as parcerias implementadas e as respectivas reduções de custos com
contratos de limpeza, segurança, pessoal de apoio e capatazia, manutenção, etc., a
atividade de Soluções Logísticas contribuiu efetivamente para a melhoria do
desempenho da Empresa.
Por outro lado, com o empenho das equipes de Prospecção e Fidelização
dos Tecas da Rede, em 2017, foram assinados 59 Termos de Acordo de Fidelização de
Clientes. Foram também realizadas 559 visitas a potenciais clientes, de um total de 677
visitas previstas, alcançando o percentual de realização de 83%, medida essencial na
aproximação com o mercado.
Em abril de 2017, durante a participação na 23ª edição na Intermodal South
America, realizada em São Paulo, a Infraero divulgou o Projeto de Implantação dos
Centros Logísticos. O projeto prevê um modelo inovador de concessão de áreas nos
sítios aeroportuários para investimento, gestão e exploração comercial da área
destinada à Logística de Carga nos Aeroportos com maior potencial da Rede Infraero.
Em novembro de 2017, a área de Soluções Logísticas representou a Infraero
na Itália, nas cidades de Florença, no Workshop Brazil, em Milão, na 2ª edição do
America Latina Investment Forum (ALIF), apresentando as oportunidades de negócios
aos investidores internacionais. Foram três eventos com apresentações e reuniões
individuais, quando a Empresa pode expor sua carteira de projetos com o objetivo de
aproximar-se de empresários interessados em investir nos aeroportos da Rede.
Além disso, em 2017, com abordagem mais comercial, descontraída e
alinhada com o novo posicionamento estratégico da marca, foram realizados eventos
de entrega do Programa Infraero de Eficiência Logística (PIEL) na Região Sul, em
Curitiba (incluindo os aeroportos de Porto Alegre, Navegantes, Florianópolis, Joinville,
Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba); e Região Nordeste, em Recife (incluindo os
aeroportos de Salvador, Recife e Fortaleza, atendendo ainda o Aeroporto de Manaus).
O PIEL foi desenvolvido com o propósito de reconhecer e premiar as
empresas que mais se destacaram pela eficiência na gestão da cadeia logística
responsável pelos processos de importação, por meio dos Terminais de Carga da
Infraero.
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Ainda, em 2017, foram realizadas ações para atualização de
normativos/regulatórios e reformulação dos termos de acordo para fidelização de
clientes, possibilitando a agilização do processo de negociação, manutenção da
segurança jurídica e ampliação das possibilidades comerciais. A área de Soluções
Logísticas orientou e esclareceu os gestores dos Terminais de Carga quanto à aplicação
dos atos regulatórios que envolvem a atividade.
Da mesma forma, houve importante desempenho com os Órgãos Anuentes
a fim de contribuir na elaboração de pareceres técnicos, subsidiando decisões e
pareceres com o entendimento e a expertise relativa ao arcabouço legal e operacional
da Infraero.

3.6.4.

Marketing Comercial

A área de Marketing Comercial da Infraero realizou diversas ações e
participou de diversos eventos de prospecção e divulgação das oportunidades de
negócios disponíveis nos aeroportos da Rede.
Tais iniciativas são realizadas por meio de projetos e produtos de marketing
baseados no planejamento, na organização e coordenação de eventos que, por sua vez,
incluem a criação de peças publicitárias, promocionais e de marcas, além de diversas
outras ações para apoiar o desenvolvimento e a divulgação de oportunidades de
negócios.
O fomento dos negócios aeroportuários necessita da criação constante de
ações de prospecção estratégica do mercado. Tendo o networking como foco, a ação
de marketing, batizada de Voo de Negócios, reúne num ambiente interativo e
descontraído potenciais investidores para apresentar as possibilidades de negócios
comerciais disponíveis no aeroporto sede do evento e naqueles da área de influência
dele. O evento reúne empresários, agências de publicidade e eventos, associações
comerciais, entidades de classe e players do varejo entre outros, para conhecerem as
oportunidades de negócios aeroportuários.
Em 2017, a área de Marketing realizou sete ações nesse formato e contou
com uma inovação e evolução do seu formato original - o caráter regional – que
potencializou o processo estratégico, trazendo a participação e divulgação das áreas
dos aeroportos.
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#

Aeroporto de realização

Aeroportos contemplados

1

Belém

Marabá, Santarém, Macapá, São Luís, Imperatriz e Palmas

2

Manaus

Tefé, Tabatinga, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul
e Boa Vista

3

Cuiabá

Goiânia, Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Palmas,
Uberaba e Uberlândia

4

Recife

Petrolina, Teresina, Parnaíba, Juazeiro do Norte, João
Pessoa, Campina Grande, Maceió, Aracaju, Paulo Afonso
e Ilhéus

5

Congonhas

Todos os aeroportos da rede Infraero

6

Santos Dumont

-

7

Vitória

-

A Infraero participou de feiras e eventos voltados ao mercado de aviação,
soluções logísticas e de negócios, com destaque para:
a) Intermodal South America 2017: o maior evento das américas para os setores de
logística, transporte de cargas e comércio exterior, realizada no período de 4 a 6 de
abril de 2017, em São Paulo;
b) ABF Franchising Expo 2017 – a maior feira de franquias do mundo, realizada
anualmente pela ABF, considerada o principal evento do setor de franchising,
ocorreu no período de 21 a 24 de junho de 2017, em São Paulo;
c) LABACE 2017 – Annual Latin American Business Aviation Conference & Exhibition:
maior feita da América Latinas e segunda maior do mundo com oferta de produtos
para a aviação executiva, entre 15 e 17 de agosto de 2017, no Aeroporto de
Congonhas, São Paulo;
d) Fórum Sebrae: Fórum de Negócios e Rodada de Negócios do Sebrae, realizado de
4 a 6 de setembro de 2017, em Cuiabá.
Na busca de clientes potenciais para o desenvolvimento, melhoria e
aperfeiçoamento das atividades comerciais na rede Infraero, foi lançado em 2017 o
novo modelo de contratação, o credenciamento para ações eventuais. Já em operação
em diversos aeroportos da rede, o modelo se propõe a explorar comercialmente as
áreas em concessões de até seis meses. Com isso, os aeroportos abrem espaços para
experimentação e promoção. A campanha foi composta por vídeos em exibição nos
monitores dos aeroportos, além de peças para internet.
Apresentações e outros materiais de prospecção e divulgação,
desenvolvidos a partir de insights de marketing, constituem um trabalho permanente
de marketing. Os books dos aeroportos são um bom exemplo disso, materiais de
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apresentação comercial geral dos centros de negócios que apoiam a prospecção.
Foram desenvolvidos materiais com essa finalidade para todos os aeroportos da rede.
A implantação do novo modelo de gestão de terminais de logística de
cargas representa uma inovação no formato da gestão desse importante segmento de
negócio. Foi produzido um vídeo para apresentar e documentar o novo modelo de
gestão, apresentando seus diferenciais e os principais ganhos de eficiência em prol da
sustentabilidade da Infraero.
Conhecer os interesses e desejos dos clientes é essencial para a manutenção
e expansão dos negócios. Em 2017, foi iniciado trabalho de pesquisa com os
concessionários de todos os segmentos, com o objetivo de investigar seu nível de
satisfação. A medição da satisfação é requisito do planejamento empresarial da
Infraero, especificamente determinada por dois de seus objetivos estratégicos:
“Consolidar aeroportos como centros de negócios atrativos” e “Reforçar a marca
Infraero como sinônimo de excelência aeroportuária”.
Além disso, seus resultados têm potencial para servir de insumo para
definição e orientação de ações comerciais da Infraero. Em 2017, ocorreu a pesquisa em
20 aeroportos (Aracaju, Belém, Congonhas, Curitiba, Cuiabá, Goiânia, Joinville,
Manaus, Montes Claros, Navegantes, Recife, Santos Dumont, Boa Vista, Campo de
Marte, Campo Grande, Foz do Iguaçu, Jacarepaguá, Londrina, São Luís e Vitória).
Entre os resultados obtidos, vale destacar que 77% dos entrevistados
afirmaram estar satisfeitos com seu relacionamento comercial com a Infraero (notas de
8 a 10). Além disso, o principal fator de permanência do concessionário no aeroporto,
segundo os participantes da pesquisa, é o resultado financeiro do negócio –
isoladamente, este foi o fator indicado por 34% do total das respostas. Somado aos 17%
que afirmam que resultado financeiro e visibilidade da marca têm o mesmo peso,
conclui-se que 51% dos entrevistados atribuem ao resultado financeiro a maior
relevância. Em complemento, 80% dos entrevistados manifestaram interesse em
realizar novos negócios nos aeroportos da Infraero, e todas as demandas foram
devidamente encaminhadas aos centros de negócios correspondentes.
Mensalmente, é realizada a Pesquisa de Avaliação de
Atendimento/Relacionamento com os clientes da carteira de soluções logísticas, para
saber o grau de satisfação dos clientes prospectados e/ou fidelizados que foram
atendidos pela nossa equipe dos aeroportos.
A presença digital também é outra ferramenta estratégica imprescindível
para
os
negócios.
A
Infraero
criou
e
mantém
no
portal
www.negociosaeroportuarios.com o ambiente “licitações”, um espaço de divulgação e
transparência das oportunidades que estão publicadas no portal da Infraero, de uma
maneira mais acessível e segmentada.
Em 2017, foi adotado um novo ambiente para a página de negócios, dentro
do portal da Infraero, e foi implantado fluxo mais eficiente de atualizações no site e de
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divulgação das oportunidades de negócios por meio de mailing segmentado. Tais
melhorias geraram aumento significativo nos registros de interessados em negócios
nos aeroportos por meio do SAC Comercial. Além disso, o canal da Infraero no LinkedIn
publica semanalmente posts sobre a temática comercial.
Na busca de clientes potenciais para o desenvolvimento, a melhoria e o
aperfeiçoamento das atividades comerciais na rede Infraero, foi proposta a Rádio
Painel Musical com fins comerciais. Em fase de teste no Aeroporto Santos Dumont, o
projeto se propõe a explorar comercialmente os ambientes sonoros dos aeroportos e
proporcionar espaços mais calorosos para os passageiros na expectativa de aumentar
a experiência do consumo.

4. Gestão Ambiental
Neste segmento são abordados os aspectos ambientais relevantes
identificados, à luz da matriz da materialidade elaborada pela Empresa, bem como de
aspectos identificados pela área técnica de meio ambiente como maduros para
divulgação.
A Infraero adota o princípio da precaução de modo que suas ações são
orientadas no sentido de evitar a degradação do meio ambiente. Não apenas por
questões legais regentes dessa matéria, que demandam diversos procedimentos
prévios ao início de novos empreendimentos ou ampliação dos existentes, como por
exemplo as licenças ambientais, mas por um posicionamento estratégico que é
orientado para o desenvolvimento com sustentabilidade. Tal diretriz inclusive está
expressa no Plano Empresarial 2017-2021 no Objetivo Estratégico de “Garantir
infraestrutura e serviços de qualidade com responsabilidade socioambiental”. (G4-14)

4.1. Ações estruturantes
Várias ações estruturantes e serviços foram realizados em 2017. Dentre as
estruturantes, cabe destacar o desenvolvimento de critérios para estabelecer o quadro
de vagas de meio ambiente nos aeroportos, a revisão das atribuições ambientais
relacionadas às superintendências aeroportuárias, o aprimoramento do catálogo de
serviços ambientais, desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável (PLS) e a
automação do Indicador de Desempenho de Meio Ambiente da Infraero (IDMAI). Essas
ações foram planejadas e executadas visando melhorar o resultado ambiental da
Empresa.
Ademais, cabe mencionar mais algumas ações realizadas em 2017, que
impactaram de forma positiva a gestão ambiental. Uma delas foi a revisão do plano de
contas da Empresa, especificamente no que diz respeito à adequação da mensuração
dos gastos com gestão ambiental. Também é relevante mencionar a criação do Grupo
de Trabalho para a implementação do Plano de Logística Sustentável (PLS), a fim de
estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na
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Administração Pública. Este Plano tem avançado de forma satisfatória e está alinhado
com o princípio dos “3Rs” do Programa Resíduos Sólidos, visando a minimização da
geração de resíduos.
Outro trabalho estruturante foi a padronização do Termo de Referência
para Gerenciamento de Resíduos Sólidos, no qual foram inseridos serviços que
proporcionam maior controle sobre os resíduos sólidos gerados nos aeroportos. O
registro e quantificação/pesagem dos resíduos e diretrizes específicas para o transporte
interno dos resíduos até a central de armazenamento temporário são exemplos de
serviços inseridos no Termo, possibilitando que os resíduos sejam devidamente
identificados, melhorando a sua destinação final, evitando a contaminação cruzada e
custos adicionais com tratamento e destinação.
Além das ações estruturantes, 1.112 demandas técnicas de meio ambiente
foram realizadas pela equipe de meio ambiente. Esta equipe é formada por
engenheiros, biólogos, arquitetos e profissionais de serviços aeroportuários. As
demandas estão relacionadas a serviços que envolvem recursos hídricos, emissões
atmosféricas, resíduos sólidos, ruído aeronáutico, licenciamento ambiental, fauna,
flora e solos entre outros serviços.
Importante destacar que as demandas e outras informações ambientais
foram controladas por meio de Business Intelligence (BI), propiciando uma análise
crítica e eficiente das demandas e resultados ambientais da Empresa.

Demandas e informações ambientais do Business Intelligence (BI)

Com relação aos resultados, vale destacar que foram obtidas 15 licenças
ambientais, sendo: 4 Autorizações Ambientais, 1 Dispensa de Licenciamento, 1 Licença
Simplificada, 7 Licenças Operacionais renovadas, 1 solicitação de nova Licença
Operacional e 1 Autorização de Supressão Vegetal. Esses e outros resultados
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possibilitaram uma elevação dos índices que compõem o IDMAI, elevando o indicador
de 57,4%, em 2016, para 68,6%, em 2017.

Resultados do Indicador Ambiental de Desempenho (IAD)

No campo da pesquisa e desenvolvimento, os profissionais da Empresa
foram estimulados a participar de eventos que resultaram na publicação de diversos
artigos tais como: estudo de dispersão, redução de emissões, risco da fauna as
operações aeronáuticas, modelagem hidrológica, gerenciamento de resíduos,
indicadores para gerenciamento de resíduos, certificação, obras e resiliência.
Outro importante trabalho foi o aprimoramento da Política Ambiental da
Infraero, fundamental para manter seus compromissos frente às questões
socioambientais. Nela, são estabelecidas as diretrizes para manutenção e aprovação
dos programas ambientais da Empresa. Esta Política abrange todas as dependências,
bem como os empregados do quadro regular, comissionados e terceirizados.

4.1.1.

Energia (G4-EN3; G4-EN4; G4-EN5; G4-EN6)

As informações sobre o consumo de energia são cadastradas no Sistema de
Gestão de Contratos de Energia Elétrica (GCE), ferramenta computacional que facilita
a gestão e o monitoramento dos indicadores, garantindo a veracidade e a
rastreabilidade dos dados.
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2016
Consumo energético total (GJ)

Eletricidade

2017

1.017.000

974.000

O consumo de energia é o relacionado aos escopos 1 (emissões diretas) e 2
(emissões indiretas). As unidades consideradas na resposta são: escritórios
corporativos, terminais de passageiros, terminais de carga, auxílios a navegação aérea,
entre outras edificações localizadas no sitio aeroportuário e interligadas a rede de
energia da Infraero.
2016
Intensidade Energética (kWh/UCT)

2,60

2017
2,40

(*) Unidades de Carga de Trabalho (UCT) = nº de passageiros + kg de carga/100.
(**) Índice considera somente a energia elétrica consumida dentro da organização.

A redução do consumo de energia tornou-se um dos maiores desafios
ambientais no mundo. Previsões do crescimento do tráfego sugerem que o consumo
de combustíveis aumentará nos próximos anos. Portanto, o setor de transporte aéreo
deverá fazer todos os esforços necessários para reduzir suas emissões.
Além dos aspectos regulatórios, tecnológicos, operacionais e econômicos,
a Infraero promove proativamente a adoção de medidas que incentivam a eficiência
energética, contribuindo também para a redução das emissões de Gases de Efeito
Estufa do Escopo 2 (emissões indiretas).
O excelente avanço do setor de turismo, em 2017, possibilitou acréscimo no
número de passageiros nos aeroportos da Infraero de 3,6% em relação a 2016. No
entanto, no mesmo período, o consumo de eletricidade reduziu 7,5%, o equivalente a
75.000 GJ.
Este resultado, favorável, se fundamenta em diversas medidas
implementadas nos aeroportos, tais como:





Lâmpadas: substituição das fluorescentes tubulares, compactas, dicroica, vapores
de sódio e metálico, por lâmpadas equivalentes à LED, nos prédios dos escritórios
de apoio, bases operacionais e nas pistas de taxiamento e pouso e decolagem;
Ar-condicionado: controle do tempo de acionamento dos equipamentos do sistema
de ar condicionado;
Instalação de detectores de presença ou sistemas de economia de energia em
escadas rolantes e trabalho de conscientização e sensibilização ambiental.
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4.1.2.

Água (G4-EN8; G4-EN9; G4-EN10)

Destaca-se como importante tema para a Empresa, com implementação de
ações de redução e preocupação pelo uso consciente.
No tocante aos dados sobre consumo, está em fase de desenvolvimento o
sistema Gestão de Consumo de Água (GCA) que possibilitará a melhor gestão e
rastreabilidade dos dados e o monitoramento dos indicadores.
A Infraero tem como fonte principal o abastecimento de água pelas
concessionárias, cuja medição é realizada por hidrômetros.
2017
Descrição
Água de chuva coletada

Em m3
17.651

Concessionária/empresa de abastecimento

1.108.440

Total

1.126.091

Obs.: As unidades consideradas são: aeroportos e escritórios coorporativos da
Sede; Dados sem o aeroporto Campos – SBCP (deixou de integrar a Rede Infraero
no início de 2017).

Sob o ponto de vista de aproveitamento de água de chuva, dez aeroportos
(Cruzeiro do Sul, Santos Dumont, Campina Grande, Goiânia, Congonhas, Curitiba,
Belém, Maceió, Foz do Iguaçu e Londrina) têm realizado a captação e o aproveitamento
de água de chuva para fins não potáveis. A metodologia para o cálculo do volume de
captação e aproveitamento considera a pluviometria do local, a área de captação e o
tipo de uso no aeroporto, multiplicados por um fator de eficiência de 80% (oitenta por
cento).
Para a identificação de fonte hídrica significativamente afetada por retirada
de água, a Infraero está revisando os diagnósticos dos aeroportos que fazem uso de
água subterrânea, com previsão de conclusão para 2021. A revisão consiste na
atualização do cadastro de informações dos poços, bem como a revisão dos medidores
de água neles instalados. Nenhum aeroporto usuário de água subterrânea recebeu
qualquer restrição por parte de órgãos governamentais locais ou nacionais, ou de seus
departamentos responsáveis por questões relacionadas à água e a sua utilização.
Nas Seções Contra Incêndio (SCI) dos aeroportos são realizados testes
diários dos Caminhões Contra Incêndio (CCIs). Os 180 caminhões consomem nos testes
aproximadamente 55.000 m³/ano. Nos aeroportos de Campina Grande, Curitiba, Foz
do Iguaçu, Fortaleza, Porto Alegre, Petrolina, Recife, Vitória, Juazeiro do Norte e
Marabá, onde está instalada a solução para o reuso de água dos CCIs, estima-se uma
redução de consumo mínima de aproximadamente 15.000 m³/ano nestes testes diários,
o que representa uma economia de aproximada 1% da água consumida na Infraero.
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A Infraero também reaproveita a água de condensação do sistema de ar
condicionado, em especial no Aeroporto de Recife, contudo ainda está sendo
desenvolvida metodologia para medição.

4.1.3.

Biodiversidade (G4-EN12)

Por estarem localizados em áreas protegidas da movimentação humana, os
aeródromos normalmente preservam áreas de vegetação nativa. Essas áreas são
habitats de uma infinidade de espécies de animais e vegetais que devem ser respeitadas
e preservadas, mas com cuidado para não interferir na segurança de voo.
Por isso, a Infraero está determinada a conciliar a conservação do
património natural com a operacionalidade dos seus aeroportos, a funcionalidade de
nossas instalações e as condições de segurança do tráfego aéreo.
Para tanto, a Empresa promove medidas de proteção e conservação das
áreas naturais no interior dos seus sítios aeroportuários, bem como iniciativas para
preservar e promover os espaços naturais. Dentre os estudos elaborados estão a
Identificação do Perigo da Fauna (IFP) e o Programa de Gerenciamento de Risco de
Fauna (PGRF).
A IPF é um documento que visa identificar a situação geral do perigo da
fauna em um aeródromo com o intuito de propor um plano de ações para sua
mitigação, além de proporcionar as bases científicas para o desenvolvimento,
implantação e refinamento ou revisão de um PGRF.
Já o PGRF é um instrumento de caráter preditivo, que implica no
acompanhamento aprofundado do perigo da fauna e é incorporado à rotina
operacional do aeródromo.
Atualmente, 90% dos dez maiores aeroportos da Infraero possuem IPF.
Considerando a totalidade dos aeroportos, 81% possuem PGRF e o indicador geral de
ambos os estudos é de 62%. A projeção é que até 2020 todos os aeroportos possuam
ambos os estudos atualizados.

4.1.4.

Emissões (G4-EN16; G4-EN18)

Com as informações, sobre o consumo de energia, obtidas no Sistema de
Gestão de Contratos de Energia Elétrica (GCE) foi possível calcular o total de GEE
emitido (em massa) para o consumo de energia elétrica no biênio 2016-2017. Os
aeroportos da Infraero emitiram 47.071 toneladas de CO2 associadas à produção de
energia elétrica consumida.
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Consumo (MWh)

Ano

*FE (tCO2/MWh)

CO2eq (t)

282.513

2016

0,0817

23.081

270.553

2017

0,0931

25.188

O cálculo foi feito com base nos fatores de emissões disponibilizados pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).
Importante destacar que, mesmo com a redução do consumo de energia
elétrica nos aeroportos, houve um pequeno aumento proporcional nas emissões de
GEE, associadas ao escopo 2. Isso se justifica pelo fato do governo ter acionado
termoelétricas para manter o fornecimento de energia do país.
O consumo de energia associado à atividade dos aeroportos possui reflexo
direto nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), e, ao mesmo tempo, é um
indicador da eficiência energética destas atividades em nossos aeroportos.
A Infraero busca a melhoria contínua da sua operacionalidade, que engloba
ações de eficiência energética resultando em benefícios à redução direta e indireta das
emissões de GEE e poluentes atmosféricos.
Atualmente, dos dez aeroportos mais movimentados da empresa, seis
possuem Inventários de Emissão Atmosférica atualizados e elaborados de acordo com
as normas e metodologias da International Civil Aviation Organization (ICAO) e
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Logo, com relação às emissões de
GEE de escopo 1 (emissões diretas) e 3 (outras emissões indiretas), a Infraero vem
estruturando sua equipe técnica especializada no tema para realizar o levantamento
das emissões destes escopos em seus principais aeroportos no próximo biênio 20182019, objetivando mensurar e avaliar o perfil das emissões bem como os resultados das
medidas de eficiência energética implementadas.
Os aeroportos de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo, possuem
inventários de GEE elaborados em consonância com a Política Estadual de Mudanças
Climáticas.
Com relação às emissões de escopo 2, no mesmo biênio 2016-2017, os
aeroportos da Infraero emitiram 48.270 toneladas de CO2 associados à produção de
energia elétrica consumida.
A intensidade é calculada com base nas emissões associadas e número de
passageiros (UTC) em cada ano, conforme tabela.

Intensidade das emissões de GEE (kg CO2e/UCT)

2016

2017

0,212

0,224

UCT = Número passageiros no ano + Carga (kg)/100.
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4.1.5.

Efluentes e Resíduos (G4-EN23)

A Infraero conta com o Programa Resíduos Sólidos, que visa gerenciar os
resíduos gerados nos aeroportos, utilizando o princípio “3Rs” – Redução, Reutilização e
Reciclagem.
Em 2017, a Infraero administrou sua rede de aeroportos em todo o Brasil,
considerando as enormes diferenças de movimentação operacional e de infraestrutura
tanto interna quanto externa, para escolher alternativas técnicas apropriadas para o
gerenciamento dos resíduos gerados em cada localidade.
As tabelas a seguir apresentam de forma consolidada as informações
levantadas em 48 aeroportos da rede Infraero, sobre o quantitativo, a discriminação
dos resíduos gerados, em perigosos e não perigosos, e sua respectiva destinação final.
Destinação Final - Resíduo Não perigoso
Aterro sanitário
Aterro controlado
Lixão
Reciclagem
Compostagem
Outro tipo de tratamento (disposição de entulho em aterro
específico e apara de grama em processo erosivo)
Total

Destinação Final - Resíduo Perigoso
Aterro de resíduos perigosos

(Tonelada/2017)
9.741,74
1.842,21
1.612,15
893,37
207,09
3,63
14.300,19

(Tonelada/2017)
77,43

Incineração

107,32

Autoclavagem

139,28

Outro tipo de tratamento (armazenamento temporário, rerrefino
de óleo automotivo, tratamento e destinação final de lâmpadas
fluorescentes, pilhas e baterias)
Total

16,57
340,60

Para a devida análise dos dados, devem ser considerados alguns
apontamentos, dentre eles, está o fato de que as informações acima não abrangem
todos os aeroportos administrados pela Infraero, em decorrência de alguns fatores.
No caso dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e
Fortaleza, que tiveram suas concessões concretizadas no início de 2018, optou-se por
não inserir os dados, pois já durante o ano de 2017, verificou-se alterações no quadro
de funcionários, o que impactou na obtenção dos dados sobre gestão de resíduos.
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Conforme já mencionado, a rede de aeroportos da Infraero é diversificada,
sendo que alguns aeroportos ainda estão implementando os procedimentos para
identificar o quantitativo do resíduo gerado, como os aeroportos de Macaé, Pelotas,
Boa Vista, Tefé, São José dos Campos e Bagé, cujos dados ainda não estão
contemplados neste Relatório.
Uma ferramenta desenvolvida no ano de 2017, com o objetivo de facilitar o
controle e monitoramento da geração de resíduos pelos aeroportos foi o portal de
Gestão
de
Resíduos
Sólidos
(Acesso
somente
interno
em:
http://escritorios.infraero.gov.br/meioambiente/residuos/_layouts/15/start.aspx#/), uma ferramenta
em ambiente WEB acessada a partir do Portal de Gestão Ambiental da Infraero. Os
dados do portal estão sendo inseridos pelos responsáveis por cada aeroporto, o que
permitirá um aprimoramento da qualidade dos dados a serem utilizados no
planejamento, monitoramento e controle da gestão de resíduo.

4.1.6.

Conformidade (G4-EN29; G4-SO8)

Problemas pontuais nos aeroportos da rede Infraero, relacionados às
questões como resíduos sólidos, fumígenos, cloaca, plano de limpeza e desinfecção,
limpeza de banheiros e estação de tratamento de esgoto, resultaram multas de R$ 633
mil.

4.1.7.

Aspecto Geral (G4-EN31)

Em 2017, a Infraero investiu R$ 7,8 milhões em programas de meio
ambiente, com destaque para o gerenciamento de resíduos sólidos com R$ 6,4 milhões.
Valor
Descrição
(em R$ mil)
Gerenciamento e conformidade ambiental

225,4

Gerenciamento da fauna

101,8

Gerenciamento da qualidade do ar e emissões ATM
Gerenciamento de recursos hídricos
Gerenciamento da flora e áreas verdes - inventário
Gerenciamento da flora e áreas verdes
Gerenciamento de resíduos sólidos
Gerenciamento de resíduos líquidos - esgoto

9,2
201,8
3,2
347,3
6.382,8
456,8

Software

15,6

Ações de meio ambiente em obras

69,0

Total

7.812,9
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4.1.8.

Mecanismo de Queixas e Reclamações Relacionadas a
Impactos Ambientais (G4-EN34)

A Infraero tem continuamente implementado melhorias no que ser refere
ao registro de queixas e reclamações. Além das formas convencionais, como o registro
de ocorrência nas ouvidorias dos aeroportos, o usuário pode realizar suas reclamações
tanto por meio do site da Infraero como por meio dos canais de comunicação da
Infraero existentes nas redes sócias.
A tabela a seguir compila os registros repassados pela Ouvidoria à área de
meio ambiente e tratados em 2017. Verifica-se apenas a presença de solicitações de
informação e a ausência de reclamações relacionadas a impactos ambientais negativos.

Código

Data Ação Pendente

4217/2017

Pedido de acesso à informação sobre gerenciamento de fauna no Aeroporto de
Recife

4078/2017

Pedido de acesso à informação sobre gerenciamento de resíduos no Aeroporto
de Juazeiro do Norte

3268/2017

Pedido de acesso à informação sobre Inventário das emissões de poluentes
atmosféricos dos Aeroportos da Pampulha e de Carlos Prates em Belo
Horizonte

6742/2017

Pedido de acesso à informação sobre Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

A partir de 2018, o site da Infraero passa a contar com mais uma ferramenta
que facilitará o atendimento ao público externo, trata-se do link “Comunicação de
Ruído Aeronáutico” (http://www4.infraero.gov.br/fale-conosco - no link “Comunicação
de Ruído Aeronáutico”). A disponibilização desta nova ferramenta visa facilitar o relato
de eventuais incômodos com os níveis de ruídos nos aeroportos administrados pela
Infraero. Acredita-se que com esta ferramenta, possam surgir mais reclamações de
ruído aeronáutico, uma vez que ficará mais fácil para o usuário registrar ocorrência
relacionada a ruído, ao mesmo tempo em que ficará mais fácil e rápido para Infraero
tratar eventuais não conformidades.

4.1.9. Comunidades Locais (G4-SO1; G4-SO2)
Diante do enorme desafio de gerenciar aeroportos em todo o Brasil, a
Infraero tem buscado melhorar continuamente seus processos de planejamento,
monitoramento e controle. E dentre as ferramentas utilizadas em 2017 para registrar,

70

Relatório Anual – 2017

monitorar e controlar a sua gestão ambiental, está o Indicador de Desempenho
Ambiental (IDMAI).
Considerando a importância do inter-relacionamento entre Infraero e o
entorno dos seus aeroportos, cabe destacar o Programa Educação Ambiental que visa
promover a conscientização e sensibilização ambiental da comunidade aeroportuária e
público externo, assim como a capacitação e o treinamento de funcionários da empresa
sobre os aspectos ambientais, o papel da atividade aeroportuária no desenvolvimento
sustentável e a responsabilidade de cada indivíduo quanto à gestão ambiental.
Um dos indicadores fornecidos pela plataforma digital IDMAI, utilizado para
o monitoramento e controle ambiental na Infraero, é a realização de campanhas de
educação ambiental com a população do entorno dos aeroportos.
Em 2017, 31 aeroportos implementaram ações de engajamento da
comunidade do entorno, voltadas para a educação ambiental. Ou seja, 53% dos
aeroportos administrados pela Empresa. Além disso, 46 aeroportos realizaram
campanhas de educação ambiental com a comunidade aeroportuária (população
interna), o que equivale a um percentual de 79%. Destaca-se também que 62% dos
aeroportos realizaram treinamentos para o público interno, relacionados à gestão
ambiental. Neste momento vale destacar que o efeito multiplicador extramuros ocorre
por meio da comunidade aeroportuária.
Todos os Programas Ambientais da Infraero trazem uma estreita relação
com o entorno do aeroporto, como o Programa Fauna, que visa reduzir fatores atrativos
da fauna por meio de ações internas e externas aos aeroportos, que mitiguem as
ocorrências de colisão entre aeronaves e a fauna silvestre, sinantrópica e/ou doméstica.
Para a avaliação das ações relacionadas a este Programa também foi
utilizado o IDMAI, pelo qual foi verificado que 79% dos aeroportos praticaram ações
envolvendo o gerenciamento do risco da fauna junto à comunidade interna e externa.
O ruído aeronáutico é um dos maiores problemas ambientais relacionados
à atividade aeroportuária que, por sua vez, produz vários efeitos adversos sobre as
comunidades adjacentes aos aeroportos. A Infraero está ciente dos danos associados a
esse impacto, em especial sobre as populações que vivem próximas aos aeroportos. Por
isso, promovemos ações que atenuam os efeitos do ruído e que ao mesmo tempo
buscam responder às preocupações das partes interessadas.
O Programa Ruído Aeronáutico envida grandes esforços na busca de
alternativas para monitorar o ruído, assim como, no desenvolvimento de propostas
para redução e controle, em parceria com instituições de pesquisa e empresas
especializadas. Mais uma vez a partir do IDMAI, dos 54 aeroportos da rede, verificou-se
que 55% realizaram ações mitigadoras de ruído, sendo que 31% realizaram campanhas
de monitoramento de ruído, de forma proativa.
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As principais ferramentas utilizadas para diagnóstico e monitoramento do
impacto do ruído no ambiente são: campanhas de medição de ruído, curvas de ruído,
canal público de comunicação sobre ruído aeronáutico e as Comissões Central e Local
de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico.
A primeira trata da verificação in loco nos níveis sonoros causados pelo
movimento de aeronaves, por meio de aparelhos analisadores acústicos aprovados
para este tipo de medição. Já as curvas de ruído são elaboradas a partir do movimento
e tipo de aeronaves que operam no aeroporto e permitem definir o grau de incidência
de ruído no território, de forma a compatibilizar as operações do aeroporto com os
demais usos do solo atuais e futuros.
Atualmente, 95% dos aeroportos da Infraero possuem sua Comissão Local
de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico (CLGRA), constituídas em acordo com as
normas vigentes e com objetivo principal de propor medidas para mitigar o impacto do
ruído aeronáutico no entorno de seu aeródromo.
Existe ainda o monitoramento contínuo do ruído aeronáutico, que
atualmente é realizado no Aeroporto Santos Dumont. Esse sistema consiste em seis
estações de medição contínua do ruído aeronáutico, conectadas a uma central no
aeroporto, permitindo a identificação das aeronaves mais ruidosas, bem como a data e
horário do evento de incomodo sonoro.
Outro impacto ambiental que deve ser monitorado de perto quando se trata
de operações aeroportuárias é aquele proveniente das emissões atmosféricas. Por este
motivo, a Infraero dispõe do Programa Emissões Atmosféricas que objetiva mitigar a
emissão de poluentes atmosféricos por meio de estudos, inventários, monitoramento
e adição de tecnologias que minimizem a emissão desses poluentes.
Novamente por meio do IDMAI, observou-se que 34% dos aeroportos
realizaram ações mitigadoras de emissões, sendo que 22% possuem o Inventário de
Emissões.
Quando se trata de comunidade do entorno e avaliação de impactos é
preciso mencionar o Programas Licenciamento Ambiental, que busca regularizar os
aeroportos por meio do licenciamento ambiental e atendimento à legislação,
minimizando os impactos negativos decorrentes das atividades aeroportuárias. Assim
como, o Programa Compliance Ambiental que visa colocar a Empresa em plena
conformidade com as exigências legais, organizacionais e sociais em termos de matéria
ambiental.
Considerando estes Programas, verificou-se que pelo menos 43% dos
aeroportos realizaram avaliações, estudos e/ou diagnósticos ambientais em 2017. Além
disso, 19% estavam envolvidos em convênios e/ou parcerias com universidades e/ou
órgãos públicos relacionados à gestão ambiental.

72

Relatório Anual – 2017

A criação do Grupo de Trabalho para a implementação do Plano de
Logística Sustentável (PLS), que visa estabelecer práticas de sustentabilidade e
racionalização de gastos e processos na Administração Pública, também é uma medida
inserida neste contexto.
Um bom exemplo prático da execução do PLS é a campanha “Descarte o
Copo Descartável”, com a aquisição de 2.500 unidades de copos reutilizáveis para as
dependências da Infraero em Brasília, em dezembro de 2017. Esta ação contou com
campanhas de sensibilização por meio do e-mail coorporativo, com posterior entrega
dos copos reutilizáveis, seguida da remoção dos copos descartáveis dos corredores.

Detalhe dos copos reutilizáveis

Ainda, a partir dos dados disponibilizados pelo IDMAI, foi possível
contabilizar 40 aeroportos que implementaram a coleta seletiva, ou seja 69%, que vai
ao encontro do Decreto 5.940/2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos públicos e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis.
A destinação do material reciclável para cooperativas e associações, possui
um relevante papel social, pois contribui com a geração de emprego e renda para uma
parcela da sociedade que, em geral, encontra-se marginalizada.
Em virtude das diferenças regionais, ações como esta se tornam um grande
desafio, haja vista que em algumas localidades, simplesmente não existem
cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis, ou quando existem,
elas simplesmente não possuem condições de atender aos pré-requisitos do referido
Decreto.
Com o intuito de agregar ainda mais valor à implantação da coleta seletiva,
a Infraero formalizou um contrato comercial com a Coletiva Futuro, uma empresa que
transforma pontos de coleta de resíduos em pontos de coleta seletiva por meio de
patrocinadores em todos os ambientes acessados por passageiros e visitantes nos
terminais de passageiros. Este contrato, vigente até 2024, tem como objeto a
concessão de uso de áreas para publicidade própria e/ou de terceiros em coletores de
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resíduos para coleta seletiva, incluindo o gerenciamento e a distribuição dos resíduos
recicláveis às cooperativas.
Por meio deste Contrato, têm sido realizadas ações de melhoria na
sistemática de segregação e armazenamento dos materiais recicláveis gerados nos
Terminais de Passageiros, bem como, do fluxo de coleta e destinação aos beneficiados.

Espaço para publicidade nos coletores de resíduos dispostos nos
Terminais de Passageiros

São dez aeroportos, cerca de 17%, contemplados neste contrato e em
todos os casos, além do impacto positivo na diminuição de resíduos, verificou-se ganho
social substancial para as cooperativas, por meio da geração de trabalho e renda, da
promoção à qualidade de vida e à construção da cidadania para os associados.
Segundo as informações repassadas pela Coletiva Futuro, em 2017, foram
encaminhados para reciclagem cerca de 452 toneladas de resíduos sólido gerados
nestes dez aeroportos. Ou seja, somente considerando as 239 toneladas de papelão
reciclado deixou-se de extrair cerca de 4.771 de árvores e evitou-se a emissão de 596
toneladas de CO2 para a atmosfera.
Quanto à quantidade de plástico reciclado, cerca de 139 toneladas, poupouse a extração de 969 barris ou 158.634 litros de petróleo. Da mesma forma, a reciclagem
de 36 toneladas de metal poupou a extração de 183 toneladas de minérios, sendo que a
reciclagem do vidro, de 38 toneladas, poupou a extração de 50 toneladas de areia.
Para estimar a renda média arrecadada, em 2017, pelas cooperativas
favorecidas pelo contrato entre a Infraero e a Coletiva, considerou-se o quantitativo de
material destinado, assim como os preços médios de venda dos materiais recicláveis
apresentados no site da associação Compromisso Empresarial para Reciclagem
(Cempre). A arrecadação chegou ao montante de R$ 409,4 mil.
Cabe lembrar que este é um valor estimado considerando apenas aqueles
aeroportos que estão abrangidos pelo contrato entre Infraero e Coletiva Futuro. Uma
vez que outros aeroportos da Infraero também realizam a doação de material reciclável
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para cooperativas de catadores, é possível afirmar que o impacto socioambiental
positivo da Infraero é ainda maior.
Verifica-se, portanto, que a Infraero busca continuamente o
amadurecimento no monitoramento e controle da gestão de resíduos, o que permitirá
num futuro próximo, estender as estimativas supramencionadas para os demais
aeroportos da rede Infraero.

5. Desempenho Econômico e Financeiro
Neste segmento são abordados os aspectos relacionados ao desempenho
econômico e financeiro da Infraero durante o exercício de 2017, à luz dos
demonstrativos contábeis e gerenciais, bem como dos aspectos relevantes das notas
explicativas das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2017.

5.1. Cenário econômico e principais indicadores
A economia brasileira, após sofrer retração nos últimos anos, voltou a
apresentar sinais positivos em alguns indicadores econômicos em 2017. A recuperação
mais contundente ocorreu na inflação, onde o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) caiu significativamente. Depois de ter atingido 10,67% em 2015 e 6,29%
em 2016, encerra o ano de 2017 em 2,95%, ficando abaixo do piso da meta de 3%, o que
elevou o poder de compra da população, proporcionando a retomada do consumo e da
atividade econômica.
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) verificou-se um aumento de
1,0% provocado pela queda da inflação e da taxa básica de juros, conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento do PIB ocorre após o avanço da
economia no terceiro trimestre do ano, o que confirmou a saída gradativa da recessão.
Neste contexto, ressalta-se que o desempenho da economia brasileira foi
fator importante para impulsionar o mercado da aviação civil no segundo semestre de
2017, impactando diretamente o aumento do movimento de carga aérea e passageiros
dos aeroportos da rede Infraero.
A retomada da economia, aliada a uma gestão focada na promoção de
ações de governança que visaram garantir a sustentabilidade econômico-financeira da
Infraero, possibilitaram atingir o cumprimento da missão de contribuir para a
integração nacional e o desenvolvimento do país, fato que permitiu encerrar o exercício
de 2017 com recuperação do resultado financeiro da Empresa.
Em decorrência das ações da gestão verificou-se melhora nos indicadores
de desempenho, que atuam como condutores da variação dos resultados e indicam a
75

Relatório Anual – 2017

otimização das receitas e das despesas, orientados pelas premissas de crescimento dos
serviços em 2017 em comparação com 2016.
Cabe esclarecer que, para fins de comparabilidade com o ano de 2017, o
resultado financeiro de 2016 foi ajustado no que diz respeito à remissão de dívida do
Ataero, por se tratar de fato excepcional e não recorrente.
Em julho de 2016 foi editada a Lei nº 13.319 incorporando o Ataero às
tarifas, a partir de Janeiro/2017, e remitindo os débitos decorrentes do Adicional de
Tarifa Aeroportuária acumulados pela Infraero de dezembro/2013 a dezembro/2016. O
montante de R$ 1.578,8 milhões de Ataero retido foi contabilizado como receita
eventual e apurados os devidos impostos.
Feito o ajuste, a partir de uma análise gerencial com real poder
comparativo, percebe-se que os principais indicadores apresentaram desempenho
melhor em 2017 do que os apurados no exercício anterior, conforme pode ser verificado
no quadro abaixo:
Indicadores de desempenho financeiro

2017

2016
Publicado

2016
Ajustado

Var. %
2017/2016

Receita Operacional por Empregado (R$)

38,2

28,9

34,2

11,9%

Receita Operacional por WLU (*) (R$)

30,9

27,8

32,9

-6,0%

Despesa Operacional por WLU (*) (R$)

26,3

29,0

29,0

-9,2%

EBITDA ajustado (em Milhões)

552,9

1.517,7

471,9

17,2%

Margem EBITDA ajustada (%)

16,3%

51,5%

13,6%

*WLU (work load unit – Unidade de Carga de Trabalho – UCT: índice que representa um passageiro ou cem quilogramas de carga

Os principais fatores que alavancaram o indicador da receita operacional
por empregado foi o crescimento da receita aeronáutica pela retomada do crescimento
do setor aéreo e da redução do quadro funcional.
O índice que mede a evolução da receita operacional por WLU (Work Load
Unit – Unidade de Carga Trabalho) sofreu impacto positivo da crescente demanda por
transporte aéreo de cargas e voos domésticos, registrando-se em 2017 aumento de
19,5% no movimento de carga aérea e de 3,6% no movimento de passageiros, quando
comparado ao ano anterior.
A redução de 9,2% no indicador da despesa operacional por WLU foi
influenciada, principalmente, pela queda nos gastos com pessoal decorrente das ações
de adequação do efetivo, onde foi realizada a cessão de 1.097 empregados a outros
órgãos, desligamento de 1.051 empregados por meio do Programa Especial de
Adequação do Efetivo (PEAE), além da redução com a estrutura organizacional das
áreas administrativas, ocasionando redução de demais despesas, tais como: energia
elétrica, água, locação de imóveis e transportes administrativos.
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Por meio do indicador EBITDA Ajustado (Lucros antes de juros, impostos,
depreciação, amortização, provisões, Benefício Pós Emprego, Equivalência
Patrimonial, Programa de Demissão Incentivada (PDITA/DIN) e Obras em Bens da
União (OBU), é possível verificar o potencial de geração de caixa na atividade fim e
determinar a evolução da produtividade e da eficiência ao longo dos anos, ou seja, esse
indicador permite demonstrar quanto a empresa está gerando com suas atividades
operacionais, não incluindo investimentos financeiros, empréstimos e impostos.
Assim, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustada em 2017
alcançaram patamares de R$ 552,9 milhões e 16,3%, enquanto em 2016, os valores
ajustados foram de R$ 471,9 milhões e 13,6%, o que se traduziu em um aumento no
EBITDA Ajustado da Infraero de 17,2%.
Tal resultado foi possível devido ao esforço da alta gestão para aumento de
arrecadação de receitas e redução de custos, com o objetivo de melhorar os resultados
financeiros, apesar do cenário de recessão econômica e de concessão à iniciativa
privada dos aeroportos mais lucrativos da rede, os quais davam suporte ao modelo de
sustentação financeira da Infraero.

5.2. Resultado Financeiro
Com o objetivo de demonstrar o resultado financeiro da Empresa de forma
assertiva e evidenciar onde se encontram os principais desvios e motivos para o prejuízo
líquido no exercício, optou-se por segregar a Infraero em três segmentos:
a) Infraero Core Business: com foco especifico no negócio da prestação de serviços e
de soluções aeroportuárias, envolvendo todos os aeroportos administrados
totalmente pela Infraero;
b) Infraero NAV: com foco específico na prestação de serviços de Navegação Aérea
realizado em conjunto com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
Nesse segmento, a Infraero explora os serviços, as instalações, os auxílios e as
facilidades disponibilizadas para controle de aproximação de aeródromo e serviços
de informações de voo;
c) Infraero SPE: segregação do aporte de capital da Infraero nos aeroportos concedidos
em função da participação de 49% no capital social das Sociedades de Propósito
Específico (SPE), pela utilização do Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
Após a demonstração de cada segmento de negócio em separado, assunto
dos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3, será demonstrado, no item 5.2.4, o resultado consolidado
da Infraero, de forma a se evidenciarem os impactos de cada negócio no número geral
da Empresa.
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5.2.1.

Core Business

Por meio da Infraero Core Business, na qual a Empresa possui total
autonomia para implementar ações de gestão, é possível observar relevante
recuperação na performance operacional, conforme evidenciado abaixo:
R$ milhões

Infraero Core Business
a) Receita Operacional
b) Despesa Operacional
Resultado Operacional Recorrente (a – b)
Lucro/Prejuízo desconsiderando Obras em Bens da
União (OBU)
Lucro/Prejuízo do Exercício

2016
Publicado

2016
Ajustado

3.088,8

2.402,5

2.935,5

5,2%

(2.520,4)

(2.687,8)

(2.687,8)

-6,2%

568,4

(285,2)

247,8

129,4%

50,1

438,7

(486,9)

-110,3%

(461,5)

(199,6)

(1.125,2)

-59,0%

2017

Var. %
2017/2016

As receitas operacionais registraram crescimento de 5,2% em relação ao
montante ajustado de 2016 e as despesas operacionais apresentaram queda de 6,2%
que alavancaram, consideravelmente, o Resultado Operacional Recorrente, que
totalizou o montante de R$ 568,4 milhões em 2017, o que representa recuperação
superior em duas vezes ao obtido em 2016.
O incremento de receitas é decorrente, principalmente, da retomada do
crescimento do setor aéreo aliado ao reajuste tarifário estabelecido pela Anac por meio
da Portaria nº 169/SRA/2017, além de grande destaque na alavancagem das receitas
comerciais.
As receitas comerciais registraram aumento em relação a 2016 em
decorrência da adoção de um novo posicionamento estratégico e de mercado, por meio
de parceria com operadores privados, visando a concessão de parte das áreas externas
dos sítios aeroportuários, expansão do portfólio de serviços e produtos de logística de
carga e a otimização do mix comercial, com ampliação do leque de clientes, de modo a
capturar os ganhos decorrentes de um melhor aproveitamento da infraestrutura.
As despesas operacionais, cujo total do dispêndio em 2017 foi de R$ 2.520,4
milhões frente ao montante de R$ 2.687,8 milhões do exercício anterior,
corresponderam a uma economia de 6,2%, o que demonstra elevação nos níveis de
eficiência, com melhoria na qualidade dos serviços prestados.
Essa redução nos dispêndios operacionais decorre das práticas adotadas
visando a otimização dos custos, com a busca por ganhos de produtividade e escala,
sendo notória a queda significativa nas despesas com pessoal, nas quais foram
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alcançados patamares de redução em torno de 9,8% em relação a 2016, totalizando
economia na folha de pagamento de aproximadamente R$ 200,0 milhões.
Nesse contexto, cabe destacar que a queda nos gastos com pessoal foi
ocasionada pela continuidade, em 2017, do Programa Especial de Adequação do
Efetivo (PEAE), onde foi possível realizar o desligamento de 1.051 empregados, sendo
971 por meio do Programa de Incentivo à Transferência (PDITA), e a cessão de 1.097
para outros órgãos.
Outro ponto relevante foi a adoção de ações pontuais para redução dos
custos administrativos, com destaque para a reestruturação organizacional dos centros
de suporte administrativos e técnicos, com a extinção de 08 unidades físicas, bem como
a adequação de cargos e funções.
Com relação às demais despesas, no que tange aos serviços públicos, os
gastos foram reduzidos em média de 0,3% em 2017 e, com relação aos serviços de
terceiros contratados (limpeza, segurança, manutenção, tecnologia), que representam
o segundo maior dispêndio no cômpito dos gastos, cresceram em média 1%,
mantendo-se abaixo do índice da inflação do período, o que reforça o compromisso
com o controle efetivo dos gastos.
Outra iniciativa para incremento do resultado financeiro da Infraero foi a
realização de planejamento fiscal, por meio da compensação de créditos tributários, e
pela adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) da Receita
Federal, o que gerou um ganho de aproximadamente R$ 215,0 milhões no resultado do
exercício de 2017, proporcionando, ainda, melhora na geração de caixa em função do
menor desembolso com tributos para o próximo exercício.
O resultado líquido apurado após a contabilização dos registros
operacionais e não operacionais, desconsiderando os investimentos em Obras em Bens
da União – OBU, apurou lucro de R$ 50,1 milhões ante ao prejuízo apurado de (R$
486,9) milhões em 2016, o que representa um ganho de R$ 536,9 milhões no exercício.
Em decorrência do registro dos investimentos em Obras em Bens da União
(OBU), cujo montante totalizou R$ 513,6 milhões, obtém-se Prejuízo Líquido do
Exercício de (R$ 461,5) milhões, representando redução de 59% ante ao resultado
apurado em 2016 de (R$ 1.125,2) milhões.

5.2.2.

Infraero NAV

A atividade de Navegação Aérea é exercida em conjunto com o
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão responsável pelo controle
do espaço aéreo brasileiro. Destaca-se que, a partir do ano 2012, a Infraero passou a
atuar como prestadora de serviço, por meio das Estações Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA).
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Os serviços prestados são remunerados pelas tarifas de uso das
comunicações e auxílios à Navegação Aérea, cobradas dos proprietários e exploradores
de aeronaves. Essas tarifas estão estabelecidas em duas espécies: (i) serviço de
Navegação Aérea em Rota (TAN); e (ii) TAT, que remunera o serviço de Navegação
Aérea em Área de Controle de Aproximação (TAT-APP) e de Controle de Aeródromo
(TAT-ADR).
A seguir, demonstra-se a performance financeira da atividade de
Navegação Aérea em relação aos principais resultados de 2017:

R$ milhões

Infraero NAV
a) Receita Operacional

2017

2016

Var. %
2017/2016

305,5

544,3

-43,9%

(368,5)

(379,7)

-2,9%

(63,0)

164,6

n.m

Lucro/Prejuízo desconsiderando Obras em Bens da
União (OBU)

(178,0)

60,0

n.m

Lucro/Prejuízo do Exercício

(180,0)

56,8

n.m

b) Despesa Operacional
Resultado Operacional Recorrente (a – b)

No que tange a arrecadação das receitas em 2017, registrou-se o valor de
R$ 305,5 milhões, 43,9% inferior ao montante arrecadado em 2016. Tal redução, em
parte, deve-se à ação judicial impetrada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas
(SNEA), que questiona o reajuste de 72% concedido por meio da Portaria nº. 1194/GC3,
de 14/8/2015, referente às tarifas de uso de TAT-APP e TAT-ADR.
De acordo com estudos do Decea, este reajuste seria suficiente para
equilibrar os resultados financeiros dos serviços de controle de aproximação e de
controle de aeródromo. Entretanto, devido à questão estar sendo discutida na esfera
judicial, tais valores foram depositados em juízo, e tanto Decea quanto Infraero
arrecadaram apenas a tarifa do serviço efetivamente prestado.
Outro aspecto que contribuiu para a redução da arrecadação das receitas de
TAT foi a recomposição dos custos dos serviços prestados pelas EPTA, que visa
assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da citada atividade dentro da Infraero,
tendo em vista o desequilíbrio na distribuição do quantitativo de unidades de prestação
de serviços.
Diante do exposto, em virtude do reajuste de 72% estar sendo depositado
em juízo, além do impacto na arrecadação da tarifa TAT pela Infraero, a Empresa
deixou de receber a recomposição de custos que deveria ser repassado pelo Decea
oriundos de tal serviço.
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Outro fator que contribuiu para queda no faturamento em 2017 foi a não
renovação do Termo de Ajuste nº 01/DECEA-INFRAERO/2011 com vigência até
30/12/2016, cuja finalidade era estabelecer as regras a serem observadas para a
remuneração tarifa TAN, que corresponde ao apoio pelos serviços prestados na
operação e manutenção do uso específico para balizamento de rota ou aerovias.
Tal fato ocorreu em virtude de Infraero e Decea não terem entrado em
acordo quanto ao montante devido pela prestação dos serviços, o que ocasionou
ausência de repasse por parte do Decea, e o assunto se encontra em discussão entre as
partes.
Diante disso, a atividade de Navegação Aérea apresentou Prejuízo Líquido
do Exercício de (R$ 180,0) milhões ante o lucro de R$ 56,8 milhões apurado em 2016. O
impacto negativo financeiro só não foi maior devido à gestão do corpo diretivo da
Infraero na otimização dos custos, que registrou redução de 2,9% no período.
A Infraero, em diversas ocasiões, manifestou sua preocupação com o
impacto financeiro negativo dessa atividade na Empresa, tendo oficialmente solicitado
o apoio, além do próprio Decea, também do Governo Federal, na busca de garantir a
recomposição dos custos em sua totalidade.

5.2.3.

Infraero SPE

Um ponto que mereceu destaque no resultado financeiro da Infraero foi o
processo de transferência dos cinco aeroportos mais lucrativos da rede, pelo Governo
Federal, à iniciativa privada. Os aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos, Galeão e
Confins passaram a ser administrado por uma Sociedade de Propósito Específico (SPE),
na qual a Infraero detém 49% do capital.
De acordo com a legislação vigente, o reconhecimento do resultado
advindo dessas sociedades é realizado por meio do Método de Equivalência Patrimonial
(MEP), através do qual fica evidenciado o impacto financeiro de tais sociedades na
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) da Infraero.
Em relação ao desempenho das SPE, a melhora no cenário econômico
brasileiro no segundo semestre de 2017, que ocasionou aumento na demanda por
serviços aeroportuários, não foi suficiente para que fossem observados resultados
positivos. Assim, as concessionarias não atingiram resultado liquido suficiente para
pagamento das outorgas fixas e obrigações decorrentes do reperfilamento de dívidas,
sendo necessária a realização de aportes de recursos por parte dos sócios.
Destarte, no exercício, foram investidos nas SPE R$ 2,2 bilhões, o que
culminou com o reconhecimento de perda, em função do registro de equivalência
patrimonial, nas demonstrações financeiras da Infraero, de (R$ 1.189,0) milhão, o que
representa 65% do prejuízo líquido apurado no encerramento do exercício de 2017.
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R$ milhões

Equivalência Patrimonial

Guarulhos

Campinas

Brasília

Galeão

Confins

(731)

703

4

4.920

360

5.256

(358)

344

2

2.411

176

2.576

416

793

130

2.569

214

4,123

(416)

(449)

(128)

(158)

(38)

(1.189)

0

344

2

2.411

176

2.934

1.286

777

463

2.799

373

5.699

a) Patrimônio Líquido das
Concessionárias
b) Participação da Infraero
(49% de a)
c) Ativo Líquido Infraero ao
fim de 2017, antes da EP
d) Resultado da Equivalência
Patrimonial para 2017 (b - c)
e) Valor no Ativo da Infraero
em 31/12/2017 (c + d)
f) Total de Investimentos
Infraero (Acumulado)

5.2.4.

Total

Infraero Resultado Consolidado

Em se tratando do resultado da Infraero, considerando todas a atividades
de forma consolidada, obtiveram-se os seguintes resultados:
R$ milhões

Infraero Consolidado
a) Receita Operacional

2017

2016
Publicado

2016
Ajustado

Var. %
2017/2016

3.394,3

2.946,8

3.479,8

-2,5%

(2.888,9)

(3.067,4)

(3.067,4)

-5,8%

505,4

(120,6)

412,4

22,5%

Lucro/Prejuízo desconsiderando Obras em
Bens da União (OBU)

(1.316,9)

(110,1)

(1.059,2)

24,3%

Lucro/Prejuízo do Exercício

(1.830,6)

(751,7)

(1.700,7)

7,6%

b) Despesa Operacional
Resultado Operacional Recorrente (a – b)

O resultado operacional recorrente em 2017, proveniente da entrada dos
recursos das receitas geradas e descontados os pagamentos necessários à manutenção
das atividades aeroportuárias, foi de R$ 505,4 milhões, 22,5% superior ao resultado
apresentado em 2016.
As receitas operacionais atingiram o montante de R$ 3.394,3 milhões, 2,5%
inferior a arrecadação de 2016. Apesar da boa performance do ingresso de recursos
provenientes das receitas aeroportuárias e comercias, o desempenho desse segmento
foi afetado, diretamente, pela falta de repasse das receitas de Navegação Aérea.
A maximização do resultado operacional foi impulsionada, diretamente,
pela gestão do corpo diretivo com a adoção de medidas saneadoras para a redução de
5,8% nas despesas relacionadas ao negócio da operação aeroportuária.
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Após a contabilização dos registros operacionais e não operacionais, o
prejuízo desconsiderando os investimentos em Obras em Bens da União (OBU) foi de
(R$ 1.316,9) milhões. Tal resultado ocorreu, sobretudo, em função da perda de (R$
1.189,0) milhões em decorrência do reconhecimento da participação nas SPE, contra
perda de (R$ 632,4) milhões do ano anterior, e pelas demais provisões que visaram
atender especificamente a legislação contábil.
Com isso, o Prejuízo Líquido do Exercício, após o registro de R$ 513,6
milhões em investimentos em OBU, foi de (R$ 1.830,6) milhões, 7,6% superior ao
resultado apurado em 2016. (G4-EC4; G4-EC7)

5.3. Investimentos
Os investimentos da Infraero, em 2017, foram financiados com recursos do
Governo Federal, tendo em vista que, desde 2012, a Empresa passou a enfrentar
restrições financeiras após a transferência para a iniciativa privada dos aeroportos mais
lucrativos da rede.
O Governo Federal aportou recursos na ordem de R$ 3.002,6 milhões, de
modo a assegurar o cumprimento das funções operacionais, prestando serviços que
atendam a padrões internacionais de segurança, conforto, qualidade e atendimento à
chamada de capital nas Sociedades de Propósitos Específicos (SPE). (G4-EC4)
Desse montante, foram apropriados em 2017 R$ 2.709,5 milhões,
distribuídos da seguinte forma:
a) R$ 471,9 milhões em obras de construção, ampliação e modernização da
infraestrutura aeroportuária incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC);
b) R$ 63,1 milhões em aquisição de equipamentos operacionais e de segurança, obras
em pistas de pouso e decolagem e demais investimentos em infraestrutura
aeroportuária e;
c) R$ 2.174,5 milhões relativos ao aporte de capital nas Sociedades de Propósitos
Específicos (SPE).
Com relação à execução dos empreendimentos, ressalta-se que as
demandas são avaliadas à luz de estudos comparativos entre a capacidade de operação
dos terminais, pátios, pistas e outras infraestruturas e a demanda do setor aéreo, de
modo a minimizar possíveis restrições operacionais geradas pelo uso intensivo dos
sistemas. Além disso, são consideradas necessidades de evolução tecnológica, bem
como da realização de manutenções em instalações e equipamentos em geral.
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Entretanto, mesmo havendo metodologias adequadas para a definição
dos investimentos a serem realizados, a capacidade financeira de executar a carteira
dos itens catalogados pelas áreas sistêmicas está condicionada aos recursos que serão
transferidos pelo Governo Federal no decorrer do exercício, o que geralmente permite
a execução das necessidades mais urgentes.
Dentre as obras concluídas em 2017, destacam-se:
a) Ampliação e recuperação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Confins
(Anexo 03 do Edital de Concessão);
b) Reforma do Terminal de Passageiros 1 (Anexo 03 do Edital de Concessão) do Galeão;
c) Construção do novo Terminal de Passageiros do aeroporto de Macaé;
d) Reforma da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Rio Branco e as
intervenções em pavimentos nos Aeroportos de Teresina, Belém, Santos Dumont,
Cuiabá, Joinville, Congonhas, São Luiz, Recife, Santarém, Navegantes, Jacarepaguá
e São José dos Campos. (G4-EC7)
Salienta-se, ainda, que foram investidos recursos em melhorias nas
infraestruturas existentes, com destaque para:
a) Recuperação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Belém, iniciada em
setembro/2017 e com previsão de conclusão em julho/2018;
b) Recuperação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Foz do Iguaçu, iniciada
em novembro/2017 e com previsão de conclusão em novembro/2018;
c) Aquisição de carros de combate a incêndio iniciada em novembro/2017, dos quais
quatro foram entregues (dois em Rio Branco e dois em Boa Vista), com previsão de
conclusão das entregas em setembro/2018;
d) Intervenções em pavimentos nos Aeroportos de Londrina, Belo Horizonte, Manaus
e Campo de Marte, com previsão de término em fevereiro/2018;
e) Construção do novo Terminal de Passageiros do aeroporto de Vitória;
f) Aquisição e instalação das pontes de embarque do aeroporto de Manaus;
g) Construção do novo Terminal de Passageiros de Macapá;
h) Ampliação do Terminal de Passageiros do aeroporto de Rio Branco.
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6. Sumário de Conteúdo da GRI
Conteúdos Padrão Gerais
Categoria

Indicador

Página

G4-1

3

G4-2

18

G4-3

10

G4-4

10

G4-5

10

G4-6

10

G4-7

10

G4-8

10, 12

G4-9

10

G4-10

25

G4-11

25

G4-12

51

G4-13

34

G4-14

61

G4-15

21

G4-16

22

G4-17

11

G4-18

8, 9

G4-19

9

G4-20

9

G4-21

9

G4-22

8

G4-23

8

G4-24

8

G4-25

8

G4-26

9

G4-27

9

Estratégia e análise

Perfil organizacional

Aspectos materiais identificados e
limites

Engajamento dos stakeholders
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G4-28

9

G4-29

9

G4-30

8

G4-31

9

G4-32

8

G4-33

9

Governança

G4-34

13

Ética e integridade

G4-56

16, 19

Perfil do relatório
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Conteúdos Padrão Específicos

ECONÔMICA

Categoria

Indicador

Página

G4-EC1

96

G4-EC3

125, 129

G4-EC4

83, 132

Presença no mercado

G4-EC5

27

Impactos econômicos indiretos

G4-EC7

83, 84

G4-EN3

63

G4-EN4

63

G4-EN5

63

G4-EN6

63

G4-EN8

65

G4-EN9

65

G4-EN10

65

G4-EN12

66

G4-EN16

66

G4-EN18

66

Efluentes e resíduos

G4-EN23

68

Conformidade

G4-EN29

69

Geral

G4-EN31

69

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas
a impactos ambientais

G4-EN34

70

Desempenho econômico

Energia

AMBIENTAL

Água

Biodiversidade
Emissões

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE – OCDE/UNGC

SOCIAL

Emprego

G4-LA1

26

G4-LA2

29

G4-LA3

30

G4-LA5

32

G4-LA6

32

G4-LA7

32

G4-LA8

32

Saúde e segurança no trabalho
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G4-LA9

30

G4-LA10

30

Diversidade e igualdade de oportunidades

G4-LA12

27

Igualdade de remuneração entre mulheres e homens

G4-LA13

27

G4-LA14

51

G4-LA15

51

Treinamento e educação

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas
a práticas trabalhistas

33
G4-LA16

DIREITOS HUMANOS
G4-HR1

51

G4-HR2

31

Não discriminação

G4-HR3

22

Liberdade de associação e negociação coletiva

G4-HR4

51

Trabalho infantil

G4-HR5

51

Trabalho forçado ou análogo ao escravo

G4-HR6

51

Avaliação de fornecedores em direitos humanos

G4-HR10

51

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas
a direitos humanos

G4-HR12

24

G4-SO1

70

G4-SO2

70

G4-SO4

32

G4-SO5

20

Conformidade

G4-SO8

69

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas
a impactos na sociedade

G4-SO11

24

SOCIAL

Investimentos

SOCIEDADE
Comunidades locais

Combate à corrupção
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7. Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2017 e 2016

Balanços patrimoniais

90

Demonstrações dos resultados

92

Demonstrações dos resultados abrangentes

93

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

94

Demonstrações dos fluxos de caixa

95

Demonstrações do valor adicionado

96

Notas explicativas às demonstrações financeiras

97
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Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2017, 2016 e em 1º de janeiro de 2016
(Em milhares de reais)

Notas
explicativas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Caixa restrito
Contas a receber
Depósitos judicias
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

6
7
8
9

7
8
12
10
11
11

31/12/2017

31/12/2016
(Reapresentado)

01/01/2016
(Reapresentado)

1.058.457
30.323
591.707
52.983
496.481
13.807
50.262
2.294.020

656.745
26.970
429.821
49.738
131.076
17.078
32.361
1.343.790

83.585
24.896
336.344
49.942
135.043
12.289
16.831
658.930

73.165
21.657
391.564
2.614.007
398.561
14.118
3.513.072

67.865
49.914
333.000
1.700.075
401.129
15.056
2.567.039

61.276
16.630
254.613
1.724.669
335.999
27.969
2.421.157

5.807.092

3.910.829

3.080.087
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Balanços patrimoniais – continuação
31 de dezembro de 2017, 2016 e em 1º de janeiro de 2015
(Em milhares de reais)

Notas
explicativas
Passivo
Circulante
Fornecedores de bens e serviços
Cauções de terceiros
Encargos trabalhistas
Impostos a recolher
Recursos de terceiros
Previdência complementar
Indenizações PDITA
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Benefício pós-emprego
Provisão para contingências
Impostos a recolher
Recursos para aumento de capital
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

13
9
24
14
15

14
12
9
16

31/12/2016
(Reapresentado)

01/01/2016
(Reapresentado)

302.827
30.323
246.998
267.480
69.220
10.187
128.930
136.171
1.192.136

204.707
26.970
269.280
190.773
61.562
11.128
48.990
104.563
917.974

247.676
24.896
309.201
45.231
1.249.261
11.861
230.538
73.063
2.191.727

2.095.276
554.016
641
718.310
15.681
3.383.925

1.865.212
686.524
2.681
4.423.084
12.804
6.990.305

1.384.633
755.739
6.368
1.682.862
12.804
3.842.407

2.701.019
5.044.751
(5.670.721)
(844.018)
1.231.031

696.829
(3.840.156)
(854.123)
(3.997.450)

696.829
(3.049.710)
(601.165)
(2.954.046)

5.807.092

3.910.829

3.080.087

31/12/2017

17
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Demonstrações dos resultados
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Notas
explicativas

31/12/2017

31/12/2016
(Reapresentado)

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro operacional bruto

18
19

3.220.987
(2.249.074)
971.913

2.839.953
(2.318.719)
521.234

Despesas gerais e administrativas
Outras receitas e despesas
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro

19

(1.142.213)
25.940
(1.189.048)
(1.333.407)

(1.366.438)
1.638.311
(632.362)
160.745

(366.716)
166.232
(200.484)

(409.661)
138.767
(270.894)

(1.533.891)

(110.149)

(513.614)

(641.505)

(2.047.506)

(751.654)

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

19

20

Resultado operacional antes dos investimentos em bens da união
Recursos aplicados em bens da união

22

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo líquido do exercício

9

216.942
(1.830.563)

(751.654)
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Demonstrações dos resultados abrangentes
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

31/12/2017
Prejuízo / lucro do exercício
Ajuste - benefício pós emprego
Total de resultados abrangentes do exercício

(1.830.563)
10.105

31/12/2016
(Reapresentado)
(751.654)
(252.958)

(1.820.459)

(1.004.612)

Total de resultados abrangentes atribuível aos:
(1.820.459)
Acionistas

(1.004.612)
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Capital social

Saldo em 01 de janeiro de 2016
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prejuízos acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2017

696.829
696.829

Adiantamento
para futuro
aumento de
capital

Prejuízos
acumulados

Ajuste de
avaliação
patrimonial

Total

-

(3.049.710)

(601.165)

(2.954.046)

-

(790.446)
-

(252.958)

(790.446)
(252.958)

-

(3.840.156)

(854.123)

(3.997.450)

2.004.190
-

5.044.751
-

(1.830.564)

10.105
-

2.004.190
5.054.856
(1.830.564)

2.701.019

5.044.751

(5.670.721)

(844.018)

1.231.031
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Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
31/12/2017

Lucro (prejuízo) líquido antes do OBU
Itens que não afetam o caixa operacional
Ajuste de avaliação patrimonial
Provisões para processos tributários, cíveis e
trabalhistas
Depreciação e amortização
Perda por redução do ativo imobilizado e intangível
Valor residual dos bens baixados
Benefício pós-emprego
Resultado de Equivalência

Variações nos ativos e passivos
Caixa restrito
Contas a receber
Estoques
Impostos, taxas e contribuições a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Depósitos judicias
Fornecedores de bens e serviços
Cauções de terceiros
Encargos trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições a recolher
Previdência complementar
Indenizações PDITA
Outras obrigações
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado / intangível
Investimentos
Recursos de terceiros
Obras em bens da União
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Integralização de capital
Recursos para aumento de capital
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de
caixa
Caixa do início do período
Caixa do final do período
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de
caixa

31/12/2016
(Reapresentado)

(1.316.950)

(148.941)

10.105

(252.958)

(132.507)

(69.216)

143.162
(48.707)
1.174
230.064
1.189.048

115.276
(138.143)
9.439
480.579
633.532

75.389

629.569

(8.653)
(133.629)
(3.245)
(365.405)
3.271
(17.901)
(58.564)
98.120
3.353
(22.282)
74.667
(941)
79.940
34.485

(8.663)
(126.762)
204
3.966
(917)
(15.529)
(78.387)
(42.970)
2.074
(39.921)
145.543
(733)
(181.548)
31.500

(241.395)

317.428

(92.123)
(2.102.980)
7.658
(513.614)

(46.349)
(608.938)
(1.187.698)
(641.505)

(2.701.059)

(2.484.490)

2.004.190
1.339.977

2.740.222

3.344.167

2.740.222

401.712

573.160

656.745
1.058.457

83.585
656.745

401.712

573.160

95

Demonstrações Financeiras

Demonstrações do valor adicionado (G4-EC1)
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Notas
explicativas

31/12/2017

(=) Receitas
Receita operacional
Outras receitas
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Materiais e serviços de terceiros
Perdas
Outras despesas

(=) Valor adicionado bruto
(-) Retenções
Provisões, reversões e perdas

-

(-) Depreciação / amortização
(=) Valor adicionado líquido
(+/-) Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial
(=) Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos
Tributos
Despesas financeiras
Obras em bens da união
Lucro (prejuízo do exercício)
Valor adicionado total distribuído

3.394.235
32.370
3.426.605

2.946.797
1.661.092
4.607.889

(1.007.891)
(69.551)
(6.430)
(1.083.871)

(982.323)
(94.543)
(22.781)
(1.099.647)

2.342.734

3.508.242

95.953

193.361

(143.162)

(122.836)

2.103.620

20
10 b)

20
22

31/12/2016
(Reapresentado)

166.232
(1.189.048)

3.578.767

138.767
(632.362)

1.080.804

3.085.172

1.759.894
271.144
366.716
513.614
(1.830.563)

2.233.714
551.946
409.661
641.505
(751.654)

1.080.805

3.085.172
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8. Notas Explicativas
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais – R$)

1. Contexto operacional
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), é uma empresa pública
de propriedade da União, constituída nos termos da Lei n° 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 dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, lhes sendo permitido criar subsidiárias e participar, em conjunto
com suas subsidiárias, minoritariamente ou majoritariamente, de outras sociedades
públicas ou privadas; podendo inclusive atuar no exterior através destas sociedades ou
subsidiárias.
A Infraero está entre as três maiores operadoras aeroportuárias do mundo, com mais
de 40 anos de experiência, atua em todo o território nacional, administrando 54
(cinquenta e quatro) aeroportos, 21 (vinte e um) terminais de logística de carga e 61
(sessenta e uma) 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 Confins, tendo participação de 49% do capital social de cada uma
dessas Companhias, compartilhando da governança com poder de decisão, que foram
estabelecidos em acordos de acionistas firmados entre as partes, no entanto, não
possui o controle das companhias.
Em decorrência do Programa Nacional de Desestatização (PND) – Decreto nº 8.517, de
10 de setembro de 2015 – , em 01 de setembro de 2017, o Governo Federal transferiu a
administração de 4 aeroportos da Rede Infraero (Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis
e Salvador) à iniciativa privada, conforme as disposições do contrato de concessão.
Nesta data tiveram início os procedimentos de transferência das operações destes
Aeroportos, mediante os estágios estabelecidos no contrato. Durante todo o Estágio 2
coube à Infraero continuar a executar suas atividades, sendo acompanhada pelos
prepostos das Concessionárias. Em 02 de Janeiro de 2018, iniciou-se o estágio 3, e a
partir desta data todas as despesas e receitas incidentes sobre a área e as atividades
dos Aeroportos passaram a ser de responsabilidade das Concessionárias.
Por meio do Decreto Nº 9.180, de 24 de outubro de 2017, o Governo Federal incluiu no
PND mais 9 aeroportos administrados pela Infraero, que poderão ser concedidos
individualmente ou em blocos, conforme decisão que será subsidiada pelos estudos de
modelagem da desestatização.
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1.1. Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da continuidade
operacional da Infraero
Em virtude dos resultados negativos auferidos nos últimos quatro exercícios
decorrentes da perda de arrecadação, após os leilões que entregaram à iniciativa
privada o controle de cinco, dos seus principais e mais rentáveis aeroportos e para
atender determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) a Infraero elaborou um
plano de ação para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da empresa no
qual foram incluídas as seguintes ações:









Reestruturação organizacional com extinção de 3 diretorias, 8 centros de suporte e
adequação de cargos e funções de confiança.
Dimensionamento do efetivo de forma sistematizada, por meio dos programas de
desligamento Programa de Incentivo à Transferência (PDITA) ou à Aposentadoria e
Programa de Desligamento Incentivado (DIN).
Cessão de empregados para órgãos do Governo Federal, no qual está previsto o
ressarcimento integral dos custos diretos e indiretos e cuja realização em 2017 foi
de 1.097 cessões à administração pública;
Reajuste anual das tarifas aeroportuárias e de armazenagem e capatazia autorizado
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por meio da Portaria nº 169/SRA de
17/1/2017.
Incorporação do Ataero (taxa de 35,9% que incidia sobre as tarifas aeroportuárias,
cuja arrecadação era destinada ao Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC),
conforme a Lei nº 13.319, de 25/7/2016, a partir de 1/2017 esse valor passou a ser
incorporado diretamente na composição das tarifas, compondo a receita tarifária.

Todas as ações de redução de despesa e aumento de receita, visam promover a
sustentabilidade financeira nos próximos exercícios.
1.2. Programa de Integridade e Governança Corporativa
Com o objetivo de reforçar a atuação empresarial conforme o interesse público e
demais princípios que regem à Administração Pública, em 2017 a empresa aprimorou e
iniciou a disseminação do seu Programa de Integridade, tendo como principais
benefícios:
i. Valorização da reputação da imagem da organização;
ii. Aumento e difusão dos valores da empresa;
iii. Ambiente organizacional íntegro e transparente estimulante à coibição de
práticas de desvios, corrupção, suborno e de fraudes internas; e
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iv. Aumento da confiança das partes interessadas (clientes, empregados,
acionistas, sociedade em geral).
O Programa de Integridade da Infraero, tem o comprometimento da Alta
Administração, que acredita que um Programa bem estruturado é a base para a criação
de uma cultura organizacional em que colaboradores e terceiros (tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, associados e etc.),
prezem efetivamente pelo fortalecimento de um ambiente ético.
No que tange a Governança Corporativa, a empresa implantou as seguintes práticas:
 Divulgação do Código de Conduta e Integridade;
 Disponibilização do canal único de denúncias internas e externas;
 Estabelecimento de diretrizes e competências para o uso e a divulgação de
informações, que possam suscitar ato ou fato relevante;
 Verificação de requisitos mínimos para o exercício dos cargos de diretores e
conselheiros de administração e fiscal pela Comissão de Elegibilidade;
 Composição mínima de 25% de membros independentes no Conselho de
Administração;
 Aprovação do Plano de Negócios e da estratégia de longo prazo (20182022).
 Aprovação do programa de remuneração variável anual para dirigentes.
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
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), que estão em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
As demonstrações financeiras apresentam informações comparativas em relação ao
período anterior. Em acréscimo, a empresa apresenta um balanço patrimonial adicional
no início do período mais antigo divulgado, quando se realiza aplicação retrospectiva
de uma política contábil, reapresentação retrospectiva ou reclassificação de itens nas
demonstrações financeiras. O balanço patrimonial adicional na data-base de 1º de
janeiro de 2016 é apresentado nessas demonstrações financeiras devido à correção de
erro e ajustes relevantes de exercícios anteriores.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 13 de março
de 2018.
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b) Moeda funcional
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
c)

Uso de estimativas e julgamentos:

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas 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
revisadas de forma contínua e são reconhecidas prospectivamente.
d) Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto,
quando aplicável, o contrário estiver disposto em nota explicativa.
3. Principais politicas contábeis
A empresa aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras:
a) Caixa e equivalentes de caixa
A Infraero classifica os recursos financeiros dos caixas, fundo fixos e bancos, incluindo
suas aplicações financeiras de liquidez imediata, de acordo com o CPC 03 (R2) –
Demonstrações do Fluxo de Caixa, cuja finalidade 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 nº 9.985, de 18/7/2000. A empresa também
considera caixa restrito as garantias caucionárias registradas na modalidade moeda
corrente, prevista no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e as aplicações do Tesouro.
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c)

Contas a receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor dos serviços prestados
incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A
provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na avaliação de
clientes com parcelas em atraso e em montante considerado suficiente pela
Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.
d) Estoques
Os materiais em almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição ajustados
ao valor realizável líquido e das eventuais perdas quando aplicável.
e) 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 controladora ao custo, adicionado das mudanças após a
aquisição da participação societária na Empresa.
A participação societária é apresentada na demonstração do resultado como
equivalência patrimonial, representando 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.
f)

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 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
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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 reflete as
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele 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 nº 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 nº 32 – Tributos sobre o Lucro e fundamentada na
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico,
reconhece, quando aplicável, créditos tributários 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.
g) 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 demonstrações contábeis. Como forma de assegurar a
evolução das práticas, a política de transações entre partes relacionadas é revisada
anualmente.
h) 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 econômica desses
bens e a perda por redução ao valor recuperável, 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.
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Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo através de alienação (calculado
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são
incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
Todo o grupo de ativos tangíveis, exceto o imobilizado em andamento passou pelo
teste de "recuperabilidade" (Impairment Test).
i)

Intangível

O ativo intangível é registrado considerando-se o seu valor bruto de aquisição somado
a todos os gastos diretamente atribuíveis e apresentado ao custo de aquisição,
deduzido da respectiva amortização acumulada e a perda por redução ao valor
recuperável, quando aplicável.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil
econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor
recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável.
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.
j)

Contingências

A Empresa reconhece provisões para contingências judiciais e administrativas. A
avaliação da probabilidade 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.
k) Benefícios a empregados
A Empresa concede benefícios a empregados incluindo previdência privada, assistência
médica, odontológica, seguro de vida, participação nos resultados, entre outros. O
plano de assistência médica e odontológico são administrados pela própria Empresa e
ambos são financiados pelo regime de caixa.
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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). Os compromissos 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 estabelecidas 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 2017, 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 médio até que o direito aos benefícios seja adquirido. Se o direito aos
benefícios já tiver sido adquirido, 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 corresponde 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 podem 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.
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l)

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 recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida
estimada do instrumento financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste
ativo.
m) 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 preparada e está sendo apresentada
de acordo com o pronunciamento CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
n) 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.
o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
Na elaboração das demonstrações contábeis da Empresa, é necessário utilizar
julgamentos para contabilização de certos ativos, passivos e outras transações. Os itens
onde a prática de julgamento pode ser considerada mais relevante referem-se à
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determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e provisões para passivos
trabalhistas e tributários. A aplicação de julgamentos resulta em valores estimados na
contabilização 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.
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 geradora 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 e, a construção do novo aeroporto
em Natal/RN, a Empresa, por meio do termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho,
celebrado em 6/12/2011, resolveu implantar o Programa de Incentivo à Transferência
ou à Aposentadoria (PDITA). 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.
p) 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 cumprida
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apenas quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de alienação
estiver disponível para venda imediata na sua condição atual. A Administração deve
comprometer-se com a venda dentro de um ano a partir da data da classificação. Uma
vez classificados como mantidos para venda, os ativos não são depreciados ou
amortizados.
q) 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.
r)

Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante

Os direitos e as obrigações são demonstrados pelos valores calculáveis e de realização,
incluindo os rendimentos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data
do balanço, quando aplicáveis. A classificação do curto e longo prazo obedece aos
artigos 179 e 180 da Lei nº 6.404/76, alterados pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.
4. Normas emitidas mas ainda não vigentes
As seguintes normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício
de 2017. A Infraero não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações
financeiras, pois não optou pela adoção antecipada, que embora encorajada pelo IASB
não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Norma

CPC 48/IFRS 9:
Instrumentos
Financeiros

CPC 47/IFRS 15:
Receita de
contratos com
clientes

CPC 06 (R2) /IFRS
16: Operações de
arrendamento
mercantil

Vigência

Principais exigências da norma

Impactos

01/01/2018

Estabelece alterações relevantes relativas aos
seguintes itens:
(i) novos critérios de classificação de ativos
financeiros;
(ii) novo modelo de impairment para ativos
financeiros, híbrido de perdas esperadas e
incorridas, em substituição ao modelo atual de
perdas incorridas; e
(iii) flexibilização das exigências para adoção da
contabilidade de hedge.

Não é esperado impacto na
classificação e mensuração de
ativos e passivos financeiros,
uma vez que a empresa não
possui
ativos
financeiros
disponíveis para venda e que a
nova norma afeta apenas os
passivos
financeiros
mensurados a valor justo por
meio do resultado, classificação
essa não adotada pela Empresa.

01/01/2018

Estabelece que as receitas são reconhecidas em
valor que reflete a contraprestação à qual uma
entidade espera ter direito em troca da
transferência de bens ou serviços a um cliente.

A administração não espera
impactos da adoção da nova
norma em 1º de janeiro de
2018.

01/01/2019

Estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e evidenciação de
A administração está avaliando
arrendamentos e exige que os arrendatários
os impactos da adoção da nova
contabilizem todos os arrendamentos sob um
norma em 1º de janeiro de
único modelo no balanço patrimonial,
2019.
semelhante à contabilização de arrendamentos
financeiros segundo a IAS 17.
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Os impactos relativos as novas regras, quando aplicáveis serão realizados
retrospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2018, com os expedientes práticos
permitidos de acordo com a norma. Os comparativos para 2017 não serão atualizados.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor
que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da
Empresa.
5. Reapresentação de saldos em função dos efeitos de retificação de erro e
reclassificação
A Administração da Empresa, com o objetivo de aprimoramento do conjunto de suas
demonstrações financeiras, revisitou algumas práticas contábeis utilizadas até 31 de
dezembro de 2016 e concluiu por modificar determinadas práticas contábeis, descritas
abaixo, de forma retrospectiva, conforme prevê o Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro. Como resultado
desse processo, ajustes e reclassificações foram identificados e efetuados nas
demonstrações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2016. Assim, as informações
anuais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 incluem, para fins de
comparação, as cifras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e em
01 de janeiro de 2016. Os ajustes produziram efeitos no saldo de caixa e equivalentes
de caixa.
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Referência
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber
Estoques
Impostos, taxas e contribuições
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Caixa restrito
Contas a receber
Aplicações
Depósitos judicias
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

(a)
(a)
(b)
(c)
(b)
(b)

(a)
(b)
(a)
(f)

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores de bens e serviços
Cauções de terceiros
Encargos trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições
Recursos de terceiros
Previdência complementar
Participação nos lucros
Indenizações PDITA
Receitas antecipadas
Outras obrigações
Total do passivo circulante

Total do passivo e patrimônio líquido

Reclassificações

(d)
(d)

(e)
(e)
(e)

(c)

31/12/2016
(Reapresentado)

Ajustes

683.716
494.464
49.738
152.316
7.575
450
1.388.259

(26.971)
26.970
(48.261)
(0)
9.503
31.911
(6.848)

(16.382)
(21.240)
37.622

656.745
26.970
429.821
49.738
131.076
17.078
32.361
1.343.790

43.067
67.865
333.000
1.701.245
401.129
15.056
2.561.362

67.865
6.848
(67.865)
0
(0)
(0)
6.848

(1.170)
1.170

67.865
49.914
333.000
1.700.075
401.129
15.056
2.567.039

38.792

3.910.829

3.949.621

Não circulante
Benefício pós-emprego
Provisão para contingências
Impostos, taxas e contribuições
Recursos para aumento de capital
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido

31/12/2016

0

204.707
26.970
189.552
270.502
61.562
11.128
225
48.990
95.419
8.919
917.974

(0)
0
79.728
(79.729)
0
(0)
(225)
0
(95.419)
95.644
0

-

1.865.212
686.524
2.681
4.423.084
12.804
6.990.305

(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)

-

0
(0)
0

38.792
38.792

696.829
(3.840.156)
(854.123)
(3.997.450)

(0)

38.792

3.910.829

696.829
(3.801.364)
(854.123)
(3.958.658)
3.949.621

-

0

(0)

204.707
26.970
269.280
190.773
61.562
11.128
48.990
104.563
917.974

1.865.212
686.524
2.681
4.423.084
12.804
6.990.305

a) Em atendimento às melhores práticas contábeis, efetuamos a reclassificação dos
saldos provenientes de recursos de terceiros para caixa restrito, pois referem-se a
valores que deverão ser devolvidos ao fim dos respectivos contratos com outras
partes.
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b) Os valores foram reclassificados em atendimento aos critérios de segregação entre
ativo circulante e ativo não circulante. Além disso, foram reclassificados os valores
provenientes de despesas antecipadas, assim como outros ativos a receber
relativos a ressarcimento de despesas (folha de pagamento) de funcionários da
Infraero cedidos a outros órgãos públicos, cuja despesa é reembolsada. Também
foram realizados ajustes decorrentes de retificação de valores faturados a maior no
exercício anterior, relativos a receita de navegação aérea e acordos comerciais.
c)

Durante o exercício de 2017, a Empresa identificou, que créditos extemporâneos
de Pis/Cofins relativos a exercícios anteriores oriundos de despesas não
enquadradas como insumo nos termos das leis 10.833/2003 e 10.637/2002 haviam
sido reconhecidos indevidamente no grupo de impostos a recuperar. A fim de
realizar a compensação do saldo existente no grupo, relativo aos créditos
extemporâneos dos últimos cinco anos, a empresa retificou todas as suas
obrigações acessórias no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), de forma
a incluir créditos não reconhecidos e excluir os créditos indevidos,
consequentemente foram realizados os ajustes contábeis necessários, cujos
reflexos foram reconhecidos no patrimônio líquido.

d) Refere-se a reclassificação dos valores de FGTS, INSS e IR sobre a folha de
pagamento a recolher para encargos trabalhistas, para melhor apresentação dos
saldos.
e) Trata-se de reclassificação para melhor apresentação dos saldos de Outras
obrigações.
f)

Ajuste em função de realização de novo cálculo de equivalência patrimonial. Haja
vista, que o resultado patrimonial líquido definitivo auditado, apresentou
diferença, dos valores constantes dos demonstrativos provisórios disponibilizados
pelas coligadas.

6. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:

Caixa
Conta corrente
Aplicação financeira
Total

31/12/2017

31/12/2016

281
30.059
1.028.117
1.058.457

438
27.593
628.714
656.745

A Infraero, apresentou aplicações de liquidez imediata de R$ 1.028.117. Por ser Empresa
Pública, realiza as aplicações por intermédio do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica
Federal, conforme estabelece a Resolução no 3.284 de 25/05/2005, alterada pela
Resolução no 4.034 de 30/11/2011, do Banco Central do Brasil, nos Fundos de
Investimento a Curto Prazo Extramercado.
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O Fundo de Aplicação do Extramercado destina-se a receber 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.
A variação do saldo de aplicação financeira, decorre, em sua maioria, de aportes do
governo para investimentos (R$ 530.241), a serem realizados pela empresa no decorrer
do exercício de 2018.

7. Caixa restrito
31/12/2017

31/12/2016

Cauções de terceiros
Aplicação do tesouro
TCCA'S e convênios

30.323
111
73.054
103.488

26.970
131
67.734
94.835

Circulante
Não circulante
Total

30.323
73.165
103.488

26.970
67.865
94.835

As garantias caucionárias registradas em caixa restrito são da modalidade moeda
corrente, prevista no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93. São créditos efetuados
diariamente, em conta bancária da Infraero, correspondentes a 5% sobre o valor global
dos contratos, oferecidas por empresas licitantes/contratadas, para assegurar o
cumprimento da execução de obras, aquisição de equipamentos, prestação de serviços,
contratos comerciais e fornecimento de materiais. Esses créditos serão restituídos,
corrigidos às empresas à medida que os contratos se encerram, ou quando as empresas
solicitam a sua substituição por outra modalidade de garantia que totalizaram no ano
de 2017 o valor de R$ 30.323.
Os convênios celebrados entre o Governo da Bahia e do Ministério do Turismo
destinavam-se a realização de obras e serviços de engenharia visando a modernização
dos aeroportos administrados pela Infraero, atualmente o saldo relativo a convênios
correspondem ao montante de R$ 56.942.
Em virtude dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA),
assinados com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, Fundação do Meio
Ambiente do Estado de Santa Catarina e Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo estão aplicados em conta poupança no
total de 16.113.
As aplicações de Notas do Tesouro correspondem à venda de participações societárias
em cumprimento do Decreto no 1068/94, que trata do Programa Nacional de
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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., possuindo um sado de R$ 111.
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
31/12/2017

31/12/2016

Comerciais, Exploração de Serviços e Cursos e
Treinamentos

380.619

538.274

Embarques e Conexão
Armazenagem e Capatazia

112.732
20.641

90.030
11.922

Pouso, Permanência e Navegação Aérea

210.042
302.511

144.978
41.032

(413.180)

(346.500)

Total

613.365

479.735

Total

591.707
21.657
613.365

429.821
49.914
479.735

Outros
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Circulante
Não Circulante

b) Composição por Idade de Vencimento
Em 31 de dezembro de 2017, a análise do vencimento de saldos de contas a receber
de clientes é a seguinte:
31/12/2017
A Vencer

501.641

Vencidas
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Há mais de 180 dias

486.175
36.756
11.598
9.359
10.850
18.899
398.714

Total

987.817

31/12/2016
315.292
488.175
24.037
17.749
15.842
27.209
30.236
373.102
803.468

c) Movimentação na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
A Infraero constitui a Provisão 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 aspectos
fiscais da Lei nº 9.430/96, o histórico de inadimplência dos clientes e a sua relevância.
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Em 31 de dezembro de 2017 a provisão para créditos de liquidação duvidosa é de R$
413.180.
PCLD - Circulante

31/12/2017

31/12/2016

Saldo no inicio do período
Adições
Realização
Transferência
Reversões

(185.801)
(98.412)
77.289

(277.799)
(76.181)
168.179

Saldo no fim do período

(206.924)

(185.801)

PCLD - Não circulante

31/12/2017

31/12/2016

Saldo no inicio do período
Adições
Transferência
Reversões

(160.699)
(104.579)
59.022

(130.494)
(71.087)
40.881

Saldo no fim do período

(206.255)

(160.699)

9. Impostos, taxas e contribuições
a) Tributos a recuperar
A conta de Impostos a Recuperar, no montante de R$ 496.481, compreende créditos
tributários de curto prazo, recuperáveis, provenientes de retenções na fonte, apuração
de saldos negativos de IRPJ e CSLL além da constituição de Ativo Fiscal Diferido para
compensação do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), entre outros.
31/12/2017
PIS e COFINS
ICMS
INSS
Imposto a recuperar (retido) - Lei 9.430/96
IRRF
IRPJ Diferido
CSLL Diferido
Outros
Total

150.436
10.201
14.146
82.050
159.516
57.426
22.705
496.481

31/12/2016
87.050
10.164
29.415
10.261
11
136.899

Os créditos tributários reconhecidos como Imposto Recuperar (retido)- Lei 9430/96
referem-se às retenções na fonte realizadas pelos clientes da Infraero, nos termos do
art.64 da Lei nº9.430/96 regulamentada pela IN RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.
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 de imposto pago
a maior em dezembro de 2016, cuja reapuração e retificação dos arquivos digitais,
ocorreu em 2017. O trabalho de retificação do saldo de impostos a recuperar consistiu
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na inclusão de créditos não reconhecidos, bem como exclusão de créditos que não eram
passiveis de ressarcimento, os quais foram revisados por uma consultoria tributária
especializada que auxiliou no processo de restituição/compensação junto ao fisco. A
previsão é que os saldos remanescentes de créditos tributários sejam compensados ao
longo do ano de 2018.
b) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Ativos
Com base em estudo técnico e projeção de resultados, a Infraero identificou que não
possui expectativa de lucros tributáveis futuros. Assim, o ativo fiscal diferido foi
constituído apenas para fazer face a quitação do saldo do PERT.
Adesão ao PERT
No terceiro trimestre ocorreu a adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), em face de débitos pendentes do ano-calendário de 2016, no
montante de R$ 271.177 perante a RFB. A opção escolhida pela empresa foi pagamento
de 20% (R$ 54.235) em 5 parcelas com vencimento a partir da adesão ao programa,
ocorrida em agosto de 2017, enquanto que o restante 80% (R$ 216.942) será
compensado com Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL. Desse modo, considerando
a previsão legal de compensação fiscal registramos o ativo diferido suficiente para
quitação do parcelamento, quando requerido pela RFB, com estimativa de
consolidação em 2018.
c)

Tributos a recolher
31/12/2017
Circulante
ICMS
PIS e COFINS
INSS s/ terceiros
Impostos a recolher (retenção) - Lei 9.430/96
ISS a recolher
REFIS a pagar
PERT a pagar
Outros
Total
Não circulante
Refis a pagar
Total
Total

31/12/2016

15.417
6.687
21.897
5.970
517
216.942
50
267.480

156.316
5.796
20.002
6.038
2.250
371
190.773

641
641

2.681
2.681

268.121

193.454

Conforme mencionado anteriormente a empresa aderiu em agosto de 2017 ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) usufruindo benefícios advindos
inicialmente da Medida Provisória - MP nº 783 de 31 de maio de 2017 convertida na Lei
nº13.496/2017 de 24 de outubro de 2017.
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O que possibilitou a empresa, optar pelo pagamento de débitos vencidos com
pagamento de 20% à vista em 2017 e o restante no valor de R$ 216.942 a ser
compensado com Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL, a partir de 2018.
Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)
A empresa aderiu em agosto de 2014 ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)
usufruindo benefícios advindos das Leis nos. 11.941/2009 e 12.973/2014, cujos prazos
foram reabertos pela Lei nº 12.996/2014.
Os débitos incluídos no REFIS referem-se as autuações fiscais relativas aos tributos
PASEP e COFINS no período de 2002 a 2005. Com a adesão ao programa, a empresa
desistiu das respectivas ações judiciais e administrativas de contestação dos débitos. O
débito efetivo é de R$ 37.000 que representa o somatório do valor principal, multa, juros
e encargos.
Optou-se pelo programa em 60 parcelas, sendo a primeira 20% do montante da dívida,
parcelada em 5 prestações depois de aplicada às reduções da multa e juros.
No decorrer dos recursos administrativos e judiciais foram realizados depósitos
judiciais e extrajudiciais, os quais poderão ser levantados alvarás destes depósitos
quando ocorrer a revisão da consolidação do parcelamento.
A adesão ao REFIS resultou em uma economia tributária superior a R$ 9.000, em razão
dos descontos de multa e juros conforme arts. 10 e 11 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
nº 13/2014.
Em outubro/2017 a Infraero aceitou a Compensação de Ofício convocada pela RFB após
deferimento de crédito tributário de PIS/Cofins de 2008. Desse modo, houve a redução
da dívida e dos juros pagos no curso do parcelamento.
A seguir são apresentados os valores reconhecidos após a consolidação.
31/12/2017
Valor Principal

31/12/2016

37.576

37.576

Reduções

(9.611)

(9.611)

Principal Ajustado

27.965

27.965

Compensação PF/BN CSLL

(12.003)

(12.003)

Principal após Compensação

15.962

15.962

Comp.de Ofício c/crédito Tributário

(2.040)

Amortizações
Total

-

(12.765)

(11.031)

1.158

4.931
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d) 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 Propriedade 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 oportunidade,
com respaldo na alínea “a”, do inciso VI, do art. 150, da Constituição da República,
reconhece à Infraero 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 é em decorrência de retenções de Prestadores de
Serviços em atendimento do art. 6º da Lei Complementar 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 provisão contábil passiva
relativas às ações de execução fiscal do Imposto sobre Serviços (ISS).
10. Investimento
a.

Composição

Os investimentos, no valor líquido de R$ 2.614.007, correspondem aos custos de
aquisição após provisão para perdas na realização.
31/12/2017
Participação em fundos
SPE's
Equivalência patrimonial
Impairment
Total

1.829
5.377.203
(2.765.025)
2.614.007

31/12/2016
94.913
3.202.716
(1.575.977)
(21.578)
1.700.075

Em 2017, as participações da Infraero em outras empresas, não avaliadas pelo método
de equivalência patrimonial, que possuem mercado ativo e negociadas em bolsa de
valores, foram atualizadas ao valor de mercado e reconhecidas a valor justo.
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b. Movimentação dos investimentos em coligadas:
No exercício de 2017 foram investidos pela Infraero, a título de aporte de capital, R$
2.174.487 nas Sociedade de Propósitos Específicos (SPE) de Viracopos, Guarulhos, Rio
de Janeiro e Confins correspondendo a 49% do capital social. Tais investimentos foram
avaliados pelo MEP, considerando o período-base dezembro, conforme previsto na Lei
nº 6.404/76, artigo 248, inciso I.
Aeroportos
Brasil Viracopos S.A

Saldo em 01 de janeiro de
2016
Aporte de capital
Resultado de equivalência
patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de
2016
Aporte de capital
Resultado de equivalência
patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de
2017

766.030
23.405
(95.686)
693.749

Inframerica
Concessionária do
Aeroporto de Brasília
S.A

232.369

344.420

Concessionária
Aerobrasil - Confins

614.709

38.225

171.500

213.883

170.750

(131.625)

(171.500)

(181.556)

130.144
(127.993)
2.151

-

Concessionária
Aeroporto Rio de
Janeiro S.A

29.400

84.395
(433.724)

Concessionária do
Aeroporto
Internacional de
Guarulhos S.A

416.500
(416.500)
-

Total

1.651.333
608.938

(68.243)

(648.610)

647.036

140.732

1.611.661

1.600.091

73.500

2.174.487

(157.931)

(37.823)

(1.173.970)

2.089.197

176.409

2.612.178

Mesmo tendo recebido aporte de seus acionistas no valor total de R$ 850.000 em 2017
(416.500 da Infraero e 433.500 dos demais acionistas), e reduzido o prejuízo líquido do
exercício, em 40% em relação ao ano anterior, a concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A, continuou apresentado passivo a descoberto no
exercício corrente, em virtude dos prejuízos acumulados. Assim, ao aplicar o método
de equivalência patrimonial, o investimento (aporte) realizado pela Infraero em 2017 foi
novamente reduzido a zero. O prejuízo expressivo apresentado pela SPE, origina-se
essencialmente da apropriação da outorga fixa e sua atualização, acrescido do
reconhecimento de juros do Empréstimo de Longo Prazo e de Debêntures.
c.

Aportes de capital
Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.

No ano de 2017 a Infraero subscreveu e aportou na empresa Aeroportos Brasil Viracopos S.A. R$ 84.395, representados por 84.395.294 ações ordinárias.
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A
No ano de 2017 a Infraero subscreveu e aportou na Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A. R$ 416.500, representados por 540.909.090 ações
ordinárias.
Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.
No ano de 2017 a Infraero subscreveu e aportou na Concessionária Aeroporto Rio de
Janeiro S.A. R$ 1.600.091, representados por 1.600.091.457 ações ordinárias.
Concessionária Aeroporto Internacional de Confins S.A.
No ano de 2016 a Infraero subscreveu e aportou na Concessionária Aeroporto
Internacional de Confins S.A. R$ 73.500, representados por 73.500.000 ações ordinárias.
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11. Imobilizado e intangível
a) Composição imobilizado
31/12/2017

31/12/2016

1.283.246

Custo histórico
Depreciação

(705.139)

(575.887)

(105)

(105)

(186.783)

(156.684)

Bens disponíveis para venda
Redução ao valor recuperável
Operações descontinuadas
Total

1.199.238

(65.433)

7.342
398.561

401.129

b) Movimentação imobilizado

Imobilização
em
Andamento

Edificações e
Benfeitorias

Custo do Imobilizado
Bruto

4.470

Saldo em 31/12/2016

4.470

Adições

-

Baixa

-

Transferências

-

Depreciação acumulada

(3.132)

Saldo em 31/12/2016

(3.064)

Adições

(68)

Baixa

-

Transferências

-

Total

1.338

Instalações,
Maquinas e
Equipamentos

69.467
66.347
4.344
(1.224)
-

Terrenos

613.586

152.145

608.021

152.547

8.302

2.472

(4.014)

(2.816)

1.277

(57)

(376.104)

(84.516)

(319.594)

(73.768)

(59.628)

(12.875)

3.143

2.123

(24)

4

237.483

67.629

69.467

Móveis e
Utensílios

71.436
932
70.504
71.436

Veículos

Redução ao
Valor
Recuperável

Outros

Operações
Descontinuadas

372.009

27

(186.783)

7.342

1.103.700

366.718

97

(222.117)

-

977.015

6.382

3

(53.820)

7.342

(24.975)

(1.091)

-

89.154

-

81.233

0

(73)

-

-

70.427

(241.371)

(17)

-

-

(705.139)

(179.452)

(10)

-

-

(575.887)

(62.925)

(7)

-

-

(135.503)

1.005

-

-

-

6.271

-

-

-

-

(21)

130.638

11

(186.783)

7.342

398.561

Composição intangível
31/12/2017
Custo histórico
Amortizações

153.601
(103.112)

31/12/2016
163.398
(105.940)

Redução ao valor
recuperável
Total

Total Geral

(36.372)
(42.403)
15.056
14.118
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c)

Movimentação intangível

Licença de uso
de software

Marcas, direitos e
patentes

Software em
desenvolvimento

Redução ao Valor
Recuperável

Total Geral

Custo do Intangível Bruto

145.684

16

7.901

(36.372)

117.229

Saldo em 31/12/2016

155.412

85

7.901

(42.403)

120.996

-

-

(3.233)

(2.570)

(69)

-

9.265

(1.270)

-

-

-

73

Adições

663

Baixa

(10.465)

Transferências

73

Amortização acumulada

(103.096)

(15)

-

-

(103.112)

Saldo em 31/12/2016

(105.856)

(83)

-

-

(105.940)

Adições

(7.647)

(1)

-

-

(7.648)

Baixa

10.386

69

-

-

10.455

-

-

-

Transferências

21

Total

42.587

1

7.901

21

(36.372)

14.118

d) 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
foram alterados os demonstrados a seguir:

DESCRIÇÃO
Embarque Doméstico
Embarque Internacional
Conexão
Pouso Doméstico
Pouso Internacional
Permanência Doméstica
Permanência Internacional
Navegação Aérea TAT
Cancel. de Receita, Pasep e Cofins
Recuperação de Despesas
TECAS Concedidos
DAI
DAPE
DAE
Concessão de Áreas
Exploração de Serviços

Encargos Indiretos
Serviços Contratados

CRITÉRIOS - 2016
RECEITAS OPERACIONAIS
PIB x 2 + Reajuste Tarifário
PIB + Reajuste Tarifário
PIB + Reajuste Tarifário
PIB + Reajuste Tarifário
PIB + Reajuste Tarifário
PIB + Reajuste Tarifário
PIB + Reajuste Tarifário
PIB
PIB
IPCA

CRITÉRIOS - 2017

PIB + IPCA + 5% de crescimento real
PIB + IPCA

Reajuste Tarifário
Reajuste Tarifário
Reajuste Tarifário
Reajuste Tarifário
Reajuste Tarifário
Reajuste Tarifário
Reajuste Tarifário
2018 72% sobre 2017 + PIB, demais PIB
Reajuste Tarifário
PIB
Reajuste de 3,5%
6%
15%
Manutenção do valor ao longo do FXC
INPC
IPCA

DESPESAS OPERACIONAIS
IPCA
IPCA x 2 + 1% da despesa operacional

Redução Benefícios
5,50%
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Na apuração do VPL e Payback Econômico foi adotado como referência para o custo
de capital, a TLP (fonte: BNDES).
Desta forma, foi identificado em 2017 uma perda por desvalorização no ativo
imobilizado e intangível de R$ 175.080, havendo uma redução em relação a perda
constituída em 2016, na ordem de R$ 207.200.
Resultados finaceiros
Período de análise
Redução por impairment

31/12/2017

31/12/2016

5 anos

5 anos

175.080

207.200

Custo de capital - TJLP/ TLP

7%

7,5%

Taxa crescim. Perpetuidade

3,32%

2,91%

e) Reconhecimento da Depreciação/Amortização no Resultado

Os valores de depreciação e amortização reconhecidos no resultado em 31 de
dezembro de 2017 totalizam R$ 143.162, sendo R$ 135.456 referentes à depreciação e
R$ 7.706 amortização (R$ 122.836 em 31 de dezembro de 2016, sendo R$ 109.210
depreciação e R$ 13.626 amortização).

12. Provisão para demandas judiciais

A Infraero é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e
órgãos 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 departamento 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 valores estimados, são
elaborados com base em pareceres de seus assessores jurídicos 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 manual de classificação e avaliação de risco
de ações judiciais da Infraero, como risco alto ou praticamente certo.
Possível – Quando houver 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 houver risco baixo de perda processual, ou seja, a chance de
ocorrência da perda é pequena. Em conformidade ao CPC 25, as contingências
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classificadas como remotas, não são provisionadas e nem divulgadas em nota
explicativa.
Com base em informações de seus assessores jurídicos, 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 Entidade 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 natureza:
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
condição de substituto processual da categoria dos aeroportuários. As
decisões são diversificadas nas Varas do Trabalho e nos Tribunais
Regionais do Trabalho, não tendo sido a matéria pacificada no âmbito do
Tribunal Superior do Trabalho.
 Pedidos de condenação da Infraero sob o prisma da responsabilidade
subsidiária na apuração de verbas salariais ou parcelas rescisórias. Tratase de ações propostas por empregados ou ex-empregados de empresas
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 regionais 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.
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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 incidência de
determinados tributos e contribuições sobre atividades econômicas
desenvolvidas pela empresa, a Infraero 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 passivos perante o Inmetro, Anvisa, Anac,
Secretaria da Receita Federal do Brasil (processos decorrentes das
atividades sujeitas a alfandegamento), Procon, Anatel e Ministério das
Comunicações.
e) Ações ambientais
 A Infraero constitui provisões para ações ambientais decorrentes de
multas aplicadas por órgãos públicos, que estão em discussão na esfera
administrativa, originadas do curso normal de suas atividades ou
descumprimento/não atendimento de condicionantes ambientais.
Processos judiciais e extrajudiciais provisionados
Os valores das ações classificadas com risco de perda provável foram provisionados,
líquidos dos depósitos judiciais, estão demonstrados no quadro a seguir:
Processos prováveis
31/12/2017
31/12/2016
Provisão para processos fiscais
Provisão para processos administrativos
Provisão para processos trabalhistas
Provisão para processos cíveis
Provisão para processos ambientais
Total

17.683
97.902
310.990
127.097
344
554.016

94.555
342.849
249.119
686.524

Abaixo, demonstramos a movimentação das contingências prováveis ocorridas
durante o exercício:
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Movimentação das contingências
prováveis

31/12/2016

Processos fiscais
Processos administrativos
Processos trabalhistas
Processos cíveis
Processos ambientais
Total

Adições

94.555
342.849
249.120
686.524

Reversão

17.683
34.221
100.739
57.991
344
210.978

(30.873)
(132.598)
(180.013)
- 343.484

31/12/2017

17.683
97.903
310.988
127.098
344
554.016

Processos judiciais e extrajudiciais não provisionados
Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade possuía ações envolvendo riscos de perda
classificados pela Administração como possíveis, para as quais não foi constituída
provisão, totalizando aproximadamente R$ 1.961.426 de natureza administrativos,
trabalhistas e diversos, conforme demonstrado abaixo:
Processos possíveis
31/12/2017
31/12/2016
Processos administrativos
Processos trabalhistas
Processos diversos
Total

130.689
272.649
1.558.088
1.961.426

146.583
296.510
1.825.654
2.268.747

Depósitos recursais e judiciais
Correlacionados às contingências existem depósitos judiciais. Em 31 de dezembro de
2017 os depósitos judiciais mantidos pela Empresa representam R$ 391.564 (R$ 333.000
em 31 de dezembro de 2016), conforme apresentados abaixo:

31/12/2017
Depósitos judiciais trabalhistas
Depósitos judiciais cíveis
Depósitos judiciais diversos
Total

7.568
69
383.928
391.564

31/12/2016
333.000
333.000

Ativos Contingentes
A Infraero não possui ativos contingentes cuja entrada de benefícios econômicos seja
classificada como provável.
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13. Encargos Trabalhistas
31/12/2017
Encargos sobre férias
Férias a pagar
Ordenados e salários a pagar
FGTS
INSS s/ folha de pagamento
IRRF s/ folha de pagamento
Total

31/12/2016

43.933
104.808
29.146
10.053
27.330
31.729
246.998

48.619
114.415
26.518
11.208
32.750
35.770
269.280

Os valores registrados no grupo de contas de obrigações sociais referem-se a saldos
devidos por ordenados 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 Empresa concede benefícios a empregados incluindo previdência privada, assistência
médica, odontológica, seguro de vida, participação nos resultados, entre outros,
conforme descrito abaixo:

a) Programas Especial de Adequação do Efetivo (PEAE)
O Programa Especial de Adequação do Efetivo (PEAE) visa a redução de empregados
excedentes e equalização 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 (TE) de empregados entre unidades da empresa. Após 5 (cinco)
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 serão oferecidas em ciclos, com
cronogramas pré-definidos, nos quais constarão períodos determinados desde a fase
de inscrição até o prazo de desligamento.
Nos termos do item 6.2.3 (iv), do Edital referente ao Leilão Anac nº 01/2016, foram
repassados a Infraero em Junho/2017, o montante de R$ 334.000, pelas empresas
adjudicatárias das Concessões dos Aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis
e Salvador para custeio do Programa, para a readequação de efetivo dos empregados
da Infraero, anteriormente lotados nestes Aeroportos.
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(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.
31/12/2017
Quantidade de desligamentos
Montante envolvido

(ii) Movimentação Programa
Aposentadoria (PDITA)

de

31/12/2016

298

13

15.123

3.230

Incentivo

à

Quantidade de desligamentos
Montante envolvido

Transferência

ou

à

31/12/2017

31/12/2016

659

1.124

109.134

401.613

Indenizações a Pagar
Em 2016, estava reconhecido como provisão para indenizações PDITA, o valor de R$
48.990, contudo, considerando os valores repassados pelas concessionárias para
custeio do programa em 2017 a provisão foi revertida. Assim, o valor de R$ 128.930
refere-se ao saldo a pagar das indenizações, conforme demonstrado abaixo:

Indenizações PDITA

31/12/2017

31/12/2016

128.930
128.930

48.990
48.990

Considerando que não há previsão de novos desligamentos com recursos próprios,
nenhuma provisão foi constituída em 2017.
b) Plano de Previdência Complementar (G4-EC3)
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
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depende de uma série de variáveis e premissas relativas a 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 patrocinadora, 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

Vigente

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
Plano BD I
Plano BD II

Plano CV

31/12/2017
Ativos *
Assistidos **
19
158

Total
177

31/12/2016
Ativos * Assistidos **
22
157

Total
179

1

22

23

3

20

23

9.380

3.861

13.241

9.866

3.625

13.491

*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 nas datas bases de
31 de dezembro de 2017.
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Premissas atuariais e econômicas
As principais premissas atuariais utilizadas foram:
Premissas atuariais e econômicas
Hipóteses
Crescimento real dos salários
Crescimento real dos benefícios
Taxa de juros de desconto atuarial anual - nominal
Taxa de juros real de desconto atuarial anual
Método atuarial de financiamento
Regime financeiro
Expectativa de inflação
Fator de capacidade sobre os benefícios
Tábua de mortalidade geral
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de morbidez
Tábua de rotatividade (Turnover)

BD I
BD II
CV
0,00% a.a. 0,00% a.a.
0,00% a.a.
0,00% a.a. 0,00% a.a.
0,00% a.a.
9,20% a.a.
9,20% a.a.
9,20% a.a.
5,04% a.a.

5,04% a.a.

5,04% a.a.

Crédito unitário projetado
Capitalização
3,96% a.a. conforme a mediana da expectativa de mercado
apresentada no Relatório FOCUS de 29/12/2017 para o
IPCA em 2018.
0,98
Tábua AT-2000 M&F
Winklevoss
N/A
N/A
-Até 30 anos: 2,5% a.a.
-De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.
-De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.

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 familiar média com as características
recomendadas no “Estudo Técnico para Fundamentação das Hipóteses
Atuariais a serem utilizadas na Avaliação Atuarial de 31/12/2017”,
disponibilizado pelo Infraprev.
 Percentual de Casados: 90%.
 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 duration aproximada a dos fluxos futuros esperados das obrigações com os
participantes e assistidos da Infraero em cada plano são as seguintes:
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Taxa de desconto atuarial real
Duration (anos)
11
11,5

Plano I de Benefícios Saldados
Plano II de Benefício Definido

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável

Taxa de desconto
5,04%
5,04%

11,4

5,04%

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 esperado do
fluxo de compromissos com cada participante vinculado à Infraero, considerando a
expectativa de vida ponderada pelo benefício (estimado para os ativos e efetivos 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:
31/12/2017
Conciliação dos saldos do valor justo dos ativos
Valor justo dos ativos do plano no início do período
Receita de juros
Ganhos/(Perdas) sobre os ativos do plano (excluindo a receita de juros)

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

82.368

13.041

1.172.014

8.684

1.418

123.379

(392)

341.970

31

6.808

44

6.808

(627)

(219.362)

13.515

1.431.617

4.102

Outros ganhos/(perdas)
Combinação de negócios
Liquidações
Reduções
Contribuições do empregador

29

Despesas administrativas pagas pelo plano
Benefícios pagos pelo plano

(5.805)

Ativos (adquiridos)/transferidos de outros planos por transação
(=) Valor justo dos ativos do plano no final do período

89.378

31/12/2016
Conciliação dos saldos do valor justo dos ativos

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

Valor justo dos ativos do plano no início do período

74.742

11.308

804.294

Receita de juros

10.581

1.635

112.878

468

335.255

80

5.703

57

5.703

(508)

(91.820)

13.040

1.172.013

Ganhos/(Perdas) sobre os ativos do plano (excluindo a receita de juros)

2.694

Outros ganhos/(perdas)
Combinação de negócios
Liquidações
Reduções
Contribuições do empregador

26

Despesas administrativas pagas pelo plano
Benefícios pagos pelo plano

(5.676)

Ativos (adquiridos)/transferidos de outros planos por transação
(=) Valor justo dos ativos do plano no final do período

82.367
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Apuração do Passivo (Ativo) Atuarial a ser reconhecido no Balanço:

Apuração do Passivo (Ativo) Atuarial a ser reconhecido no Balanço para
os Planos de Benefícios:
1.Ativo Líquido de Cobertura do Plano
1.1.Valor Justo dos Ativos do Plano
2.Conciliação dos (Ativos) e Passivos Reconhecidos
2.1. Obrigações atuariais apuradas na avaliação atuarial
2.2. Nível de cobertura, se déficit ou (superávit) (1.1+2.1)

Plano BD I

31/12/2017
Plano BD II

Plano CV

Plano BD I

31/12/2016
Plano BD II

82.368

13.041

1.172.014

74.742

11.308

(79.454)

(9.343)

(1.388.205)

(73.116)

(8.338)

9.924

4.172

43.413

9.251

4.702

Plano BD II

Plano CV

Plano BD I

Plano CV
804.294
(1.189.459)
(17.446)

3. Status do fundo e (Passivo)/Ativo reconhecido
Plano BD I
Status do Plano de Benefícios
Valor presente da obrigação atuarial
(79.454)
(-) Efeito da restrição sobre a obrigação atuarial
(=) Valor Presente da Obrigação Atuarial Líquida
(79.454)
Valor justo dos ativos do plano
89.378
(=) Status do plano de benefícios (Déficit/Superávit)
9.924
Efeito do teto do ativo
(9.924)
Responsabilidade Ativo (Passivo) líquido decorrente da obrigação do plano
Movimentação do (passivo)/ativo líquido reconhecido no balanço
(Passivo) / Ativo reconhecido no início do período
29
Contribuições do patrocinador, líquido de carregamento administrativo
Revisão de compromissos com autopatrocinados
Reversão dos fundos de destinação e contribuição do Patrocinador para o
Plano *
Provisão para planos de benefícios e outros benefícios pós-emprego
30
Valor reconhecido em Outros Resultados Abrangentes
30
(=) (Passivo)/Ativo reconhecido no final do período
Apuração do efeito do teto do limite do ativo
Valor presente dos benefícios econômicos (teto)*
Efeito da restrição sobre o ativo [|Superávit| - Teto]

(9.343)
(9.343)
13.515
4.172
(4.172)

44

(5)
5

(1.388.205)
(1.388.205)
1.431.618
43.413
(43.413)

(73.116)
(73.116)
82.367
9.251
(9.251)

(17.446)
6.808

25
-

9.737
14.518
17.446

Plano CV

Plano BD II

-27
27

(8.338)
(8.338)
13.040
4.702
(4.702)

(1.189.459)
(1.189.459)
1.172.013
(17.446)
(17.446)

-

(83.886)
5.703
-

28
(198)
(113)

(17.494)
78.231
66.441

57

9.924

4.172

9.251

4.702

*O cálculo do benefício econômico disponível 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. O Plano CV apresentou em 2017 situação superavitária
revertendo o déficit de R$ 17.446 mil registrado em 2016.

c)

Plano de Saúde (G4-EC3)

A Infraero oferece aos empregados ativos e aposentados o Programa de Assistência
Médica da Infraero (PAMI), que constitui em um benefício concedido pela Empresa e
tem por finalidade promover a prestação de serviço médico-hospitalar e ambulatorial.
O PAMI é administrado pela Infraero, entidade de autogestão por RH, operado na
modalidade de preço pós-estabelecido. As despesas do PAMI são custeadas pela
Companhia, sendo que os beneficiários arcam com uma coparticipação, sempre que
utilizarem os serviços, variando entre 4% a 20%, de acordo com a faixa salarial.
O PAMI é destinado aos empregados e ex-empregados aposentados da Infraero e seus
dependentes, sendo que os aposentados somente permanecerão na condição de
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beneficiários caso tenham pertencido ao quadro de cargo regular da Infraero por no
mínimo 10 anos contínuos. No caso dos aposentados, o benefício se estende apenas ao
seu cônjuge.
A Empresa é patrocinadora e administradora do plano de saúde e reconhece os custos
do plano, repassando recursos financeiros, com o objetivo de cobrir as despesas com a
rede credenciada e demais custos de administrativos. O reconhecimento da despesa
incorrida baseia-se nas prestações de contas enviadas pela rede credenciada
mensalmente. Os compromissos futuros com o plano são provisionados com base no
cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente.
Premissas atuariais e econômicas
As principais premissas atuariais utilizadas foram:
Premissas atuariais e econômicas
Método atuarial de financiamento
Regime financeiro
Crescimento real dos salários
Crescimento real dos benefícios
Expectativa de Inflação
Taxa de juros de desconto atuarial anual - nominal
Taxa de juros real de desconto atuarial anual - real

31/12/2017
Crédito unitário projetado
Capitalização
2,00% a.a.
0,00% a.a.
3,96% a.a. conforme a mediana da expectativa de
mercado apresentada no Relatório FOCUS de
29/12/2017 para o IPCA em 2018.
9,62% a.a.
5,44% a.a.

Tábua de mortalidade geral
Tábua AT-2000 M&F
Winklevoss
N/A
N/A
-Até 30 anos: 2,5% a.a.
-De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.
-De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.
-A partir de 59 anos: nula
3,0% a.a. (real)

Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de morbidez
Tábua de rotatividade (Turnover)
HCCTR (Health Care Cost Trend Rate )*

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 população 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 desligamento 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:
31/12/2017

Saldo no Início do Exercício
Custo do Serviço Corrente
Custo de Juros

Ganhos/(Perdas) Atuariais
Benefícios Pagos
Saldo no Final do Exercício

31/12/2016

1.847.765

1.300.860

68.957
200.286

49.935
189.855

(10.244)

(330.962)

31.976
2.095.276

23.847
1.847.765

15. Outras obrigações
31/12/2017
INFRAPREV
Receitas antecipadas
Consignações de empregados
Total

3.585
128.267
4.319
136.171

31/12/2016
4.248
95.419
4.895
104.563

A receita antecipada corresponde ao preço fixo inicial previsto nos contratos comerciais
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,
neste contexto, a devolução deverá ocorrer proporcional ao tempo remanescente de
vigência pactuada entre as partes.
Diante ao exposto, o reconhecimento desta receita, em 2017, corresponde ao valor de
R$ 128.267 a ser futuramente registrada no resultado de acordo com o princípio da
competência.
16. Recursos para futuro aumento de capital
31/12/2017
Adiantamento para futuro aumento de capital
Atualização monetária
Total

630.848
87.462
718.310

31/12/2016
3.921.698
501.386
4.423.084

131

Notas explicativas às demonstrações financeiras

São compostos por 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$ 718.310, (R$ 630.848 correspondente ao
aporte e R$ 87.462 atualização monetária). Enquanto a empresa aguarda autorização
para integralização, sobre estes recursos incidirão encargos financeiros equivalentes à
taxa Selic, desde o dia da transferência até a data da capitalização em conformidade
com o art. 2º do decreto nº 2.673 de 16 de julho de 1998.

17. Patrimônio Líquido
31/12/2017
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total

2.701.019
5.044.751
(5.670.721)
(844.018)
1.231.031

31/12/2016
696.829
(3.840.156)
(854.123)
(3.997.450)

a) Composição Acionária do Capital Social (G4-EC4)
O Capital Social da Infraero é constituído integralmente pela União, nos termos do Art.
4º da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972. Em 31 de dezembro de 2017, o capital
subscrito e integralizado no valor de R$ 2.701.019, está representado por 12.825.493
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
No exercício de 2017, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de
2017, autorizou o aumento do capital social no montante de R$ 2.004.190, conforme
decreto presidencial de 28 de abril de 2017, referente aos recursos recebidos da União,
através de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital até 31 de dezembro de 2015
no montante de R$ 1.564.683 acrescidos de atualização monetária pela Selic no valor
de R$ 439.507.

b) Recursos para aumento de capital
31/12/2017
Aportes a partir de 01.01.2017

(i)

3.002.695

Aportes (Transf. PNC)

(ii)

2.042.055

Total Instrumentos Patrimoniais

5.044.750
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(i) De acordo com o decreto nº 8.945/2016, os recursos transferidos pela
União ou depositados por acionistas minoritários a partir de 1 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 recebidos 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.

(ii) Em 31 de dezembro de 2017 foi realizada a transferência de R$ 2.042.055
referente aos recursos recebidos da União, através de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital até 31 de dezembro de 2016 no
montante de R$ 1.726.168 acrescidos de atualização monetária pela
Selic no valor de R$ 315.887. A reclassificação foi realizada em virtude de
na data do encerramento financeiro o montante atender as
características de instrumento patrimonial, nos termos da Resolução
CFC nº 1.159/09 que dispõe que: “Os adiantamentos para futuro
aumentos de capital realizados, sem que haja a possibilidade de sua
devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta
de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução,
devem ser registrados no Passivo Não Circulante”.
Ao final do exercício social já era conhecido que não haveria possibilidade de devolução,
uma vez que, os valores já haviam sido efetivamente investidos, e sua realização
comprovada a União, bem como, já estava prevista a realização da AGE para deliberar
a capitalização, conforme nota explicativa 26.
18. Receita operacional líquida
As receitas, com exceção dos ganhos de capital e de algumas receitas financeiras, estão
sujeitas à incidência do Programa 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 dedutivamente na demonstração do resultado.
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31/12/2017

31/12/2016

Receita Bruta
Comerciais
Embarque
Armazenagem e Capatazia
Pouso e Permanência
Comunicação e Auxílio à Navegação Aérea
Exploração de Serviços
Conexão
Cursos e Treinamentos

3.394.235
969.905
1.372.737
227.096
408.080
305.457
50.711
55.831
4.418

2.946.799
950.515
869.907
194.710
281.282
544.298
53.620
47.960
4.507

Deduções
PIS
COFINS

(173.248)
(30.904)
(142.344)

(106.844)
(19.090)
(87.754)

3.220.987

2.839.955

Receita Líquida

19. Despesas por natureza
31/12/2017

Pessoal

31/12/2016

1.215.679
119.723

1.321.561
95.924

Serviços contratados e locações

594.911

578.524

Utilidades - serviços públicos

194.466

196.996

Depreciação e amortização

124.294

125.714

Total

2.249.074

2.318.719

Pessoal

1.070.166

1.168.390

23.439

26.912

Outros custos / gastos

Depreciações e Amortizações
Materiais de consumo
Serviços Contratados e Locações
Outros Custos / Gastos

1.639

1.402

51.169

63.432

118.747

194.067

10.120

11.051

Provisões, reversões e perdas

(133.066)

(98.817)

Total

1.142.213

1.366.438

Perdas de equivalência patrimonial
Total

1.189.048

632.362

1.189.048

632.362

Utilidades - Serviços Públicos
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20. Resultado financeiro
31/12/2017
Despesas financeiras
Atualização monetária
IOF
Juros
Multas
Variação cambial
Perdas
Total
Receitas financeiras
Juros
Multas
Atualização monetária
Rendimentos de aplicações financeiras
Variação cambial
Ganhos
Total
Resultado financeiro líquido

31/12/2016

(343.599)
(22)
(141)
(291)
(20)
(22.644)
(366.716)

(406.425)
(2.404)
(20)
(770)
(43)
(409.661)

57.490
1.406
45.608
61.664
1
64
166.232

77.591
828
9.771
50.557
21
138.767

(200.484)

(270.894)

a) Do total registrado na rubrica atualização monetária, R$ 341.471 refere-se, a
atualização pela taxa SELIC dos aportes de capital realizados pela União até
31/12/2016, registrados como AFAC.
b) As perdas referem-se a atualização dos investimentos em ações de outras
empresas a valor justo, conforme nota 10 item a.
21. 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 pertencentes 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:

31/12/2017
Taxa de
Depreciação
Bens Móveis da União
Imóveis e Benfeitorias da União

Adições/
Exclusões

Baixas

31/12/2016

Transferências

Valor Líquido

Valor Líquido

10% a 20% a.a.

56.648

(22.643)

23.518

363.791

306.268

4% a.a.

876.427

(2.642)

(155.188)

11.155.797

10.437.200

Custo

933.074

(25.285)

(131.669)

11.519.588

10.743.468

Depreciações/Amortizações Acumuladas

(172.345)

14.776

(38.818)

(2.807.653)

(2.611.266)

TOTAL

760.730

(10.509)

(170.487)

8.711.935

8.132.203

22. 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 nº 2.100/1980, confirmado pela
Decisão nº 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 nº 7.565, de 19/12/1986). Objetivando demonstrar, com maior clareza,
o Resultado Operacional do Exercício, este item apresenta-se antes do Resultado
Líquido do Exercício.

23. Informações por atividades
a) Informações operacionais das atividades de interesse coletivo ou de
segurança nacional
De acordo artigo 8º Inciso VI da Lei 13.303 a Infraero divulga em nota explicativa os
dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de
interesse coletivo ou de segurança nacional, assim, consideramos que as seguintes
operações realizadas pela Infraero Movimentação de passageiros, navegação aérea,
carga aérea e correios, são atividades que justificam a autorização para sua respectiva
criação e permanência como empresa pública, pois atua em todos os estados da
federação, administrando inclusive, aeroportos deficitários por meio de subsídios
cruzados a fim de promover a integração nacional.

Atividades
Pousos e decolagens
Passageiros
Carga aérea (kg)
Correios (kg)
Total

31/12/2017
1.546
108.587
433.000
61.780
604.913

31/12/2016
1.584
104.794
406.233
60.779
573.390
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b) Informações financeiras por atividade
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, Armazenagem e Capatazia, Pouso e Permanência,
Comunicação e Auxílio à Navegação Aérea, Exploração de Serviços, Conexão e Cursos
e Treinamentos.
31/12/2017

Comerciais
Receita Líquida
Custo dos Serviços Prestados
Lucro Operacional do Exercício
Despesas
Outras Receitas/(Despesas)
Prejuízo Operacional do Exercício

911.964
(46.349)
865.616
(32.503)
(53.591)
779.522

Embarque
1.272.792
(795.190)
477.602
(350.405)
(577.750)
(450.553)

Comunicação e
Armazenagem
Pouso e
Exploração de
Auxílio à
e Capatazia Permanência
Serviços
Navegação Aérea
249.088
(151.866)
97.222
(48.732)
(80.350)
(31.860)

386.437
(589.412)
(202.975)
(294.375)
(485.368)
(982.719)

295.304
(573.177)
(277.874)
(160.976)
(265.419)
(704.269)

48.349
(94.175)
(45.826)
(50.086)
(82.582)
(178.494)

Conexão
52.870
(6.901)
45.969
(5.848)
(9.641)
30.480

Cursos e
Treinamentos
4.184
(68)
4.116
(43)
(71)
4.002

Total
3.220.987
(2.257.137)
963.850
(942.969)
(1.554.773)

(1.533.891)

31/12/2016

Comerciais

Receita Líquida
Custo dos Serviços Prestados
Lucro Operacional do Exercício
Despesas
Outras Receitas/(Despesas)
Prejuízo Operacional do Exercício

908.175
(49.324)
858.850
(44.392)
21.100
835.558

Embarque

830.298
(785.223)
45.075
(433.941)
206.253
(182.613)

Armazenagem
Pouso e
e Capatazia Permanência
185.951
(169.938)
16.013
(65.655)
31.206
(18.436)

268.488
(597.974)
(329.486)
(380.529)
180.866
(529.148)

Comunicação e
Exploração de
Auxílio à
Serviços
Navegação Aérea
545.529
(610.704)
(65.175)
(207.370)
98.564
(173.981)

51.433
(98.494)
(47.061)
(64.260)
30.543
(80.778)

Conexão

45.776
(6.964)
38.812
(7.109)
3.379
35.082

Cursos e
Treinamentos

Total

4.303
(97)
4.206
(73)
35
4.167

2.839.953
(2.318.719)
521.234
(1.203.329)
571.946

(110.149)

24. Recursos de Terceiros
Os Recursos de Terceiros estavam constituídos, principalmente, pelos seguintes
valores:
31/12/2017
Convênios
Fundo nacional de aviação civil
Prefeituras e administradoras
Comando da aeronáutica
Total

48.495
601
15.923
4.201
69.220

31/12/2016
45.417
12.501
3.645
61.562

(a) Convênios - relativos a recursos de convênios firmados entre a Infraero e entes
da Administração Pública, destinados à ampliação e modernização de
aeroportos.
(b) Fundo Nacional de Aviação Civil – Recursos relativos ao recolhimento ao
Tesouro Nacional de parcela da Tarifa de Embarque Internacional (ATEI), nos
termos da Medida Provisória nº 551, de 22/11/2011, convertida na Lei nº 12.648,
de 17/5/2012, que definiu, a partir de 10/1/2012, a parcela correspondente ao
aumento concedido pela Portaria nº 861/GM2 de 9/12/1997 às Tarifas de
Embarque Internacional, bem como o Adicional Tarifário (Ataero), constituem
137

Notas explicativas às demonstrações financeiras

receita própria do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). Em 25 de julho de
2016, foi publicada a lei 13.319/2016 que remitiu os débitos decorrentes do
Ataero, acumulados pela empresa até 31/12/2016 e extinguiu o referido
adicional a partir de 01/01/2017, assim no exercício de 2017, o valor
correspondente ao Adicional de Tarifa Aeroportuária extinto passaram a
compor a receita tarifária da empresa.
(c) Prefeituras e Administradoras – São valores referentes à obrigação da Infraero
em repassar a participação das demais Prefeituras e Administradoras de
Aeroportos nas tarifas arrecadadas.
(d) Comando da Aeronáutica – 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.
25.

Remuneração aos dirigentes e Empregados

A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o
salário médio no mês de dezembro de 2017 e 2016, consoante o que determina a letra
“e” do art. 1º da Resolução nº 3, de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União (CGPAR), foram:

31/12/2017

Administração - Diretoria
Maior
Menor
Média

38.174
35.356
36.583

31/12/2017

Empregados
Maior
Menor

38.174
36.356
36.583

31/12/2016

38.744
1.816
5.343

36.739
1.816
5.166

Superior a 10 e inferior a 15 anos de
empresa

5.392

5.368

Superior a 15 anos de empresa

9.294

9.228

Inferior a 10 anos de empresa

Média

31/12/2016

26. Eventos Subsequentes
Em 30 de janeiro de 2018 a Assembleia Geral Extraordinária autorizou a integralização
R$ 2.042.055 (dois bilhões, quarenta e dois milhões e cinquenta e cinco mil reais)
registrados no patrimônio líquido a título de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital.

138

Notas explicativas às demonstrações financeiras

139

Pareceres

9. Pareceres
9.1. Parecer da Auditoria Independente
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Pareceres
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Pareceres
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Pareceres
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Pareceres
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Pareceres

9.2. Parecer do Conselho Fiscal
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