INFRAERO SERVIÇOS
AEROPORTUÁRIOS
CONTE COM A NOSSA
EXPERIÊNCIA PARA
VOAR MAIS ALTO

CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIA A
SERVIÇO DO SEU
AEROPORTO
Aeroporto faz parte do nosso DNA.
Conhecemos cada detalhe e cada
desafio da operação aeroportuária.
Agora, todo esse conhecimento
desenvolvido ao longo de mais de
45 anos está à disposição do seu
aeroporto.
Com os Serviços Aeroportuários
Infraero, oferecemos soluções
customizadas, planejadas e
executadas de acordo com as
necessidades da sua administração
e dos ordenamentos regulatórios.
Temos um vasto portfólio de serviços
e produtos tecnológicos, nas áreas
técnicas, de gestão e operação,
alinhados ao que existe de mais atual
no segmento aeroportuário.

E o mais importante: equipes
de profissionais especializados,
com ampla vivência para
lidar com qualquer cenário
de mercado, nas demandas
de planejamento, consultoria,
treinamento e execução de
projetos.
Somos prestadores de
serviço e queremos ser o seu
principal aliado no mercado
aeroportuário e de logística.

GESTÃO E
OPERAÇÃO
Disponibilizamos profissionais
especializados para assumir
a gestão e a operação do
seu aeroporto e/ou centro
logístico, não importa
o tamanho ou a região
onde está localizado. Ao
contratar nossos serviços, sua
operação incorpora também
um importante diferencial de
mercado: o conhecimento e
a experiência de mais de 45
anos de atuação da Infraero.

Conte com nosso
profissionalismo para cuidar
dos setores:
•Administração e
manutenção do complexo
aeroportuário e/ou logístico
•Planejamento para
obtenção de homologações
e certificações regulatórias

SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
Cuidamos de cada detalhe
técnico da sua operação
aeroportuária: da elaboração
de projetos de engenharia
e suas manutenções à
realização de diagnósticos,
além de adequações das
não conformidades de
infraestrutura para a obtenção
de certificações operacionais.
Conte com nossos especialistas
para realizar os serviços de:
•Macrotextura
•Medição de atrito
•Remoção de borracha
•Anteprojeto, Projetos Básicos
e Projetos Executivos de
Engenharia
•Licenciamento Ambiental
•Projeção de Demanda do
Transporte Aéreo – PDTA

CONSULTORIAS
Colocamos à disposição do seu negócio toda a expertise
de profissionais reconhecidos no mercado por sua
competência e visão de futuro. Temos especialistas
nas principais áreas da operação aeroportuária:
regulamentação, gestão, operação, segurança, meio
ambiente, finanças, logística, auditoria, entre outras.

Conte com nossa
consultoria para:
•Planejamento
Aeroportuário
•Desenvolvimento de Planos
de Segurança
•Avaliação Operacional
•Planos Ambientais

SOLUÇÕES
DIGITAIS
Oferecemos soluções sob medida para
responder com eficácia às demandas
do mercado aeroportuário brasileiro,
otimizando processos, melhorando
o controle e a segurança da gestão
e da operação aeroportuária.

Conte com os nossos produtos
tecnológicos:
•Sistema de Identificação e Controle
de Acesso (SICOA): para o
credenciamento de pessoas e veículos
no ambiente aeroportuário
•Sistema Integrado de Soluções
Operacionais (SISO): apoia a
execução dos processos do Centro
de Operações do Aeroporto
•Sistema de Gestão de Carga – TECAPLUS
•Customização de sistemas conforme
sua necessidade operacional

Conte com nossos
treinamentos para capacitar
equipes nas áreas de:

TREINAMENTOS

•Formação e
aperfeiçoamento de
bombeiros de aeródromo
•Gestão aeroportuária
•Segurança
•Fiscalização de pátio
•Principal executor do
Programa TREINAR
da Secretaria de Aviação
Civil – SAC

Compartilhamos toda
a nossa experiência e
profissionalismo de mais
de 45 anos de atuação no
mercado aeroportuário para
capacitar sua equipe de
colaboradores. Planejamos
e executamos programas
de formação e atualização
de quadros técnicos em
todas as áreas da operação
aeroportuária, além de
realizar cursos certificados
pela ANAC.
Para inscrições em cursos e treinamentos, acesse:
www.infraero.gov.br/negocios/cursos-de-capacitacao

Para conhecer em detalhes todos
os produtos e serviços disponíveis,
entre em contato:
0800 722 0243
www.infraero.gov.br/negocios
servicosaeroportuarios@infraero.gov.br
Inscrições em cursos e treinamentos, saiba mais:
www.infraero.gov.br/negocios/cursos-de-capacitacao

