Secretaria Federal de Controle Interno

Unidade Auditada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Exercício: 2016
Município: Brasília - DF
Relatório nº: 201701110
UCI Executora: SFC/DAE/CGLOG - Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais
dos Setores de Logística e Serviços

_______________________________________________
Análise Gerencial
Senhor Coordenador-Geral,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº
201701110, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa
SFC n. º 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a
prestação de contas anual apresentada pela EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO.
1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 03 de julho de 2017
a 31 de julho de 2017, por meio de testes, análises e consolidação de informações
coletadas ao longo do exercício sob exame, e a partir da apresentação do processo de
contas pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal.
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados
dos Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados
de Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da
União – TCU.
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório
foram estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados
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em títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos.
2. Resultados dos trabalhos
De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião
realizada em 15.12.2016, entre SFC/DAE/CGLOG - Coordenação-Geral de Auditoria das
Estatais da Área de Logística da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Secretaria de
Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações do TCU –
SeinfraAeroTelecom, foram efetuadas as seguintes análises:
1. Avaliação da conformidade das peças;
2. Avaliação dos resultados;
3. Avaliação da gestão de pessoas;
4. Avaliação da gestão de compras e contratações;
5. Avaliação da gestão de tecnologia da informação;
6. Avaliação dos controles contábeis.

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO,
encaminhou tempestivamente, ao Tribunal de Contas da União – TCU, o relatório de
gestão individual, referente ao exercício 2016, conforme determina a Decisão Normativa
– DN TCU nº 154/2016, bem como os pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que
devam se pronunciar sobre as contas.
Em relação ao conteúdo específico relativo à Infraero, verificou-se que o
Relatório de Gestão segue, de maneira geral, a estrutura e requisitos previstos na Portaria
TCU nº 59/2017 e no sistema e-Contas.
As exceções são quanto à adequação do tópico “5.5 Atividades de
correição e apuração de ilícitos administrativos” devido à ausência de informações
gerenciais referente aos principais eventos apurados e providências adotadas no exercício
de 2016, em desacordo, portanto, com as orientações do TCU. A unidade informou que
nos próximos relatórios serão providenciados os ajustes necessários.
Foi identificada, também, oportunidade de melhoria na apresentação do
item “6.1 Gestão de pessoas”, visto que não foi informado a respeito do andamento do
PDITA, importante programa de desligamento de funcionários implementado na Infraero,
dentre outros dados relativos ao tema, fragilizando o processo de prestação de contas.
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Quanto ao Rol de Responsáveis, observou-se que dos 25 arrolados, apenas
03 estavam com os dados de correio eletrônico registrados corretamente em consonância
com as orientações do TCU, sendo encaminhada pela unidade, posteriormente, uma
relação com o endereço pessoal de correio eletrônico dos listados no rol.
Concluída a análise, procedeu-se à homologação do Rol de Responsáveis,
ressalvando a necessidade da INFRAERO dispensar especial atenção ao preenchimento
das informações requeridas, sobretudo no que tange às informações do contato dos
gestores.

ato
/F
#

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
Com relação aos Resultados Quantitativos e Qualitativos da gestão da
Infraero, foram apresentadas as conclusões do Relatório nº 201700928 da CGU, no qual
avaliou-se as Demonstrações Contábeis publicadas pela empresa no período de 2012 a
2016 com o intuito de realizar um diagnóstico da situação econômico-financeira da
Infraero e detectar os principais fatos que impactaram os resultados da unidade nos
últimos exercícios.
Dentre as conclusões obtidas, destacam-se (i) o impacto no sistema de
subsídio cruzado com a concessão dos principias aeroportos da rede para a iniciativa
privada, (ii) a absorção de prejuízo contábil decorrente dos déficits apurados pelos
aeroportos concedidos, (iii) a ausência de redução proporcional das despesas,
principalmente com pessoal, em relação a perda de receitas e (iv) aumento da quantidade
de recursos repassados pela União a cada ano, ressalvando que grande parte desses
valores é utilizado para aporte nas Sociedades de Propósito Específico (SPE) constituídas
para administração dos aeroportos de Brasília (DF), Campinas/Viracopos (SP),
Guarulhos (SP), Rio de Janeiro/Galeão (RJ) e Confins/Belo Horizonte (MG).
Diante disso, verificou-se que a União tem aumentado o repasse de
recursos para a estatal a cada ano, o que, atrelado aos sucessivos resultados negativos do
fluxo de caixa operacional, estabelece uma relação de dependência da empresa para
manutenção de suas operações e investimentos para os próximos anos.
Tendo em vista os resultados apresentados e a determinação do TCU por
meio do Acórdão nº 2.915/2016, a Infraero elaborou o documento “Plano de
Sustentabilidade Econômico-Financeira e Estudo para melhoria da eficiência e da
Produtividade”, que reúne uma série de programas e medidas com o intuito de reorganizar
a empresa e alavancar a eficiência e produtividade de suas atividades.
Considerando a relevância da implementação das medidas para a
manutenção da sustentabilidade e continuidade operacional da Infraero, a CGU
acompanhará a execução do plano de ação proposto e avaliará a eficácia das medidas em
momento oportuno.
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2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas
A Infraero tem enfrentado problemas com o quadro de pessoal à medida
que parte dos maiores aeroportos que operava até 2011 vem sendo transferido à iniciativa
privada pelo Governo Federal. Essas transferências estão ocorrendo sem que o efetivo de
colaboradores da Infraero nesses aeroportos seja absorvido por essas novas
concessionárias do serviço público. Um dos desafios impostos por esse cenário é como
manter a Infraero sustentável ante a queda na receita sem a correspondente redução, entre
outros, dos custos operacionais com pessoal.
Para lidar com esse desafio, já foram implementadas pela empresa algumas
ações, sendo a mais destacada a adoção do Programa Especial de Adequação do Efetivo
(PEAE). O PEAE alcança tanto o incentivo ao desligamento de colaboradores, como o
incentivo à aposentadoria. Em outra frente, também procura incentivar os empregados
que remanesceram dos aeroportos transferidos à iniciativa privada a buscar outras
dependências da empresa e, assim, continuar colaborando com a Infraero. Uma terceira
linha visa a cessão de empregados a outros órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal.
Estas ações, segundo os gestores, impactaram a economia da Infraero da
seguinte maneira: (i) os custos acumulados com os desligamentos incentivados
totalizaram, até o ano de 2016, R$ 679 mi; (ii) as economias estimadas com esses
desligamentos contabilizaram, no período, um total de R$ 790 mi e, (iii) a cessão de
empregados a órgãos/entidades da administração pública, por sua vez, outros R$ 536 mi.
Ressalta-se que as concessões dos principais aeroportos da Infraero vêm
ocorrendo desde 2012 e, até o final do exercício de 2016, não havia a estruturação e
consolidação de medidas de forma a reverter os impactos gerados pelo fato de os
colaboradores da Infraero não terem sido absorvidos pelas novas concessionárias,
levando a queda na receita sem a correspondente redução dos custos operacionais com
pessoal.
Apenas em abril de 2017, a Infraero elaborou um plano de ação para
adequação do efetivo de pessoal, como parte integrante do Plano de Sustentabilidade da
empresa, que engloba ações para o balanceamento do quadro de pessoal com
Transferências Especiais, a gestão das cessões dos empregados a outros órgãos públicos
e desligamentos de empregados pelo PEAE. Estas ações serão objeto de acompanhamento
deste Ministério.
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2.4 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis
No que tange aos Controles Internos das Demonstrações Contábeis,
buscou-se avaliar as conclusões do Relatório Consolidado nº 02.2016-10.3/SEDE-
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09/AIAG, de 30 de maio de 2016, o qual subsidiou a emissão de Parecer da Auditoria
Interna da Infraero sobre as Demonstrações Contábeis de 2016.
As principais inconformidades constatadas no Relatório foram (i)
divergências relevantes entre saldo contábil e relatórios auxiliares, bem como a existência
de contas sem o relatório auxiliar que ateste o saldo contábil; (ii) inconsistência de
cálculos nas planilhas que subsidiaram os lançamentos de teste de recuperabilidade,
provisão para o PDITA, provisões para ações judiciais/administrativas e Benefício pósemprego; (iii) divergências entre as informações contábeis de partes relacionadas das
concessionárias e da Infraero (valores a pagar/receber).
O Parecer da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis de
2016, ano seguinte aos apontamentos das fragilidades, tornou a consignar ressalvas
relativas a existência de divergências relevantes entre os saldos contábeis e respectivos
relatórios auxiliares, nas contas de Ativo, Passivo e Receitas, reduzindo a segurança
quanto ao valor consignado no resultado do exercício e nas Demonstrações em análise.
Ainda foram apresentadas ênfases relativas ao (i) Resultado de
Equivalência Patrimonial, o qual foi obtido com base em Demonstrações Financeiras das
SPE que não estavam com o parecer da Auditoria Independente; e à (ii) ausência de
detalhamento, nas demonstrações da Infraero, das operações com partes relacionadas
registradas nos balanços das SPE.
Tendo em vista as fragilidades detectadas, a Auditoria Interna apresentou
uma série de recomendações visando fortalecer os procedimentos e controles internos
contábeis da unidade, todas com monitoramento já concluído. Entretanto, verificou-se
que as ações de melhoria, de forma geral, ainda se encontram em andamento na empresa.
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2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ
Com o intuito de verificar a regularidade dos processos de licitações e
contratações da Infraero, bem como avaliar a qualidade dos controles internos
administrativos desses processos, foram avaliados os trabalhos da Superintendência de
Auditoria Interna da Empresa – PRAI, ao longo do exercício de 2016.
Em relação ao planejamento de contratações, os exames apontaram falhas
na elaboração de projetos básicos pela deficiência na caracterização do objeto contratado,
fragilidade já identificada em trabalhos anteriores, desde 2011. Foi observada, também,
a opção de contratação do RDC pelo regime de Empreitada por Preço Global para o
Contrato nº 0079-EG/2013/0029 inadequada, tendo em vista as características do certame
analisado e, ainda, fragilidades na avaliação, pelo membro técnico, de propostas de preços
de obras e engenharia de forma a garantir que a proposta vencedora seja exequível em
relação aos preços de referência.
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Quanto a execução contratual, constatou-se a assinatura de termos aditivos
acima do permitido pela legislação, bem como o recebimento provisório e o pagamento
integral dos serviços com diversas pendências, contrariando o estabelecido em contrato.
Verificou-se, ainda, o superdimensionamento nos valores pagos, pela Infraero à
Contratada, relativos ao seguro garantia do contrato analisado no Aeroporto Internacional
Plácido de Castro de Rio Branco/AC e seguro de risco de engenharia, repasses estipulados
no BDI.
Ademais, nos contratos analisados de dispensa de licitação, verificou-se
ausência de segregação de funções entre as atividades de solicitação de contratação,
obtenção das cotações, recebimento das notas fiscais e autorização de pagamento ao
fornecedor. Sendo que, para a atividade de cotação de preço, em muitos casos, não era
utilizado o sistema eletrônico disponível na empresa, o gestor optava por se deslocar
fisicamente até aos fornecedores. Como agravante, alguns certames foram celebrados
acima do valor limite vigente à época e outros não apresentavam informações específicas
da contratação nos editais simplificados, produzidos após o certame licitatório apenas
para compor o processo, podendo ocasionar prejuízo ao erário e configurar improbidade
administrativa.
Um maior detalhamento sobre os resultados dos trabalhos da Auditoria
Interna está apresentado em Informação específica deste Relatório de Auditoria.
Adicionalmente, no âmbito do modelo de gestão de licitações e contratos
da Infraero, mapeou-se as alterações em virtude do projeto de reestruturação
organizacional da empresa, elaborado em 2016 para execução no decorrer do exercício
de 2017.
A reestruturação, aprovada pelo Conselho de Administração da Infraero,
em 17 de fevereiro de 2017, encontra-se com 60% de suas etapas concluídas e visa
instituir a gestão baseada em “Serviços Compartilhados”, onde há a centralização dos
comandos, planejamento e gestão dos serviços em uma única localidade, apoiada por
Centros de Suporte responsáveis pela execução e prestação destes serviços, com base em
procedimentos e sistema comuns.
De acordo com o gestor, a adequação da estrutura organizacional da
Infraero visa elevar a eficiência operacional, padronizar as atividades, eliminar
duplicidade de esforços entre as diferentes localidades, garantir níveis adequados de
serviço e elevar a capacidade de geração de receitas para a empresa.

2.6 Avaliação - Ouvidoria
Na avaliação da interação entre a Ouvidoria e o gestor da Infraero, não se
evidenciou a utilização das informações constantes dos relatórios gerados para o
aperfeiçoamento da gestão, bem como não foi identificada rotina que informasse, aos
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gestores, sobre o andamento da demanda e da respectiva efetividade das providências e
solução dos problemas.
Constatou-se a ausência de consolidação e avaliação estruturada das
demandas provenientes do canal de Ouvidoria, de modo a servir de instrumento e subsídio
para a tomada de decisões, tendo sido observado apenas o tratamento pontual dos pleitos,
podendo gerar o risco de solicitações semelhantes se repetirem ao longo dos anos,
havendo retrabalhos e duplicidade de esforços sem que haja a efetiva atuação sistêmica e
a garantia de melhorias estruturantes.
Quanto ao cumprimento dos prazos de resposta, não foi possível avaliar se
o atendimento das manifestações dos cidadãos foi realizado dentro do prazo de 20 (vinte)
dias prorrogáveis por mais 10 (dez), mediante justificativa, estabelecido nos art. 5º a 8º
da IN-OGU nº 01/2014, uma vez que não se identificou controle e rotina de
acompanhamento destes prazos.
O Sistema de Ouvidoria – PROUVI apresentou diversas inconsistências.
Várias reclamações que constavam na planilha como “concluídas” estavam com o campo
“resposta” em branco, não se identificando a solução ou resposta para o problema.
Também foram identificadas reclamações que se estenderam até o final de 2016 sem uma
solução efetiva. Para algumas reclamações não foi possível verificar a providência
adotada pelo Gestor para a solução efetiva do problema, pois continham descrições
genéricas no campo da “resposta”.
Por fim, não foram identificadas pesquisas de satisfação no âmbito da
Ouvidoria da Infraero, informando a estatal sobre a previsão para o 2º semestre de 2017
pesquisa a ser realizada com os clientes internos.
Contudo a unidade se manifestou informando sobre as ações em
andamento, que contribuirão para a melhoria e aperfeiçoamento da gestão da Ouvidoria,
incluindo, dentre outros, a pesquisa de satisfação dos clientes, campanha de divulgação
da Ouvidoria para os públicos internos e externos, melhorias no sistema e o
aperfeiçoamento dos relatórios gerenciais
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2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
A supervisão do Controle Interno da Infraero até setembro/2016 era
exercida pela CISET/PR, e desde então passou a ser exercida por este Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União – CGU.
No exercício de 2016, a CISET/PR emitiu 3 Relatórios de auditoria e 01
Nota Técnica destinados à avaliação de obras e da gestão do processo de contas da
empresa, totalizando 38 recomendações. Das 38 recomendações, 13 foram atendidas, 21
estão em andamento para providências do Gestor e 4 encontram-se em análise pela CGU.
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Cabe destacar que não houve, por parte do Tribunal de Contas da União,
deliberações à Infraero no exercício de 2016 que exigisse acompanhamento por parte do
Controle Interno.
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2.8 Avaliação do CGU/PAD
Com o objetivo de se avaliar se os processos administrativos disciplinares
instaurados pela Infraero no exercício de 2016 foram devidamente registrados no CGUPAD, foram verificadas divergências, referentes ao status dos processos, entre as
informações apresentadas pela empresa e a lista de processos do relatório emitido por
meio do sistema. Dentre os 08 processos que apresentaram divergências, 06 referem-se à
ausência de atualização sobre a respectiva situação, 01 encontrava-se cadastrado
indevidamente e 01 não foi registrado no sistema, mesmo com o prazo de cadastro
expirado.
Todas as divergências foram sanadas durante a execução desta ação de
controle e observa-se que entidade tem efetivado o devido registro dos processos
administrativos no CGU-PAD. Porém, destaca-se a necessidade do aprimoramento das
rotinas internas, visando a tempestividade do registro dos processos no sistema, para que
ele retrate, de forma atualizada, a situação das apurações disciplinares da Infraero.
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2.9 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
A avaliação da gestão da tecnologia da informação foi efetuada a partir da
análise dos aspectos de Governança de TI, com foco na avaliação da efetividade do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação como instrumento de planejamento e
direcionamento das ações de TI, bem como seu alinhamento estratégico com os objetivos
de negócio da unidade.
Constatou-se intempestividade na elaboração e aprovação do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2017-2021, comprometendo o
planejamento adequado das atividades e a gestão efetiva dos recursos orçamentários e de
pessoal. O mesmo já havia ocorrido com o PDTI anteriormente vigente nos exercícios de
2014 a 2016, o qual não foi aprovado e publicado em tempo hábil de ser efetivo para
todos os exercícios de referência.
A Infraero justificou a morosidade na elaboração do PDTI 2017-2021 pelo
fato da aprovação do Plano Estratégico Institucional, PEI, ter ocorrido em fevereiro/2017
e, apenas a partir desta data, ser possível o planejamento para elaboração dos instrumentos
PETI e PDTI. Contudo, a não aprovação do PEI não justifica o adiamento da elaboração
do PDTI, uma vez que na IN SLTI 04/2010 estabelece que na falta do PEI, o PDTI deve
ser elaborado em consonância com outros dispositivos que poderão embasar a
identificação dos princípios, diretrizes e estratégias da organização.

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

8

Identificou-se, ainda, que não há definição de rotina de acompanhamento
do PDTI, inviabilizando que a gestão realize um monitoramento contínuo por meio de
indicadores que possibilitem identificar os desvios das execuções físicas e orçamentárias,
a tomada de ações corretivas, caso necessário, e a avaliação do atingimento das metas.
Por fim, analisou-se as recomendações pendentes e as providências
adotadas pelo gestor, sendo que, com relação às atividades do Comitê de TI (atual Comitê
de Gestão Estratégica – COGES), foi encaminhado o Regulamento que estabelece as
competências deste Comitê, dentre elas a de “Deliberar sobre a priorização de ações e
recursos financeiros, humanos ou tecnológicos para atendimento aos projetos, processos
e planos estratégicos”, bem como as Atas de Reuniões, atendendo à recomendação.
Para outras duas recomendações, sendo de “Instituir indicadores e metas
de desempenho para cada objetivo da gestão de TI” e “Realizar inventários de ativos de
informação, considerando os objetivos de disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade”, a Infraero informou que se encontram em andamento
ações para sanar as fragilidades apontadas. Tais providências serão acompanhadas no
âmbito do Plano de Providências Permanente (PPP) da Unidade.
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2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de
dano ao erário.

3. Conclusão
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário,
quando identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências
Permanente ajustado com a Unidade Prestadora de Conta – UPC e monitorado pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável,
submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a
emissão do competente Certificado de Auditoria.
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_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201701110
1 CONTROLES DA GESTÃO
1.1 CONTROLES INTERNOS
1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
1.1.1.1 INFORMAÇÃO
Avaliação da Conformidade das Peças
Fato
Conforme determinação do art. 3º da Decisão Normativa do TCU n. º 156,
de 30 de novembro de 2016, o Relatório de Gestão e as informações suplementares sobre
a Prestação de Contas Anuais das Unidades Prestadoras de Contas (UPC) devem ser
registradas no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas) do Tribunal de Contas da União
(TCU).
Dessa forma, buscou-se verificar no Sistema se os documentos e
informações registradas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária –
INFRAERO, referentes à gestão do exercício de 2016, atendem aos normativos vigentes.
Quanto aos relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que
devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis, foi observado
que a Infraero registrou todos os documentos aplicáveis a sua realidade, quais sejam:
•
•
•
•
•

Parecer da Auditoria Interna da empresa;
Parecer do colegiado;
Relatório da área de correição;
Relatório da auditoria independente; e
Declarações de integridade.

Além disso, destaca-se que as Peças foram registradas tempestivamente no
Sistema, respeitado o prazo previsto no Anexo I da DN TCU n. º 154/2016.
Em relação do Relatório de Gestão, a Portaria TCU n. º 59/2017, define os
tópicos que o documento deve abordar e o e-Contas estabelece quais são os tópicos
aplicáveis à natureza da Infraero, além de apresentar orientações para a apresentação das
informações.
A fim de avaliar a adequação do documento apresentado pela Infraero,
procedeu-se à sua comparação com as determinações da Portaria nº 59/2017. De forma
geral, foram apresentadas as informações solicitadas, embora identificou-se alguns
tópicos do Relatório de Gestão que poderiam ter sido apresentados com maior clareza e
completude.
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No item “5.5 Atividades de correição e apuração de ilícitos
administrativos”, a orientação do sistema e-contas é para que sejam apresentadas
informações sobre “a execução das atividades de correição no âmbito da unidade,
destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no
que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e
que sejam capazes de impactar o desempenho da UPC” (Original sem grifo)
Neste campo, a unidade apenas informou quais são as áreas competentes
para exercer as atribuições correcionais da Infraero, não consolidando informações
gerenciais a respeito das apurações ocorridas no exercício de 2016, em desacordo,
portanto, com as orientações do TCU. As listas de todas as apurações constam no
“Relatório da Área de Correição”, documento externo ao Relatório de Gestão e também
obrigatório à unidade.
A esse respeito, a unidade informou que:
“Dos eventos apurados, ressalta-se que as sindicâncias que resultaram
em aplicação de penalidade não trouxeram repercussão no âmbito dos macroprocessos
finalísticos capazes de impactar o desempenho desta empresa pública, sobretudo em
virtude da natureza das irregularidades apontadas que, de maneira geral, relacionamse com faltas injustificadas ao trabalho, descumprimento de ordens da chefia, atos lesivos
da honra ou ofensa física. No entanto, a fim de tornar as informações prestadas em sede
de prestação anual de contas mais claras, informamos que nos próximos relatórios
serão providenciados os eventuais ajustes necessários, a fim de dar cumprimento às
exigências feitas pelos órgãos de controle e constantes no ordenamento jurídico que rege
a matéria”. (g.n.)
Ressalva-se, também, o item “6.1 Gestão de pessoas”. Com relação a este
item específico, observa-se que, embora a Infraero tenha seguido os tópicos obrigatórios
de orientação do TCU, assuntos importantes a respeito deste tema deixaram de ser
mencionados e consolidados, de forma a facilitar o entendimento do leitor e a auxiliar a
extração da informação completa a respeito da unidade.
No tópico relativo à Gestão de Pessoas não foi informado a respeito do
andamento do PDITA, importante programa de desligamento de funcionários
implementado na Infraero. Entretanto, no item “Indicador: Despesas operacionais por
WLU” há a seguinte informação:
“verificou-se atraso na liberação dos recursos do Governo Federal para
o desligamento de empregados pelo Programa de Desligamento Voluntário Incentivado
– PDITA, bem como pelo fato de que foram desligados 1.139 empregados em 2016,
quando a meta seriam 2.615 empregados, impactando assim nos gastos com
empregados”. (Original sem grifo)
Entende-se, portanto, que essa informação do PDITA, e todas as outras
relacionadas a gestão de pessoal, deveriam constar no campo “Gestão de Pessoas”, de
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forma que a informação não fique diluída ao longo do relatório, promovendo o
aprimoramento na prestação das contas.
Quanto ao Rol de Responsáveis registrado no e-Contas, foi verificado que,
em conformidade com as disposições do artigo 10 da Instrução Normativa TCU 63/2010,
contempla os titulares e correspondentes substitutos da Presidência da INFRAERO; das
sete Diretorias em nível de hierarquia imediatamente inferior ao do dirigente máximo;
além dos membros do Conselho de Administração com poder de gestão.
Na verificação dos períodos de gestão informados, identificaram-se as
seguintes inconsistências:
a) não há indicação do gestor responsável pela Diretoria de Engenharia e
Meio Ambiente no dia 19/10/2016: a unidade justificou que “Na reunião do Conselho de
Administração, de 18.10.2016, houve o remanejamento do Diretor J.M.J. da Diretoria
de Engenharia e Meio Ambiente para a Diretoria de Gestão Operacional e Navegação
Aérea e a eleição do Sr. R.A.B. para a Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente, porém
em razão da liberação do órgão de origem, o Sr. B. tomou posse apenas no dia
20.10.2016”.
b) não há indicação do gestor responsável pela Diretoria Financeira e de
Serviços Compartilhados nos dias 16 e 17/01/2016: a unidade justificou que “O Sr.
J.I.L.A. renunciou no dia 15.01.2016, porém teve o prazo de gestão prorrogado até a
investidura do sucessor ocorrida no dia 18.01.2017”
Os dados obrigatórios de cada responsável, especificados no artigo 11 da
IN TCU 63/2010, foram devidamente preenchidos, com exceção do endereço de correio
eletrônico de 18 gestores do Rol, que não foram informados. Além disso, em desacordo
com orientação do Tribunal de Contas constante do sistema e-Contas, o endereço
eletrônico de quatro responsáveis não são pessoais, tratando-se de email institucional.
Portanto, em relação ao correio eletrônico dos gestores listados no Rol de
Responsáveis, apenas 03 do total de 25 arrolados estão em consonância com as
orientações do TCU.
Em manifestação posterior, a unidade encaminhou, por meio do
Memorando nº 8747/PRSE/2017 de 24 de agosto de 2017, a relação com o endereço
pessoal de correio eletrônico dos listados no Rol de Responsáveis.
Cumpre registrar que, segundo orientação registrada no e-Contas, as
Unidades estão dispensadas de informar os dados previstos no inciso IV do artigo 11 da
IN TCU 63/2010, quais sejam os atos formais de nomeação, designação ou exoneração
dos responsáveis.
Concluída a análise, procedeu-se à homologação do Rol de Responsáveis,
ressalvando a necessidade da INFRAERO dispensar especial atenção ao preenchimento
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das informações requeridas, sobretudo no que tange às informações do contato dos
gestores.

ato
/F
#

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO
Ausência de evidências quanto à utilização das informações da Ouvidoria da
Infraero como subsídio para aperfeiçoamento da gestão.
Fato
A Ouvidoria é um instrumento importante por prover, às organizações, a
percepção dos usuários sobre os serviços prestados. Desta forma, possui potencial
estratégico para contribuir na tomada de decisões dos gestores e servir de instrumento de
aperfeiçoamento da gestão.
Nesse sentido, com o objetivo de avaliar a atuação da Ouvidoria da
Infraero e sua relação com os gestores da empresa, de modo a verificar se são utilizadas
informações para proporcionar melhorias na gestão da unidade, verificou-se que os dados
do sistema de Ouvidoria – PROUVI, foram apresentados no Relatório Executivo Sintético
com base nos Relatos de Atendimento registrados pelos clientes no período de janeiro a
dezembro de 2016. Desta forma, este Relatório poderia servir de subsídio para a tomada
de decisões, uma vez que apresenta informações relacionadas aos principais assuntos
decorrentes das manifestações recebidas: ar condicionado, manutenção, banheiros,
segurança, internet, obras, limpeza, entre outros.
Contudo, não se identificou a utilização deste Relatório por parte dos
gestores para subsidiar suas decisões, nem de outras informações provenientes da
Ouvidoria, seja por meio de relatórios, pesquisas de satisfação ou manifestações
consolidadas. Adicionalmente, o Relatório Executivo Sintético informou que, no ano de
2016, foram publicados diversos outros relatórios gerenciais pela Ouvidoria, entretanto
estes documentos não foram encaminhados pela empresa.
Além disso, conforme manifestações solicitadas às diversas áreas da
Infraero, identificou-se que, atualmente, os gestores não recebem retorno sobre os relatos
de ouvidoria por meio de relatórios sintéticos e analíticos mensais, conforme era realizado
antes de 2015:
“Existe pouca interação sobre os relatos de ouvidoria com a gestão. Nossa
preocupação primária é de prestar os esclarecimentos solicitados. Anteriormente
tínhamos um relatório sintético e analítico sobre os relatos de ouvidoria mensalmente.
Este relatório não nos é mais fornecido desde 2015”. (Original sem grifo)
Também não foi identificado documento que informasse, aos gestores,
sobre o andamento da adoção das providências, bem como da respectiva solução dos
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problemas, conforme reforça as manifestações encaminhadas pelas diversas áreas da
Infraero:
“A Diretoria não recebe o posicionamento ou resposta que foi ofertada
ao solicitante/demandante, restando incompleta a informação final prestada para o
conhecimento dessa diretoria”. (Original sem grifo)
“Ausência de relatórios consolidados para informação dos gestores. O
foco é com o público externo. Não existe ativações e incentivos para relatos do público
interno”. (Original sem grifo)
Ainda, não foi possível avaliar se o atendimento das manifestações dos
cidadãos foi realizado dentro do prazo de 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais 10 (dez),
mediante justificativa, estabelecido nos art. 5º a 8º da IN-OGU nº 01/2014, uma vez que
a planilha encaminhada não apresenta estes dados. O gestor apenas informou que os
prazos de resposta são impactados devido ao “desconhecimento dos profissionais (da
ouvidoria) que primeiro distribuem as manifestações dos interessados em relação à área
responsável pelo seu tratamento, gerando retornos e encaminhamentos desnecessários”.
No que se refere à solução para os problemas apontados pelos
demandantes, a unidade encaminhou uma planilha contendo a descrição detalhada das
manifestações recebidas no exercício de 2016, com sua situação e a respectiva resposta
encaminhada ao usuário do sistema de Ouvidoria – PROUVI. Na coluna em que consta a
resposta ao usuário, estão relacionadas algumas providências adotadas pelo gestor com
vistas a sanar a reclamação, contudo, observa-se que o encaminhamento do pleito é
realizado, apenas, de maneira pontual, podendo gerar o risco de solicitações semelhantes
se repetirem ao longo dos anos, havendo retrabalhos e duplicidade de esforços sem que
haja a efetiva atuação sistêmica. Portanto, não se evidenciou interação da Ouvidoria com
a área responsável pela solução dos problemas com vistas a coletar informações capazes
de promover melhorias estruturantes nos processos da Infraero e, consequentemente,
maior aproveitamento dos recursos disponíveis para a execução das atividades das áreas
envolvidas.
Cabe mencionar que esta planilha apresentou diversas inconsistências
quanto à situação dos relatos. Várias reclamações que constavam na planilha como
“concluídas” estavam com o campo “resposta” em branco, não se identificando a solução
ou resposta para o problema, citando-se como exemplos as reclamações referentes a ar
condicionado. Também foram identificadas reclamações que se estenderam até o final de
2016 sem uma solução efetiva, como, por exemplo, as reclamações de assédio dos taxistas
aos passageiros. Para algumas reclamações não foi possível verificar a providência
adotada pelo Gestor para a solução efetiva do problema, pois continham descrições
genéricas no campo da “resposta”, conforme exemplos listados a seguir:
“Agradecemos ao relato realizado ao tempo em que informamos que a
empresa de limpeza foi acionada quanto a situação fins regularização. Lamentamos pelo
transtorno.
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Agradecemos o relato e nos desculpamos pelos transtornos. As ações de
manutenção corretiva nos elevadores e escadas rolantes estão em curso e durante
período de aguardo das peças. ”
Por fim, há de se considerar que a Ouvidoria da Infraero informou que não
realiza pesquisas de satisfação. Esta ferramenta é importante para auxiliar na identificação
de necessidades de melhorias, tanto no que se refere à percepção dos usuários dos
aeroportos sobre a atuação da empresa para a solução tempestiva e eficiente dos
problemas apontados, quanto à percepção dos clientes internos, gestores e funcionários
da Infraero, de modo a avaliar sua interação com as áreas e a efetividade no tratamento
das demandas.

ato
/F
#

Causa
A Ouvidoria não adota mecanismos de interação entre os gestores de forma
a promover melhorias estruturantes nas respectivas áreas.

s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
A Infraero encaminhou os demais relatórios produzidos ao longo do ano
de 2016, separadamente pelo tipo de demanda: acessibilidade, banheiros e fraldários,
áreas comerciais, limpeza e conservação, tomadas elétricas, bem como Relatórios
Gerenciais dos aeroportos de Recife, Belém, do 1º e 2º quadrimestre de 2016 e
apresentações encaminhadas por solicitação, ao Conselho de Administração sobre a
evolução das Demandas de Ouvidoria.
Por meio do Memorando nº 8778/PRCI/2017, de 25.8.2017, a Infraero
apresentou a seguinte manifestação:
“2. Informamos que está sendo avaliada a periodicidade da emissão dos
relatórios de Ouvidoria com base no volume de demandas recebidas e o cenário atual da
Empresa.
3. Esclarecemos que com a reestruturação da Empresa iniciada no início
de 2015 e enxugamento da estrutura da Ouvidoria, que contava com o apoio das
Coordenações Regionais para o controle das ações pendentes e de melhorias
implantadas, restou prejudicado o relatório anual de ações de melhoria, que até então
era distribuído ao corpo Diretivo e demais gestores da Empresa. Assim, está sendo
avaliada a possibilidade da retomada desta ação por parte da atual gestão.
4. Quanto a Diretoria não receber o posicionamento ou resposta que foi
ofertada ao solicitante/demandante, informamos que a ação relatada não está prevista
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no fluxo de Ouvidoria. O feedback das manifestações se dão por meio dos relatórios
gerenciais periódicos e por solicitação das áreas.
5. No que se refere aos relatórios consolidados, vide manifestação ao item
2. As informações consolidadas referentes ao público interno passarão a compor os
relatórios naquilo que couber. Ao ensejo, encaminhamos material da campanha de
divulgação do canal de Ouvidoria ao público interno.
6. Quanto a ausência de prazos nas planilhas apresentadas,
encaminhamos o fluxograma, anexo, e ratificamos que os prazos da Ouvidoria estão
definidos na Norma da Infraero NI.27.01/A (OUV) que tem por finalidade fixar diretrizes
para a uniformização dos procedimentos de Ouvidoria no âmbito da Infraero.
7. Com relação à planilha encaminhada, trata-se de extração dos campos
da base de dados do sistema de Ouvidoria da Infraero, contendo a descrição do relato e
resposta da área demandada, as situações recorrentes são apontadas aos gestores e
Conselho de Administração da Empresa por meio dos relatórios Gerenciais, para
acompanhamento da evolução das demandas e ação.
8. Quanto às inconsistências verificadas na planilha encaminhada,
informamos que o sistema de Ouvidoria apresenta algumas inconsistências que
necessitam de correção. A planilha em questão foi extraída da base de dados do sistema
da Infraero com os campos disponíveis. Dada a exiguidade do prazo para envio da
planilha à época, bem como o volume de relatos, não foi possível o preenchimento
manual dos campos em branco da planilha para envio
9. Em se tratando de pesquisas de satisfação quanto aos serviços pela
Empresa nos aeroportos, esclarecemos que são realizadas e divulgadas, periodicamente,
pela Secretaria de Aviação Civil – SAC e Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
bem como pela própria Infraero, por meio da Superintendência de Comunicação e
Marketing Institucional.
10. Quanto a atuação da Ouvidoria, está em curso a campanha de
divulgação do canal ao público interno, e também está prevista a pesquisa de satisfação
dos clientes internos de Ouvidoria ainda no segundo semestre de 2017.
2. Por fim, cabe ressaltar algumas situações que impactaram nas
atividades de Ouvidoria:
•
•
•
•
•

Reestruturação da Empresa ocorrida em 2015;
Enxugamento da estrutura e de funções de Ouvidoria na Sede da
Empresa e Superintendência Regionais;
Mudança de gestão do setor, no decorrer de 2016;
Absorção/incremento de novas atividades não relacionadas
diretamente com a atividade de ouvidoria;
Atual cenário que a Empresa se encontra.
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3. Não obstante, a atual gestão da Ouvidoria, dentro do princípio de
melhoria contínua dos processos, vem promovendo ações visando o aperfeiçoamento dos
serviços prestados pela Ouvidoria, dentre as quais destacamos:
•
•
•
•
•
•

Implantação de Unidade de Resposta Audível – URA na central
de atendimento telefônico;
Ajustes funcionais;
Melhoria/correções no atual sistema informatizado de Ouvidoria;
Campanha de divulgação da Ouvidoria para os públicos internos
e externos;
Pesquisa de satisfação dos clientes;
Aperfeiçoamento nos relatórios gerenciais.

m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Os demais relatórios produzidos ao longo do ano de 2016, que foram
encaminhados separadamente pelo tipo de demanda, ajudam a compreender melhor e a
focar na solução dos problemas apontados. Porém, mantém-se o posicionamento de que
não foram encaminhadas evidências da utilização destes relatórios para o
aperfeiçoamento da gestão.
A Ouvidoria informou que a periodicidade da emissão dos relatórios está
sendo avaliada com base no volume de demandas recebidas e no cenário atual da
Empresa. Sobre esta questão, cabe apontar a importância não apenas da periodicidade
destes relatórios, mas também de uma metodologia ou rotina que possa subsidiar os
gestores na melhoria de suas respectivas áreas e permitir o acompanhamento de sua
evolução.
Conforme esclarecimentos da área, a distribuição do relatório anual de
ações de melhoria ao corpo Diretivo e demais gestores da Empresa foi prejudicado em
função da reestruturação da Empresa no início de 2015, o que sinaliza que não há
utilização das informações da Ouvidoria para a tomada de ações pelos gestores. A
retomada do Relatório Anual de Ações de Melhoria está sendo avaliada pela estatal.
Com relação à informação aos gestores sobre o andamento da adoção das
providências, bem como da respectiva solução dos problemas, a empresa se manifestou
informando que a ação não está prevista no fluxo de Ouvidoria e que o feedback se dá
por meio dos relatórios gerenciais periódicos e por solicitação das áreas. Contudo,
entende-se que esta ação favoreceria a melhoria da gestão, uma vez que poderia
intensificar ações por parte dos gestores em determinadas demandas recorrentes. Sem o
conhecimento da efetiva solução dos problemas, os gestores ficam com o ciclo de
informações prejudicado, e, consequentemente, sua atuação também. Nesse sentido, o
gestor sinalizou que as informações consolidadas referentes ao público interno passarão
a compor os relatórios naquilo que couber.

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

17

A Infraero informou sobre o encaminhamento do fluxograma, ratificando
que os prazos da Ouvidoria estão definidos na Norma da Infraero NI.27.01/A (OUV).
Esta norma não foi localizada no Anexo ao Mem. nº 8778/PRCI/2017, de 25.8.2017,
entretanto é importante destacar que não basta a definição de prazos nos normativos,
devendo estes prazos ser acompanhados e cumpridos. Nesse sentido, não se identificou
rotina de acompanhamento destes prazos.
No que se refere às imprecisões identificadas na planilha encaminhada, a
Infraero respondeu que o sistema de Ouvidoria apresenta inconsistências e, em função do
prazo exíguo para o envio da planilha e do volume de relatos, não foi possível o
preenchimento manual dos campos em branco. Neste caso, o sistema não deveria permitir
a alteração do status para “concluída” até que a coluna “resposta” fosse preenchida. E
mais importante que apenas preencher a coluna, deve-se atentar para a adequabilidade
das respostas com relação à solução dos problemas registrados, sugerindo-se que haja
uma supervisão das respostas encaminhadas aos clientes.
Finalmente, sobre as pesquisas de satisfação, a Ouvidoria informou que
são realizadas e divulgadas pela Secretaria de Aviação Civil – SAC e Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC, bem como pela própria Infraero, por meio da
Superintendência de Comunicação e Marketing Institucional. Porém, estas pesquisas não
foram localizadas na documentação enviada pela empresa. Adicionalmente, a unidade
informou que está prevista, para o 2º semestre de 2017, uma pesquisa de satisfação dos
clientes internos.
A Ouvidoria finaliza sua manifestação informando sobre as ações em
andamento, que incluem, dentre outros, a pesquisa de satisfação dos clientes, campanha
de divulgação da Ouvidoria para os públicos internos e externos, melhorias no sistema e
o aperfeiçoamento dos relatórios gerenciais. São ações que contribuirão para a melhoria
e aperfeiçoamento da gestão da Ouvidoria.

trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Desenvolver rotina de interação periódica da Ouvidoria com a área
responsável pela solução dos problemas, com vistas a coletar e disponibilizar, aos
gestores, informações capazes de promover melhorias estruturantes nos processos da
Infraero.
Recomendação 2: Desenvolver mecanismos que permitam o acompanhamento da
evolução das melhorias implementadas pelo gestor em sua respectiva área.
Recomendação 3: Desenvolver rotina de acompanhamento dos prazos constantes nos art.
5º a 8º da IN-OGU nº 01/2014.
Recomendação 4: Levantar todas as inconsistências do Sistema de Ouvidoria que
impactam diretamente as atividades operacionais e estruturar ações para sanar as falhas
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detectadas, incluindo as observadas quanto à geração de relatórios incompletos e à
ausência de mecanismos que permitam a alteração do status da demanda para "concluída"
apenas após a efetiva resposta ao demandante.
Recomendação 5: Desenvolver rotina de pesquisas de satisfação com todos os clientes
internos e externos da Ouvidoria, de maneira a se avaliar a efetividade no tratamento das
demandas e utilizar como subsídio para o aperfeiçoamento da gestão.

1.1.1.3 INFORMAÇÃO
Acompanhamento das recomendações da CGU e TCU.
Fato
A Lei nº 13.341, decretada em 29/09/2016, alterou a disposição da
Presidência da República e dos Ministérios e, em consequência, alterou o órgão
supervisor da Infraero, passando a ser o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil. Com isso, a supervisão do Controle Interno da Infraero, que até setembro/2016 era
exercida pela CISET/PR, passou a ser exercida por este Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União – CGU.
As recomendações emitidas pela CISET/PR eram acompanhadas via
sistema informatizado SEMAC – Sistema de Execução e Monitoramento das Ações de
Controle e foram encaminhadas à CGU, em formato pdf, por meio do Ofício nº
5/2017/CISET-CGAP.
No exercício de 2016, a CISET/PR emitiu 3 Relatórios de auditoria e 01
Nota Técnica destinados a avaliação de obras e da gestão do processo de contas da
empresa, totalizando 38 recomendações.
O quadro abaixo sintetiza o status das recomendações:
Relatório/Nota
Técnica

OS

03/2016
10/2016
04/2015
NT 81/2016

157/2015
328/2016
158/2015
424/2016
TOTAL

Atendidas

2
11
13

Para
providências
do Gestor
20

Em análise
pela CGU
2
2

1
21
38

4

No exercício de 2016 não foram realizadas ações de controle por parte da
CGU na unidade, portanto não há recomendações do órgão neste período. A CGU utiliza
o sistema Monitor como ferramenta informatizada de interação com o gestor para
acompanhamento das providências adotadas pela empresa para saneamento das
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recomendações ou mitigação das constatações apontadas nos Relatórios de Auditoria
expedidos por este Órgão de Controle Interno.
Destaca-se, ainda, que não houve no exercício de 2016 deliberação do
Tribunal à Infraero que exigisse acompanhamento por parte do Controle Interno.

ato
/F
#

1.1.1.4 INFORMAÇÃO
Fragilidade no registro dos processos administrativos instaurados no CGU-PAD
Fato
O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) visa
armazenar e disponibilizar, de forma rápida e segura, as informações sobre os
procedimentos disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos, entidades, empresas
públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.
Dessa forma, buscou-se avaliar se os processos administrativos
disciplinares instaurados pela Infraero no exercício de 2016 foram devidamente
registrados no CGU-PAD.
Cumpre destacar que nos normativos internos da Infraero há previsão de
três instâncias competentes para exercer o poder disciplinar: a Superintendência Jurídica
de Corregedoria, DJCR, responsável pela instauração e instrução dos processos de
apuração disciplinar; o Comitê Disciplinar Correcional, CODIC, que é a 1ª instância na
decisão dos processos disciplinares; e o Comitê Disciplinar Recursal, CODIR, composto
pelos Diretores da unidade, incumbido de analisar os recursos administrativos destes
processos. À Superintendência Jurídica de Corregedoria compete, também, o registro das
informações relativas aos processos disciplinares da empresa no Sistema CGU-PAD.
Em resposta a questionamento, a empresa apresentou a relação de 73
processos administrativos da unidade no exercício de 2016. Destes, 42 estão em curso,
30 encontram-se encerrados e 01 não foi instaurado.
Ao confrontar a lista de processos do relatório emitido por meio do sistema
CGU-PAD com a relação de processos administrativos informada por S.A., constatou-se
as seguintes divergências:
Nº
Processo
006/DJCR/
2016
032/DJCR/
2016
047/DJCR/
2016
044/DJCR/
2016

Nº CGUPAD
006.025.1
6.01
032.033.1
6.01
047.156.1
6.01
044.031.1
6.01

Data de
Instauração

Status encaminhado pela
empresa

04/04/2016

Encerrado

25/05/2016

Encerrado

Em curso (encaminhado para
julgamento)
Em curso (encaminhado para
julgamento)

19/07/2016

Em curso

Encerrado (processo julgado)

05/07/2016

Em curso

Não cadastrado
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-

055.015.1
6.01

056/DJCR/
2016
057/DJCR/
2016
058/DJCR/
2016

056.062.1
6.01
057.049.1
6.01
058.001.1
6.01

18/08/2016

Este processo não consta
na relação encaminhada
pela empresa

Em curso
(instauração/instrução)

13/10/2016

Em curso

Encerrado (processo julgado)

18/10/2016

Em curso

Encerrado (processo julgado)

24/10/2016

Em curso

Encerrado (processo julgado)

Dos processos com as divergências elencadas na tabela acima, 06 referemse à ausência de atualização sobre a respectiva situação, 01 encontra-se cadastrado
indevidamente, visto que na relação encaminhada pela empresa não consta o devido
processo, e 01 não foi registrado no sistema, mesmo já tendo expirado o prazo para
cadastro, determinado pela Portaria CGU 1.043/2007:
“As informações deverão ser registradas no CGU-PAD no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam (...)”
A respeito dessas inconsistências, a unidade manifestou-se, por meio do
Memorando nº 8580/DJCR/2017, de 21 de agosto de 2017 as seguintes considerações:
“i. os processos 006.02516.01 e 032.033.016.0 foram devidamente
atualizados no CGU-PAD;
ii. os processos 047.156.16.01, 056.062.16.01, 057.049.16.01 e
058.001.16.01 tiveram seu encerramento completo após a expedição do Despacho n°
85/DJCR/2017, quando prestamos as informações à Diretoria Jurídica. Assim, quando
foi realizada a consulta pela auditoria, o processo já estava com novo status.
iii. o processo 044.031.16.01 foi registrado no CGU-PAD nesta data; e
iv. o processo 055.015.16.01 estava lançando como 055.015.16.02, já
fizemos a correção no CGU-PAD”.
Em que pese essas divergências de informações já sanadas, observa-se que
a entidade tem efetivado o devido registro dos processos administrativos disciplinares no
CGU-PAD.
Entretanto, é importante que a empresa aprimore suas rotinas internas com
vistas a garantir a tempestividade do registro dos processos no sistema, possibilitando que
ele retrate, de forma atualizada, a situação das apurações disciplinares da Infraero.
ato
/F
#

1.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos
1.1.2.1 CONSTATAÇÃO
Fragilidades em processos relacionados aos registros contábeis da Infraero
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Fato
Em 2016, a unidade de Auditoria Interna da Infraero realizou exame nas
práticas contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Financeiras da empresa,
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, que resultou no Relatório
Consolidado de Auditoria nº 02.2016-10.3/SEDE-09/AIAG.
O trabalho envolveu a execução de procedimentos para verificar a
consistência/conformidade das informações utilizadas para os registros contábeis e a
correlação entre os dados operacionais e saldos contábeis, em observância às disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e suas alterações, por meio
da Lei nº 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações e orientações
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados por resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC.
Ressalte-se ainda que esse relatório subsidiou a emissão de Parecer da
Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis da empresa em 2016.
Foram constatadas (i) divergências relevantes entre saldo contábil e
relatórios auxiliares, bem como a existência de contas sem o relatório auxiliar que ateste
o saldo contábil; (ii) inconsistência de cálculos nas planilhas que subsidiaram os
lançamentos de teste de recuperabilidade, provisão para o PDITA, provisões para ações
judiciais/administrativas e Benefício pós-emprego; (iii) divergências entre as informações
contábeis de partes relacionadas das concessionárias e da Infraero (valores a
pagar/receber); (iv) ausência de classificação de risco de ações administrativas, entre
outras inconformidades.
Decorrentes de ajustes solicitados pela equipe de auditoria, houve
economia na ordem de 105 milhões de reais nos cálculos das provisões e benefícios pós
emprego.
Nesse contexto, a fim de melhorar os processos avaliados, foram
apresentadas recomendações por parte da auditoria interna, relativas a ajuste, correção e
regularização das contas inconsistentes, implantação de rotinas e procedimentos de forma
a agilizar as citadas regularizações e estabelecimento de políticas contábeis com a
instituição de regras necessárias para os registros contábeis de provisões e contingências.
A consolidação das manifestações do gestor e a implementação de ações
de melhoria foram apresentadas no 1º relatório de monitoramento, de 24 de fevereiro de
2017, referente ao Relatório Consolidado nº 02.2016-10.3-SEDE-09-AIAG.
Em análise ao referido Relatório de Monitoramento, verificou-se que
muitas das medidas informadas pelo gestor foram implementadas em 2016, sendo assim,
seus efeitos somente foram observados com a publicação das Demonstrações Contábeis
de 2016 e respectivo Parecer da Auditoria Interna.
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Por sua vez, o Parecer de Auditoria Interna relativo às Demonstrações
Contábeis de 2016, de 13 de março de 2017, consignou ressalvas relativas a existência de
divergências relevantes entre os saldos contábeis e respectivos relatórios auxiliares, nas
contas de Ativo, Passivo e Receitas, reduzindo a segurança quanto ao valor consignado
no resultado do exercício e nas Demonstrações em análise.
Ainda foram apresentadas ênfases relativas ao (i) Resultado de
Equivalência Patrimonial, o qual foi obtido com base em Demonstrações Financeiras das
SPE que não estavam com o parecer da Auditoria Independente; e à (ii) ausência de
detalhamento, nas demonstrações da Infraero, das operações com partes relacionadas
registradas nos balanços das SPE.
Deve-se destacar que em 2015 já havia sido consignada ressalva relativa à
divergência relevante entre os saldos contábeis e respectivos relatórios auxiliares,
reduzindo a segurança quanto ao valor consignado.
Não obstante a repetição da fragilidade ressalvada nos Pareceres da
Auditoria Interna, o monitoramento das recomendações constantes do Relatório
Consolidado nº 02.2016-10.3-SEDE-09-AIAG foi encerrada, conforme Memorando
Circular nº 2281/PRAI/2017, de 6 de março de 2017. Nesse sentido, as medidas
recomendadas não foram suficientes para sanear o problema identificado.
Por todo o exposto, verifica-se que os controles internos da unidade,
relacionados às Demonstrações Contábeis, ainda apresentam falhas e inconformidades,
principalmente relativas à divergência entre saldos contidos no balancete contábil e nos
relatórios auxiliares, situação que impacta na confiabilidade dos valores apresentados nos
demonstrativos financeiros.

ato
/F
#

Causa
Morosidade no tratamento das inconsistências dos relatórios auxiliares em
relação aos saldos apresentados nos balancetes contábeis.
Falhas nos procedimentos de revisão das planilhas de provisões antes de
encaminhar a contabilidade para lançamento.
Ausência de regras necessárias nas políticas contábeis da empresa
referentes aos procedimentos de provisões e contingências.
Ausência de orientação para regularização imediata das operações entre
Infraero e concessionárias após a concessão dos aeroportos em que a estatal tem
participação minoritária.

s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
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A unidade se manifestou por meio do Memorando nº
8779/DF(DFFI)/2017, de 25 de agosto de 2017, encaminhado pelo Ofício nº
2736/PRAI(AICM)/2017, de mesma data, conforme a seguir:
“3. Conforme constatado pela auditoria, as falhas e inconformidades nos
controles internos e nas planilhas que serviriam de base para os lançamentos dos valores
de provisão para contingências, provisão para indenizações decorrentes do plano de
desligamento, teste de impairment e provisão para o benefício pós-emprego, consignadas
no Relatório Consolidado de Auditoria n° 02.2016-10.3/SEDE-09/AIAG, foram
devidamente corrigidas pelas áreas e os registros contábeis no encerramento do
exercício de 2015, realizados em consonância com os valores reapurados.
4. Para implementação das melhorias solicitadas, a Infraero está
revisando os processos que dão origem às informações contábeis e atualizando as
respectivas políticas, bem como corrigindo as fragilidades decorrentes da utilização do
ERP financeiro, e informações de outras áreas, para que alcancemos a geração de dados
contábeis confiáveis e em consonância com as exigências normativas.
5. Relativo às divergências entre os relatórios auxiliares e os saldos
contábeis, nas contas específicas analisadas por saldo, informamos que tais divergências
são devidamente registradas na análise contábil, até que ocorra a sua regularização. Em
alguns casos, o apontamento analítico decorre de inconsistências no referido relatório
auxiliar, devendo este ser corrigido para demonstração do efetivo saldo, estando
alinhado com o saldo contábil.
6. Além disso, a área contábil realizou modificações inerentes ao registro
das provisões e análise das informações encaminhadas pelas áreas gestoras, visando
identificar divergências nas planilhas que servem de base para o cálculo das provisões
antes do efetivo registro contábil.
7. Com relação ao Resultado de Equivalência Patrimonial, o valor
contabilizado foi obtido com base em Demonstrações Financeiras das SPE, que não
estavam com o parecer da Auditoria Independente no momento do registro contábil.
Cumpre-nos informar que após a emissão do parecer de auditoria das demonstrações
contábeis das SPE, identificamos que não houve diferença nos valores apresentados
anteriormente, não gerando divergência no resultado e nem a necessidade de recalculo
do Equity.
8. Outrossim, no cálculo do Equity não foram excluídas as operações com
partes relacionadas, em virtude de nos exercícios de 2015 e 2016 não terem ocorrido
transações entre as partes. O que se encontra pendente é o encontro de contas de parte
a parte, relativo às operações realizadas no período de transição das atividades da
Infraero para as concessionárias nos exercícios de 2012 e 2014, cuja finalização
encontra-se em andamento pela Superintendência de Gestão das participações - DFGP
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em conjunto com as SPE. Tão logo sejam obtidos os valores a receber e a pagar pela
Infraero, o devido reconhecimento contábil será efetuado. Por fim informamos que as
principais mutações no resultado do lucro/prejuízo das SPE serão analisadas e
divulgadas em notas explicativas.”.
Após a emissão do Relatório Preliminar, a Infraero apresentou o Ofício nº
2999/PRAI(AICM)/2017, de 15 de setembro de 2017, o qual encaminhou o Memorando
nº 4579/DJPJ/2017, de mesma data, com manifestação a seguir:
“Cumprimentando-a, reporto-me ao que restou consignado no
Memorando-Circular nº 9191/PRAI(AICM)/2017, para informar que a DJPJ vem
buscando soluções, em conjunto com a Gerência Geral de Serviços Financeiros, para a
escorreita adequação e padronização do fluxo do processo de identificação dos
depósitos realizados judicialmente pela Infraero e suas destinações (seja na forma de
resgate ou na convolação em pagamento da condenação), bem como da mensuração das
contingências judiciais.
2. Nesse contexto, a Superintendência de Procuradoria Jurídica
encaminhou para todos os seus colaboradores o Memorando-Circular nº
9550/DJPJ/2017, repisando a importância da avaliação do risco de perda das ações
judiciais, de forma contínua e periódica durante todo o curso dos processos judiciais.
3. Portanto, os procuradores da Infraero foram novamente instados a
classificar, avaliar e reavaliar o risco de perda das ações judiciais sob seu patrocínio,
como também, ajustar o valor de interesse, nos casos em que houver laudo pericial
contábil ou conta homologada (nessa situação, a data base deverá ser a data de
atualização da conta), a fim de fornecer aos setores de contabilidade e gestão financeira
os subsídios necessários para o escorreito provisionamento das contingências judiciais.
4. Cumpre destacar, outrossim, que desde o exercício financeiro de 2014
a Infraero passou a avaliar as suas contingências judiciais para o registro de provisão
com base em sua expectativa de perda, segundo o grau de risco de cada a ação judicial,
individualmente avaliada e reavaliada nas fases processuais fixadas em manual
disponibilizado a todos, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº 25, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), visando, ao fim, a adequação à
metodologia e aos padrões internacionais de contabilidade editados pelo Internacional
Accounting Standard Board (IASB).
5. Nessa senda, visando o encaminhamento do Relatório de Ações
Judiciais Trabalhistas e Não-Trabalhistas, acompanhadas pela Diretoria Jurídica e de
Assuntos Regulatórios e seus órgãos, para fins de provisionamento a título de
contingências judiciais, a DJPJ requereu a todos os seus colaboradores que visitassem
seus acervos de processos ativos no Ejur, e procedessem as respectivas adequações da
“aba risco” e “aba financeiro”, se necessário fosse, atentando-se para a contínua e
periódica necessidade de avaliação/reavaliação do risco, bem como da correta
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discriminação do tipo de lançamento financeiro (depósito de garantia de execução,
depósito judicial, depósito recursal, depósito desapropriação, etc).
6. Destaca-se, ainda, que, a partir do mês de outubro de 2017, conforme
orientação repassada pela área financeira, os lançamentos dos Depósitos Judiciais e
Provisões para as contingências passarão a ser realizados de acordo com a natureza do
litígio nas seguintes contas contábeis:
Depósitos
-120.03.994-3: Depósitos Trabalhistas
-120.03.995-4: Depósitos Cíveis
-120.03.996-5: Depósitos Fiscais
-120.03.997-6: Depósitos Ambientais
-120.03.998-7: Depósitos Administrativos
Provisões
7. Além das contas de provisão para contingências atualmente existentes, foram criadas
as seguintes:
-224.01.006-4: Provisão para Ações Ambientais
-224.01.007-5: Provisão para Ações Fiscais
8. Diante do exposto, ao passo em que se destaca a adoção de medidas
visando o aperfeiçoamento da gestão dos processos judiciais no âmbito da Infraero,
informo que a DJPJ se encontra inteiramente disponível para maiores esclarecimentos.”.
Posteriormente, a manifestação foi complementada pelo o Ofício nº
3022/PRAI (AICM)/2017, de 18 de setembro de 2017, o qual encaminhou o Memorando
nº 9596/DJRS/2017, de 15 de setembro de 2017, com manifestação a respeito da
contabilização dos processos contenciosos administrativos:
“3. Sobre o tema, informamos que em maio de 2016 houve alteração na
metodologia empregada para registrar o passivo decorrente de processos contenciosos
administrativos, a fim de atender o disposto no CPC 25.
4. Assim, houve a alteração do Ato Normativo nº 34/PR/DJ/2014, de 5 de
setembro de 2014, que passou a prever o seguinte:
Art. 6º-A O órgão jurídico deverá realizar análise de risco em todos os
processos que possam resultar em aplicação de sanção pecuniária à Infraero.
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§ 1º A análise de risco consiste na avaliação da probabilidade de desembolso
financeiro pela Infraero, mediante a classificação do nível de risco, e de seu
valor.
...
§ 5º O nível de risco será classificado da seguinte forma:
I – provável: nos casos em que a probabilidade de ocorrer o desembolso for
alta;
II – possível: nos casos em que a probabilidade de ocorrer o desembolso for
média; e
III – remoto: nos casos em que a probabilidade de ocorrer o desembolso for
insignificante.

5. Neste cenário, tanto o acompanhamento de tais processos, quanto a
análise de risco, são efetuadas por meio do sistema “EJUR”, que registra informações e
andamentos dos mesmos, de forma individualizada. Como evidência de tal fato,
encaminhamos, em anexo, expedientes enviados por esta DJRS para fins de registro
contábil do provisionamento ao longo do ano de 2017.”.
Em anexo foram apresentados os Memorandos nº 167/DJRS/2017, de 6 de
janeiro de 2017, nº 3793/DJRS(RSAD)/2017, de 10 de abril de 2017 e nº
7140/DJRS(RSAD)/2017, de 10 de julho de 2017, a fim de evidenciar a manifestação
acima.

m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Tendo em vista as manifestações apresentadas pela unidade, as
constatações do Relatório Consolidado nº 02.2016-10.3-SEDE-09-AIAG e as ressalvas e
ênfases do Parecer de Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis de 2015 e
2016, verifica-se três fragilidades em processos relacionados aos procedimentos
contábeis da unidade:
a) Divergências relevantes entre saldos contidos no balancete contábil e
nos relatórios auxiliares;
b) Falhas e inconformidades nos controles internos e nas planilhas que
serviram de base para os lançamentos dos valores de provisão para contingências,
provisão para indenizações decorrentes do plano de desligamento, teste de impairment e
provisão para o benefício pós-emprego, em 2015; e
c) Encontro de contas de parte a parte, relativo às operações realizadas no
período de transição das atividades da Infraero para as concessionárias nos exercícios de
2012 e 2014;
Sobre a existência de divergências relevantes entre os saldos contidos no
balancete contábil e nos relatórios auxiliares, a Infraero informou que as “divergências
são devidamente registradas na análise contábil, até que ocorra a sua regularização. Em
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

27

alguns casos, o apontamento analítico decorre de inconsistências no referido relatório
auxiliar, devendo este ser corrigido para demonstração do efetivo saldo, estando
alinhado com o saldo contábil.”.
Nesse sentido, cabe citar o próprio Relatório Consolidado de Auditoria nº
02.2016-10.3/SEDE-09/AIAG, o qual verificou, após exame das análises contábeis
disponibilizadas pela área financeira, (i) a existência de valores descritos/compostos nas
análises, sem evidências/requisitos que possibilitem atestar a consistência dos saldos
contábeis, (ii) ausência de informações que demonstrem o tratamento das pendências nas
análises e (iii) existência de valores que estão pendentes há mais de 12 meses.
Ademais, conforme destacado anteriormente, em análise ao Parecer da
Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis de 2016, verificou-se reincidência
na ressalva relativa à divergência entre saldos contábeis e respectivos relatórios
auxiliares. Inclusive o Parecer apresenta informação de que a “Superintendência
Financeira, por meio do Memorando Circular nº 728/FIBR(FICC)/2017, de 13 de março
de 2017, apresentou, nos anexos, em relação às principais divergências, os
motivos/causas, bem como, informou que apresentará um plano de ação detalhando cada
item a ser regularizado.”.
Quanto às falhas e inconformidades nos controles internos e nas planilhas
que serviram de base para os lançamentos dos valores de provisão para contingências,
provisão para indenizações decorrentes do plano de desligamento, teste de impairment e
provisão para o benefício pós-emprego, em 2015, não obstante terem sido corrigidos à
época, conforme solicitado pela Auditoria Interna, a Infraero informou que está
“revisando os processos que dão origem às informações contábeis e atualizando as
respectivas políticas, bem como corrigindo as fragilidades decorrentes da utilização do
ERP financeiro, e informações de outras áreas, para que alcancemos a geração de dados
contábeis confiáveis e em consonância com as exigências normativas.”.
Especificamente quanto às contingências administrativas, a área Jurídica
da Infraero responsável pelo assunto informou que foi implementada, em maio de 2016,
nova metodologia de análise, a qual realiza a avaliação do grau de risco das ações a fim
de provisiona-las adequadamente. Dessa forma, no fechamento do balanço de 2017 será
possível verificar os efeitos da correção informada. Por sua vez, quanto às contingências
judiciais, a unidade também apresentou medidas em andamento visando adequar o
processo de classificação, mensuração e contabilização das ações judiciais em que a
Infraero é parte, demonstrando a busca de aperfeiçoamento do processo apresentado.
Por fim, com relação ao encontro de contas de parte a parte, relativo às
operações realizadas no período de transição das atividades da Infraero para as
concessionárias nos exercícios de 2012 e 2014, a unidade informou que a “finalização
encontra-se em andamento pela Superintendência de Gestão das participações - DFGP
em conjunto com as SPE. Tão logo sejam obtidos os valores a receber e a pagar pela
Infraero, o devido reconhecimento contábil será efetuado.”. Deve-se consignar que é de
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suma importância que seja regularizado o quanto antes, uma vez que poderá impactar nos
cálculos da equivalência patrimonial de exercícios anteriores.
Pelo exposto, verifica-se que a Infraero tem ciência dos problemas
detectados e está adotando as respectivas ações para regularização a serem acompanhadas
por meio do Plano de Providências Permanente da unidade.

trI
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Recomendações:
Recomendação 1: Consolidar em um plano de ação, com prazos de implementação e áreas
responsáveis, as medidas para aprimoramento dos processos contábeis e regularização: a)
das divergências de saldos contábeis e respectivos relatórios auxiliares; b) das falhas
identificadas nos procedimentos contábeis relacionados às planilhas de provisões e
contingências; c) do encontro de contas relativo às operações entre Infraero e
concessionárias nos exercícios de 2012 e 2014.

2 GESTÃO OPERACIONAL
2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
2.1.1.1 INFORMAÇÃO
Resultados econômico-financeiros apresentados com base nas Demonstrações
Contábeis da Infraero
Fato
Com o intuito de realizar um diagnóstico da situação econômico-financeira
da Infraero e detectar os principais fatos que impactaram os resultados da unidade nos
últimos exercícios, a CGU realizou trabalho de auditoria nas Demonstrações Contábeis
publicadas pela empresa nos exercícios de 2012 a 2016. Os resultados foram consignados
no Relatório nº 201700928, de 01 de setembro de 2017.
Verificou-se um impacto na sustentabilidade da empresa com a concessão
dos principais aeroportos de sua rede para a iniciativa privada. Os aeroportos concedidos,
além de gerarem receitas significativas para a unidade, eram superavitários, o que
contribuía para o pagamento de custos e despesas dos aeroportos menores, mantendo o
sistema de subsídio cruzado.
Outrossim, os aeroportos concedidos ainda vêm apurando prejuízo
contábil, o qual é absorvido na DRE da Infraero, devido a participação de 49% que a
unidade tem nas Sociedades de Propósito Específico (SPE) constituídas para
administração dos aeroportos de Brasília (DF), Campinas/Viracopos (SP), Guarulhos
(SP), Rio de Janeiro/Galeão (RJ) e Confins/Belo Horizonte (MG.
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De acordo com manifestação da unidade, “o resultado das investidas nos
três últimos exercícios, exerceram uma influência significativa no prejuízo apresentado
pela Infraero antes dos investimentos em bens da união, com destaque para o ano de
2016, o qual a Infraero teria apurado lucro, antes dos dispêndios em obras da união
(OBU).”.
Portanto, no que tange aos resultados das SPE, é imperativo que a Infraero
considere o impacto desses déficits no resultado total da empresa, quando da definição da
estratégia de atuação em relação a esses ativos.
Adicionalmente, a diminuição das atividades com as concessões não foi
acompanhada pela redução operacional e administrativa da empresa, o que resultou em
gastos excessivos principalmente com pessoal no período analisado. Desta forma, 5 anos
após as primeiras concessões, a empresa ainda vem buscando se adequar à sua nova
realidade, o que envolve significativas mudanças na gestão e na estrutura da unidade.
Os ativos totais vêm apresentando crescimento gradual, porém deve-se
atentar para a redução contábil, desde 2014, do principal ativo da empresa atualmente, as
participações nas SPE. Por sua vez, o Passivo vem sendo afetado pela ausência de
integralização ao Capital Social dos recursos recebidos da União, além das
contabilizações das obrigações atuariais com o Benefício Pós-Emprego e registro de
Provisões para Contingências.
Quanto aos recursos repassados pela União à Infraero, e não integralizados
ao Capital Social em decorrência da ausência de autorização por parte do acionista, a
Infraero informou que “em 31.05.2017 foi deliberado pela Assembleia Geral
Extraordinária, a incorporação ao capital social de R$ 2.004.189.744,92. Ademais
informamos que será proposta à Assembleia Geral, até o final do exercício corrente, a
incorporação ao capital social do saldo remanescente dos recursos contabilizados no
passivo a título AFAC em 2016 [...].”.
Ressalte-se ainda que essa situação não deverá mais ocorrer, uma vez que
o Decreto nº 8.945/2016, que regulamenta o estatuto das empresas estatais, alterou o texto
do Decreto nº 2.673/1998, de forma que os valores transferidos à título de aumento de
capital de empresa estatal, a partir de 2017, devam ser capitalizados até a data limite da
aprovação das contas do exercício em que ocorrer a transferência.
Ademais, não há previsão, no curto prazo, de recebimento dos dividendos
das SPE, redução relevante do custo com pessoal ou ainda elevação significativa de
receitas de aeroportos que até então eram supridos por aeroportos maiores. Tendo em
vista esse contexto, verifica-se, atualmente, capacidade limitada de manutenção e
investimento próprio por parte da Infraero, o que vem causando uma dependência dos
recursos repassados pela União para continuidade das operações e o risco de ser
considerada uma estatal dependente.
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Também sob a perspectiva de verificar os resultados da Infraero, o
Tribunal de Contas da União realizou, no processo TC 025.043/2015-3, auditoria
operacional destinada a avaliar as medidas propostas pela Secretaria de Aviação Civil
para sustentabilidade econômico-financeira da Infraero diante das concessões de
aeroportos.
A auditoria culminou com determinação à Infraero, por meio do Acórdão
nº 2.915/2016-Plenário, de elaboração e apresentação de plano de ação com prazos,
metas, responsáveis pela implementação das medidas, benefícios esperados de cada
medida apresentada e sistemática de controle e avaliação com portfólio de indicadores
para acompanhamento das medidas propostas.
Nesse contexto, a Infraero elaborou o documento “Plano de
Sustentabilidade Econômico-Financeira e Estudo para melhoria da eficiência e da
Produtividade”. O referido documento está estruturado em 5 programas, os quais incluem
diversas medidas detalhadas ao longo do texto e vinculadas ao Plano Empresarial 20172021 da empresa. A visão geral dos programas e medidas está apresentado abaixo:
Prazo para concluir
cada programa

Programas

Medidas

A – Adequação do
Instrumento Legal de
Exploração Aeroportuária
entre a União e a Infraero

Revisão do Decreto nº 8.756, de 19 de maio de
2016.
Atribuição de aeroportos à Infraero por meio de
contrato
Criação da Infraero Aeroportos – 1ª Etapa:
Aeroportos de Congonhas, Santos Dumont,
Manaus e Curitiba
Criação da Infraero Aeroportos – 2ª Etapa:
Inclusão dos Aeroportos de Goiânia, Recife,
Belém, Vitória e Cuiabá (PND)
Criação da Infraero Aeroportos – 3ª Etapa:
Inclusão dos Aeroportos de Pampulha, Aracaju,
Campo Grande, Foz do Iguaçu, João Pessoa,
Maceió, Navegantes, São Luís, Teresina,
Uberlândia
Criação da Infraero Participações
Criação da Asas Soluções Aeroportuárias
Transferência das atividades de Navegação
Aérea para o DECEA – Comando da
Aeronáutica – Ministério da Defesa
Adequação da estrutura organizacional do
Centro Corporativo
Unificação e Otimização dos Centros de
Suporte
Otimização da estrutura organizacional dos
Centros de negócios
Adequação da estrutura organizacional após a
transferência da atividade de navegação aérea
para o COMAER.
Desligamento de empregados do quadro de
pessoal pelo PEAE (PDITA e DIN)
Transferências Especiais
Cessão de empregados e desterceirização de
atividades

B – Alteração da
Configuração Empresarial
da Infraero

C – Adequação da
Estrutura Organizacional
da Infraero

D – Adequação do Efetivo
da Infraero
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E – Incremento das
Receitas Comerciais

F – Redução de Custos

Implementação do novo Plano de Negócios para
o Desenvolvimento Comercial
Implementação do novo Plano de Negócios para
o Varejo Aeroportuário
Implementação do novo Plano de Negócios para
áreas externas
Incremento anual de R$ 160 milhões nas
receitas comerciais
Redução do custo da folha de pagamento de
pessoal decorrente da redução do efetivo, da
revisão da estrutura organizacional e da
extinção de funções de confiança.
Revisão do Programa de Assistência Médica da
Infraero (PAMI)
Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD)

2021

2021

Importante ressaltar que cada programa está consolidado em anexo
específico ao Plano de Sustentabilidade elaborado pela Infraero, trazendo as medidas,
benefícios esperados, metas, macroatividades, responsáveis e prazos para respectiva
implementação.
Pelo exposto, tendo em vista a relevância da implementação das medidas
informadas para a manutenção da sustentabilidade e continuidade operacional da
Infraero, a CGU acompanhará a execução do plano de ação proposto e avaliará a eficácia
das medidas em momento oportuno.
Por fim, quanto à viabilidade do Plano de Sustentabilidade, alerta-se
apenas que diversas medidas estão baseadas na atuação de agentes externos, como por
exemplo a aprovação de atos normativos, e em premissas que podem não ser cumpridas
em razão de decisões políticas sobre a formatação do setor aeroportuário no cenário
nacional, colocando em risco a execução e o prazo de implementação de determinadas
ações.
Contudo, independente de decisões externas, é de suma importância que
as medidas de reestruturação interna se mantenham em andamento a fim de que a Infraero
apresente continuidade operacional e de investimentos no setor.

ato
/F
#

2.1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
2.1.2.1 CONSTATAÇÃO
Intempestividade na aprovação e publicação do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação - PDTI 2017-2021, comprometendo o planejamento adequado das
atividades, a execução do cronograma do plano de ações e a gestão efetiva dos
recursos orçamentários e de pessoal.
Fato
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento
que permite orientar e acompanhar as ações da área de TI a partir da definição das
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estratégias, alinhadas à organização, do plano de metas e do plano de ações para a efetiva
execução.
De acordo com o Manual de PDTI do SISP, o planejamento permite
focalizar os esforços onde os benefícios são maiores ou onde há maior necessidade
(eficácia e efetividade), aproveitar melhor os recursos disponíveis, minimizando o
desperdício (eficiência e economicidade), aumentar a inteligência organizacional por
meio de aprendizado e responder mais adequadamente às mudanças do ambiente.
E ainda, o planejamento de TIC complementa o planejamento estratégico
da organização, bem como permite o alinhamento das expectativas entre as diversas áreas
da organização a respeito dos recursos de TIC. Como consequência, garante-se que as
soluções de TIC estejam em conformidade com os objetivos e iniciativas também da área
de TIC, possibilitando a definição dos planos de ação.
Em relação à avaliação da consistência do PDTI em relação ao Guia do
PDTI do SISP, em resposta à SA nº 201701110/001, de 9.6.2017, a INFRAERO
encaminhou, por meio do Memorando nº 6162/DGTI/2017, de 14.6.2017, anexo ao
Ofício 1750/PRAI(AICM)/2017, de 16.6.2017, a seguinte consideração:
“Informo que esta DGTI elaborou o cronograma de implantação,
conforme anexo 2 e encontra-se em fase de elaboração do novo Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2017-2021 e do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação – PDTI 2017-2021, alinhado ao Plano Estratégico 20172021, aprovado por meio da Nota Técnica Conjunta nº 263/DGGE/DGRC/2016, de
2.12.2016 e Voto nº 049/DG/2016, de 2.12.2016, referendado pelo Conselho de
Administração em 13.2.2017. O prazo de conclusão de elaboração do PETI 2017-2021
e do PDTI 2017-2021 será agosto de 2017”.
De acordo com o informado pelo Gestor, verificou-se que o mesmo
encaminhou somente um Cronograma para a Elaboração do PDTI 2017 e do PETI 2017.
Dessa forma, a não apresentação do PDTI 2017, pela Infraero, tem como consequência o
não atingimento do propósito de atender às necessidades de informação e de tecnologia,
por não terem sido definidas as metas, ações e projeto para suprir as necessidades de
forma tempestiva. O PDTI 2017-2021 deveria ter sido aprovado e publicado ainda no
exercício de 2016, a fim de orientar a elaboração de metas para o cumprimento de
resultados. Em comparativo com o PDTI 2014-2016, percebeu-se que o mesmo também
foi aprovado de forma intempestiva, somente em abril de 2014, quando deveria ter sido
publicado no exercício anterior.
Em relação ao analisado no PDTI 2014-2016, a Infraero apresentou
consistência do PDTI em relação ao Guia do PDTI do SISP nos seguintes pontos:
abrangência e período; princípios e diretrizes aplicáveis e relacionados à TI; identificação
do inventário das necessidades; informação sobre a aprovação interna do PDTI;
apresentação dos Organogramas institucional e de TI; descrição do ambiente atual de TI
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do órgão, evidenciando os recursos disponíveis quando do início da elaboração do PDTI;
apresentação da metodologia utilizada para elaboração do PDTI.
Visando avaliar o alinhamento do PDTI aos objetivos do negócio da
Infraero definidos no Plano Estratégico Institucional, PEI, em resposta à SA nº
201701110/001, de 9.6.2017, a INFRAERO, por meio do Memorando nº
6162/DGTI/2017, de 14.6.2017, anexo ao Ofício 1750/PRAI(AICM)/2017, de 16.6.2017,
informou o encaminhamento em Anexo do Plano Estratégico 2017-2021, aprovado em
17-2-2017.
De acordo com o informado pelo Gestor, verificou-se que não foram
encaminhados o PETI vigente em 2016 e o planejado para 2017. Dessa forma, não foi
possível verificar se cada um dos objetivos descritos no PDTI 2017-2021 faz referência
explícita a algum dos objetivos institucionais do órgão, descritos no PEI atual.
Com base no Guia de Elaboração de PDTI do SISP, o alinhamento às
estratégias da organização, levantadas a partir das principais políticas e planos
governamentais e do órgão, visa garantir que as ações de TIC sejam estabelecidas para
atendê-las. Ou seja, para assegurar que o cumprimento das necessidades de TIC apoie o
alcance dos objetivos finalísticos da organização.

ato
/F
#

Causa
Ausência de orientação formal que estabeleça uma programação
tempestiva para as atividades para elaboração do PDTI com base nas diretrizes
estratégicas existentes na organização, independentemente da aprovação do Plano
Estratégico Institucional.

s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
A unidade se manifestou por meio do Memorando nº 8930/DGTI/2017, de
29 de agosto de 2017, retificando a informação encaminhada por meio do Memorando
nº8800/DG/2017, de 25 de agosto de 2017, conforme a seguir:
“Informamos que a Infraero segue o Guia de PDTIC do SISP (citado no
Relatório da Auditoria em análise), o qual orienta que, os instrumentos Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação - PDTI devem estar alinhados ao Planejamento Estratégico da Instituição PEI, conforme citações do SISP:
‘1.7.5. Planos de Tecnologia da Informação e Comunicação
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As organizações devem possuir instrumentos de planejamento setorial, para
representar cada função da organização. Ou seja, é importante que o órgão
possua planos, nos níveis estratégico, tático e/ou operacional, para as funções
financeira, logística e outras que compõem a organização. Entre essas funções,
destaca-se a Tecnologia da Informação e Comunicações. Por isso, o órgão
pode ter um Plano Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação PETIC - e/ou um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
- PDTIC-para abarcar a função de TIC da organização.
O PETIC, situado no nível estratégico, é um documento que complementa o
Plano Estratégico Institucional, por meio do planejamento dos recursos de
tecnologia da informação e comunicações, possibilitando a definição de
objetivos específicos para a área de TIC. Ele estabelece as diretrizes e as metas
que orientam a construção do Planejamento de TIC do Órgão (negrito nosso).
Já no nível tático, o instrumento mais comumente usado para representar o
planejamento de TIC é o PDTIC. OPDTIC descreve deforma tática como uma
organização, no que se refere à TIC, pode realizar a transição de uma situação
atual para uma situação futura, a partir da definição de um plano de metas e
ações. ’

Ressaltamos que, o Planejamento Estratégico da Instituição (PEI) da
Infraero foi aprovado e referendado pelo Conselho de Administração da Infraero em 13
de fevereiro de 2017. A partir dessa data, houve a publicação e divulgação do PEI para
toda empresa. A Superintendência de Tecnologia da Informação (DGTI), seguindo a
metodologia do SISP, fez seu planejamento para elaboração dos instrumentos PETI e
PDTI referentes ao ciclo 2017-2021 alinhados ao PEI, conforme cronograma
encaminhado a essa CGU (anexo 1).
A DGTI encontra-se empenhada em finalizar a elaboração dos PETI e
PDTI e encaminhá-los à aprovação do Comitê de Gestão Estratégica – COGES e da
Diretoria Executiva da Infraero. No entanto, houve a imperiosa necessidade de fazer um
replanejamento do cronograma, conforme anexo 2.
Desta forma, encaminhamos a V.Sa. novo Cronograma de Implantação do
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2017-2021 e do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2017-2021, devidamente replanejado,
datado de 29/08/2017, com data de conclusão para 29/09/2017.
Esclarecemos, também, que a Infraero adotou para o ciclo 2014-2016
como único instrumento o PDTI 2014-2016, o qual contemplou as informações
estratégicas, táticas e operacionais”.
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Análise do Controle Interno
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O gestor, em sua manifestação, justificou a morosidade na elaboração do
PDTI 2017-2021 pelo fato da aprovação do Plano Estratégico Institucional, PEI, ter
ocorrido em fevereiro/2017 e, apenas a partir desta data, ser possível o planejamento para
elaboração dos instrumentos PETI e PDTI.
Entretanto, a não aprovação do PEI não justifica o adiamento da
elaboração do PDTI, tendo em vista a dimensão dos riscos e dos possíveis prejuízos em
consequência da ausência de planejamento e de gestão orçamentária das ações de TI,
conforme disposto no Guia do SISP:
“O PDTI representa um instrumento de gestão para a execução das ações
de TI da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TI, minimizar
o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais
relevante e, por fim, melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão”. (Original
sem grifo)
Na falta do PEI, o PDTI deve ser elaborado em consonância com outros
dispositivos que poderão embasar a identificação dos princípios, diretrizes e estratégias
da organização. Este alinhamento por meio de outros documentos de referência está
disposto na IN SLTI 04/2010:
“Art. 4º Inexistindo o planejamento estratégico formalmente
documentado, será utilizado o documento existente no órgão ou entidade, a exemplo do
Plano Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no PDTI a ausência do
planejamento estratégico do órgão ou entidade e indicando os documentos utilizados. ”
(Original sem grifo)
Portanto, o adequado seria aprovar o PDTI 2017-2021 em tempo hábil de
ser efetivo para todos os exercícios de referência e, posteriormente, utilizar o PEI para a
revisão e atualização das estratégias organizacionais do Plano Diretor, que poderia
ocorrer ainda em 2017, conforme orientado pela SISP:
“O PDTI não é um documento imutável: ao longo do período de validade,
deve ser revisto e atualizado para atender às necessidades e estratégias
organizacionais” (Original sem grifo.)
Reitera-se a importância deste apontamento visto que a intempestividade
na aprovação do PDTI é recorrente, tendo sido verificado também para o PDTI 20142016, cuja aprovação se deu em abril/2014.
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Recomendações:
Recomendação 1: Aprovar e publicar o PDTI 2017-2021 a fim de ser efetivo para orientar
e acompanhar as ações da área de TI da Infraero ainda no exercício de 2017.
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Recomendação 2: Estabelecer formalmente orientação para que a elaboração e aprovação
dos futuros PDTI se dê antes do início do período de vigência do respectivo documento,
e, se for o caso, utilize como base as diretrizes estratégicas existentes na organização,
independentemente da aprovação do Plano Estratégico Institucional.

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO
Necessidade de melhoria na rotina de acompanhamento e monitoramento de metas,
a fim de demonstrar o percentual de realização em relação aos objetivos
estratégicos.
Fato
De acordo com a definição citada anteriormente, o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento que permite orientar e acompanhar
as ações da área de TI a partir da definição das estratégias, alinhadas à organização, do
plano de metas e do plano de ações para a efetiva execução.
Em relação à avaliação da existência de rotina de acompanhamento e
monitoramento das metas e ações previstas no PDTI, em resposta à SA nº
201701110/001, de 9.6.2017, a INFRAERO encaminhou o anexo V, por meio do
Memorando
nº
6162/DGTI/2017,
de
14.6.2017,
anexo
ao
Ofício
1750/PRAI(AICM)/2017, de 16.6.2017.
De acordo com o analisado no anexo V, foram apresentados Calendários
de Plano de Acompanhamento de Demandas e Projetos de TI, mas não foram informados
indicadores de acompanhamento do PDTI 2017, de forma estruturada e sistematizada,
nem descrição sobre as implementações efetivadas. A Infraero apresentou documentação
sobre Ações de Governo e Gestão de TI, informando: prazo de implementação, descrição
das Ações, atribuições das áreas de TI e estrutura organizacional. Porém, não há
documentação informando especificamente sobre formalização da responsabilidade pelo
acompanhamento do PDTI 2017.
Em relação aos documentos elaborados, para análise final dos resultados
alcançados ao fim da vigência do PDTI 2014-2016, a Infraero informou que as metas
foram atingidas em torno de 80%. Contudo, não informou explicitamente se as
necessidades de TI e se os objetivos estratégicos foram atingidos, e não informou quais
metas foram alcançadas, relacionando-as aos objetivos estratégicos. Assim, constatou-se
a necessidade de melhoria na rotina de acompanhamento e monitoramento de metas do
PDTI.
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Causa
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Ausência de rotina formal de monitoramento e avaliação das metas do
Plano de Acompanhamento do PDTI definindo de TI.

s
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#

Manifestação da Unidade Examinada
O gestor se manifestou por meio do Memorando nº 8800/DG/2017, de 25
de agosto de 2017, encaminhado pelo Ofício nº 2736/PRAI(AICM)/2017, de mesma data,
conforme a seguir:
“A impossibilidade de apresentação dos indicadores de acompanhamento
do PDTI 2017 decorre do fato de o PDTI 2017-2021 estar em fase de elaboração e
aprovação, conforme explicado nas justificativas apresentadas no subitem 2.1.2.1.
Informa-se, ainda, que os responsáveis pelo monitoramento e
acompanhamento constam no PDTI 2014-2016 e farão parte do PDTI 2017-2021.
Em relação à recomendação de melhoria na rotina de acompanhamento e
monitoramento de metas do PDTI, informa-se, ainda, que tais recomendações serão
contempladas no instrumento PDTI 2017-2021 que se encontra em elaboração”.

m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
A Infraero informou que os indicadores de acompanhamento do PDTI
2017-2021 não foram apresentados, visto que o PDTI ainda está em fase de elaboração.
Entretanto, entende-se que a definição da rotina de acompanhamento é uma das etapas do
planejamento de forma a definir operacionalmente como se dará o monitoramento das
metas. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ação voltada a elaboração de indicadores
no Plano de Acompanhamento do PDTI pelo cronograma apresentado.
Como agravante, tem-se que para o PDTI anterior, vigente nos exercícios
de 2014 a 2016, o acompanhamento não foi realizado de forma estruturada e
sistematizada por meio de indicadores para viabilizar a mensuração objetiva do
atingimento das metas.
É importante que o acompanhamento do PDTI seja realizado de forma
contínua, por meio de indicadores que possibilitam identificar os desvios das execuções
físicas e orçamentárias, e que permitam a tomada de ações corretivas, caso necessário.
Portanto, as ações precisam ser monitoradas para embasar a revisão periódica do PDTI e
a avaliação do cumprimento e percentual dos projetos.
Desta forma, o documento de análise final dos resultados do PDTI será a
consolidação e atualização dos acompanhamentos intermediários realizados
periodicamente, devendo ser capaz de mensurar e quantificar o que, de fato, foi satisfeito
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de cada necessidade inventariada e a contribuição para atingimento de cada objetivo e
meta estratégica.
Assim, o Plano de Acompanhamento do PDTI deve definir os objetos a
serem monitorados (execução física, orçamentária, cumprimento das metas, o
alinhamento estratégico, os riscos, entre outros), os indicadores de mensuração, bem
como o planejamento para as Avaliações Parciais durante a execução do Plano Diretor e
a Avaliação Final, abrangendo o status das ações, os desvios identificados, as ações
corretivas executadas, as necessidades atendidas, o grau de atingimento das metas
estratégicas, entre outras análises relevantes para a unidade.
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Recomendações:
Recomendação 1: Elaborar um Plano de Acompanhamento do PDTI definindo os objetos
a serem monitorados (execução física, orçamentária, cumprimento das metas, o
alinhamento estratégico, os riscos, entre outros), os indicadores de mensuração, bem
como o planejamento para as Avaliações Parciais durante a execução do Plano Diretor e
a Avaliação Final, abrangendo o status das ações, os desvios identificados, as ações
corretivas executadas, as necessidades atendidas, o grau de atingimento das metas
estratégicas, entre outras análises relevantes para a unidade.

2.1.2.3 INFORMAÇÃO
Providências adotadas pelo gestor quanto às recomendações relacionadas à Gestão
de TI, pendentes de atendimento.
Fato
A fim de analisar as recomendações pendentes e providências adotadas
pelo gestor, foram encaminhadas as seguintes solicitações, por meio do item 7 da SA nº
201701110/001, de 9.6.2017:
“ 7 Apresentar as providências adotadas com vistas a sanar as
fragilidades, apontadas nas seguintes recomendações emitidas pela CISET, por meio do
Relatório nº 2014/0341
7.1. Monitorar efetivamente as atividades do Comitê de TI
7.2. Instituir indicadores e metas de desempenho para cada objetivo da
gestão de TI
7.3. Realizar inventários de ativos de informação, considerando os
objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade ”

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

39

Em resposta, a INFRAERO encaminhou o anexo VII, por meio do
Memorando
nº
6162/DGTI/2017,
de
14.6.2017,
anexo
ao
Ofício
1750/PRAI(AICM)/2017, de 16.6.2017, informando as respostas nos arquivos: AA
interlocutor e planilha, AA_ITIL BDGL e Cronograma BDGC.
Em relação ao acompanhamento das atividades do Comitê de TI, a Infraero
encaminhou Atas de Reuniões informando a aprovação da Proposta de Regulamento do
Comitê de Gestão Estratégica-COGES. Encaminhou, também, o Regulamento do Comitê
de Gestão Estratégica, bem como o Ato Administrativo nº 381/PRESI/2017, de
16.02.207, de alteração da composição do COGES.
O Regulamento estabelece as competências do Comitê, dentre elas a de
“Deliberar sobre a priorização de ações e recursos financeiros, humanos ou tecnológicos
para atendimento aos projetos, processos e planos estratégicos”, sendo a Gestão de
Tecnologia da Informação tema constante da pauta ordinária do Comitê, conforme
estabelecido em seu Art. 13º.
Também foi apresentado o funcionamento dos Comitês de Governança da
Infraero, com destaque para a composição e competências do Comitê Gestão Estratégica
– COGES.
Em relação aos indicadores, apesar de ter sido apresentado o
acompanhamento das metas de alguns indicadores, não houve especificação de forma
estruturada, relacionando-os aos objetivos da gestão de TI. O gestor informou que “tais
recomendações serão contempladas no instrumento PDTI 2017-2021 que se encontra em
elaboração”.
No que tange aos riscos e ativos de informação, foi aprovado projeto
relacionado à metodologia de gestão de ativos e de gestão de riscos. Apresentando
projetos cujos riscos foram mapeados em 2016. Porém, a Infraero não realizou inventários
de ativos de informação, não classificou essa informação, não analisou os riscos aos quais
a informação crítica está submetida. A esse respeito a unidade informou:
“Quanto aos riscos e ativos de informação, informa-se que, em
atendimento ao Ofício n°0111/2017-TCU/Sefti e já comunicado à Corte de Contas, o
subprocesso de Identificação e Classificação de Ativos de Informação da Infraero será
implantado e executado como "piloto" no Terminal de Cargas do Aeroporto de
Petrolina, observando-se as etapas constantes da NC - DSIC/GSI/PR 10/INOl, de
30/1/2012, e nas boas práticas contidas no item 8 da ABNT NBR ISSO/IEC 27002:2013,
conforme plano de ação anexo ao Memorando n° 7469/DFRM/2017”. (Original sem
grifo)
De acordo com o cronograma encaminhado, o Plano de Ação piloto para
a Gestão de Ativos de Informação iniciou-se em 02.05.2017 com previsão de conclusão
em 31.10.2018.
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Tendo em vista que os apontamentos acima já foram identificados em
trabalhos específicos e vêm sendo acompanhados no âmbito do Plano de Providências
Permanente (PPP) da Unidade, não serão objeto de novas recomendações neste relatório.

ato
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#

3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
3.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS
3.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS
3.1.1.1 CONSTATAÇÃO
Morosidade na adoção de medidas para reverter os impactos na gestão de pessoal
após as concessões de aeroportos, comprometendo a sustentabilidade da Infraero,
e insuficiência de informações relativas às estratégias, evolução e perspectivas
quanto a readequação do quadro de pessoal da empresa.
Fato
A Infraero tem enfrentado problemas com o quadro de pessoal à medida
que parte dos maiores aeroportos que operava até 2011 vem sendo transferido à iniciativa
privada pelo Governo Federal. Essas transferências estão ocorrendo sem que o efetivo de
colaboradores da Infraero nesses aeroportos seja absorvido pelas novas concessionárias
do serviço público. Um dos desafios impostos por esse cenário é como manter a Infraero
sustentável ante a queda na receita sem a correspondente redução, entre outros, dos custos
operacionais com pessoal.
Para lidar com esse desafio já foram implementadas pela empresa algumas
ações, sendo a mais destacada a adoção do Programa Especial de Adequação do Efetivo
(PEAE). O PEAE alcança tanto o incentivo ao desligamento de colaboradores, como o
incentivo à aposentadoria. Em outra frente, também procura incentivar os empregados
que remanesceram dos aeroportos concedidos a buscar outras dependências da empresa
(operações, apoio e administrativo) para, assim, continuarem colaborando com a Infraero.
Uma terceira linha de atuação visa a cessão de empregados a outros órgãos
e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Nesse sentido, três
Termos de Cooperação Administrativa já foram firmados pela Infraero: (i) Anvisa; (ii)
Ministério da Justiça (MJ); e (iii) Polícia Federal/MJ. Esta ação, em específico, e segundo
o Relatório de Avaliação de Contas Infraero – exercício 2015 elaborado pela CISET
Presidência, pode ter gerado uma economia aos cofres da empresa de aproximadamente
R$ 4,4 milhões somente no exercício de 2016.
Em seu Relatório de Gestão – exercício 2016, por sua vez, a Infraero
menciona que ao final daquele ano o efetivo de pessoal estava adequado às necessidades
da empresa, mas que se encontrava desbalanceado entre as suas diversas dependências.
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O estudo de dimensionamento do efetivo [...] apontou que, ao final de 2016, o
quantitativo de pessoal estava adequado às necessidades da Empresa,
considerando aqueles cedidos ou em exercício em outros órgãos. No entanto, o
trabalho constatou o desbalanceamento de pessoal entre as dependências da
Infraero.
[...] foi implementado o Programa Especial de Adequação do Efetivo – PEAE,
no qual foi criada a modalidade de Transferências Especiais, que contemplam o
incentivo financeiro para a transferência entre as dependências da empresa.

Prossegue o Relatório sobre os resultados até então alcançados com o
plano de incentivo à aposentadoria e o plano de cessão de seus colaboradores a outros
órgãos da Administração Pública. O Quadro a seguir foi extraído do apontamento
Movimentação de Pessoal (ingresso e egresso) decorrente da reestruturação dos órgãos
e entidades da administração pública ocorrida no exercício, constante da página 118 do
mencionado relatório de gestão:

Observa-se que em 2016 eram 782 os empregados cedidos a outros
órgãos/entidades da Administração Pública. Já o Relatório de Avaliação de Contas –
2015, emitido pela CISET Presidência, embora trate das contas referentes a 2015, traz a
informação de que em 2016 eram 516 o número de empregados cedidos a outros órgãos
ou entidades da Administração Pública. Verifica-se, também, uma inconsistência nos
dados em relação aos empregados “ingressos” e “egressos” no período, gerando dúvidas
quanto aos números corretos.
Melhor seria que o Relatório de Gestão da Infraero – exercício 2016 (em
avaliação neste trabalho) trouxesse esses e outros resultados de forma mais detalhada,
analítica, enaltecendo as conquistas resultantes das ações implementadas visando a
reversão do problema, como, por exemplo, explorando qual a situação atual; a evolução
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desde a concessões realizadas em 2011-2013; os impactos identificados e outras eventuais
ações visando as futuras concessões. Essa abordagem seria mais ilustrativa e
esclarecedora do ponto de vista da provisão da informação, uma vez que é determinante
para a Infraero a redução de seus custos operacionais, sendo o de pessoal, no momento,
o mais crítico.
É importante que a Infraero adote, no Relatório de Gestão, apontamento
específico alcançando os avanços em relação ao número de empregados cedidos,
transferidos (de forma precária e definitiva), realocados em funções antes terceirizadas, e
desligados de forma incentivada, desde o início das concessões, bem como os custos
dessas ações e a consequente economia gerada, de forma a esgotar o tema.
Adicionalmente, é necessário que haja detalhamento também em relação ao planejamento
das ações que deverão ser tomadas para possíveis novas concessões.
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Causa
Intempestividade na estruturação de um Plano de Ação para adequação do
efetivo da Infraero após as concessões realizadas a partir de 2012.
O Relatório de Gestão não está perfeitamente alinhado com o momento da
Empresa, no que diz respeito à questão de readequação de pessoal e, por conseguinte, dos
custos que a manutenção dos empregados remanescentes das concessões de operações
aeroportuárias impôs à sustentabilidade da empresa, e/ou à sua condição de
independência em relação aos recursos do Tesouro Nacional.
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Manifestação da Unidade Examinada
A Unidade se manifestou por meio do Memorando nº 8800/DG/2017, de
25 de agosto de 2017, encaminhado pelo Ofício nº 2736/PRAI(AICM)/2017 de mesma
data. Dentre as considerações apresentadas, destaca-se o Quadro abaixo onde são
demonstrados (i) os custos dispendidos com os desligamentos incentivados, (ii) a
economia gerada com estes desligamentos e a (iii) estimativa de economia com a cessão
de empregados desde 2012, quando se iniciou a cessão dos aeroportos:
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A empresa informou que, “no período de outubro de 2012 a julho de 2017,
ocorreram 3.257 desligamentos por meio do PDITA ou DIN”, mas que houve retardo na
efetivação dos desligamentos dos empregados que aderiram ao programa devido a
impactos da restrição orçamentária e financeira de 2013 a 2015.
Acrescentou que “a partir de julho de 2016, quando a Infraero recebeu
aporte orçamentário e financeiro do Governo Federal, foi possível retomar os
desligamentos. Assim, de julho de 2016 até julho 2017 foi realizado o desligamento de
1.469 empregados, que haviam aderido ao PDITA e outros 204 empregados pelo DIN”.
Em relação aos empregados cedidos, especificamente, esclarece que saltou
de três para 39 – em agosto de 2017– o número de órgãos e entidades da administração
pública que têm recebido empregados da Infraero, alcançando, atualmente, cerca de 782
empregados. Em relação aos empregados “ingressos” e “egressos” no período, ratifica a
informação constante do “Quadro 59 Estrutura de pessoal da unidade”:
•
•
•
•
•

782 empregados estiveram cedidos para outros órgãos públicos;
78 empregados tiveram seus contratos de trabalho suspensos;
1.139 empregados foram desligados da Empresa por meio dos
programas de desligamento incentivado;
145 empregados foram desligados por outros motivos (pedido de
dispensa, falecimento, justa causa, entre outros);
48 empregados forma contratados, sendo 35 orgânicos e 13 contratos
especiais.

A empresa também implementou uma ação visando a realocação de
empregados em funções antes terceirizadas. A estratégia adotada foi a de encerrar
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contratos de terceirização em aeroportos próximos àqueles concedidos e, assim, realocar
os empregados remanescentes destes aeroportos, naqueles outros ainda mantidos pela
Infraero. Como resultado, 476 empregados continuam em plena atividade na empresa,
agora em outras dependências.
Sobre as novas concessões, alertam para o fato de que, em relação às
realizadas em abril de 2017, quais sejam, os aeroportos de Fortaleza, Salvador,
Florianópolis e Porto Alegre, foi imposto aos novos concessionários uma obrigação de
pagamento de um valor determinado, antes mesmo da celebração dos contratos, com
vistas a mitigar o problema de readequação dos empregados remanescentes, conforme o
item 6.2.3 do Edital do Leilão nº 01/2016, a saber:
“6.2.3 A comprovação do pagamento, pela Adjudicatária, dos seguintes valores
à Infraero, referente ao custeio de programa de adequação do efetivo:
Aeroporto Internacional de Porto Alegre Salgado Filho: valor R$ 117.000.000,00
(cento e dezessete milhões de reais);
Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães: valor
R$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais);
Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz: valor R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais);
Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins: valor R$ 69.000.000,00
(sessenta e nove milhões de reais). ”
Adicionalmente, “a Infraero realizou estudo para determinar a real
necessidade de efetivo frente às suas estratégias para permanecer uma Empresa
sustentável. Portanto, o efetivo esperado para operacionalização da Empresa,
considerando a metodologia de dimensionamento de efetivo, já concluída para os
Centros de Negócios, remete ao total de 6.270 empregados no ano de 2021, conforme
também já mencionado no Plano de Sustentabilidade, distribuídos nos três grupos de
dependências (Centros de Negócios, Centros de Serviços Compartilhados e Centro
Corporativo) ”.
Já em relação à realocação de empregados, alegam os gestores que “tem
sido registrado dificuldade no balanceamento do quadro, o que pode ser compreendido
pela abrangência das dependências da Empresa e a restrição dos empregados para
mudanças de localidades, em especial aquelas que impactam na mobilização de
familiares”. E que, diante disso, a Infraero passou a contar com uma das modalidades
do PEAE, a Transferência Especial – TE, o que possibilitou [...] a realocação de mais
170 empregados até julho de 2017.
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Análise do Controle Interno
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De acordo com o gestor, o público alvo do PDITA era de 4.220
empregados com a concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Viracopos, Galeão
e Confins. Até julho de 2017, houve 3.257 desligamentos pelo PDITA ou DIN e mais
1.099 por outros motivos. Adicionalmente, o número de cessões atingiu o total de 782
empregados e realocou-se 476 funcionários com a desterceirização de atividades em
aeroportos próximos aos concedidos.
Portanto, verifica-se atual empenho da unidade em adequar seu quadro de
pessoal frente à nova estrutura da empresa.
Em relação ao atual efetivo de pessoal, o gestor informa no Relatório de
gestão 2016:
“O estudo de dimensionamento do efetivo apontou que, ao final de 2016,
o quantitativo de empregados estava adequado às necessidades da Empresa,
considerando aqueles cedidos ou em exercício em outros órgãos”. (Original sem grifo)
Apesar do gestor já afirmar sobre a adequação do quantitativo de
empregados, verifica-se que o estudo de dimensionamento está concluído apenas para o
Centro de Negócios. Para o Centro de Serviços e para o Centro Corporativo, o estudo
ainda está em elaboração:
“Está em curso, ainda, a avaliação do dimensionamento do efetivo
necessário para o Centro de Serviços Compartilhados e o Centro Corporativo da
Empresa” (Original sem grifo)
Portanto, constata-se ausência de evidências de forma a subsidiar a
afirmação sobre a atual adequação do quantitativo do quadro de pessoal da empresa.
Nesse sentido, em manifestação adicional, por meio do Ofício nº
2999/PRAI(AICM)/2017, de 15/09/2017, o gestor informou que “a Empresa realizou
estudos em nível mais abrangente a fim de determinar sua necessidade de efetivo até
2021, apontando para número de 6.270 empregados. Esses estudos estão sendo
aprofundados de forma a obter detalhamento deste quantitativo segmentado pelas
diversas áreas da Organização, assim como avaliar oportunidades de melhoria na
automação de processos, no intuito de aumentar a produtividade e reduzir ainda mais
esse quantitativo. Importante destacar que os estudos de dimensionamento do efetivo são
complexos, a exemplo do dimensionamento do efetivo dos Centros de Negócios, que
durou mais de um ano para ser concluído”.
Adicionalmente, tem-se que, no exercício de 2016, a folha de pagamento
da Infraero e as ações com o desligamento incentivado de empregados foram custeadas,
em parte, com recursos do Tesouro Nacional, mesmo a empresa não constando do rol de
empresas dependentes no Orçamento da União. Portanto, é importante que o estudo de
adequação do efetivo também englobe os aspectos de custos e viabilidade de manutenção
do corpo funcional, bem como as atividades por eles desempenhadas.
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A empresa informou ainda que, considerando a metodologia de
dimensionamento do efetivo concluída para os Centros de Negócio, o efetivo para a
operacionalização da empresa no ano de 2021 “tende a remeter” ao total de 6.270
empregados, apesar de ainda não finalizado o estudo.
De acordo com o Plano de Sustentabilidade da Infraero, no exercício de
2016 havia 10.214 funcionários. Portanto, em 5 anos, será necessário reduzir mais de 38%
do total de empregados.
O Plano de Sustentabilidade informa que, para o Centro de Serviços,
considerou-se a redução decorrente da reestruturação administrativa da empresa, bem
como a estimativa de reduções anuais sucessivas de 10% e, para o Centro Corporativo, a
redução anual estimada foi de 18% a partir de 2019.
Para o atingimento deste quantitativo de pessoal, haverá, também, “o
desligamento e a transferência definitiva de 1.941 empregados da navegação aérea para
o DECEA”, devido ao vencimento do Termo de Ajuste com o Departamento de Controle
do Espaço Aéreo e, consequentemente, a suspensão do recebimento de recursos desse
órgão.
Portanto, verifica-se que, para a efetiva adequabilidade do quantitativo de
funcionários, há ainda diversas ações a serem implementadas, mapeadas no Plano de
Sustentabilidade da empresa.
Quanto à realocação dos empregados devido às dificuldades no
balanceamento do quadro, o gestor informou que o fato se deu, pois “o PEAE não se
restringe aos empregados oriundos dos aeroportos concedidos, mas abrange o efetivo de
todas as dependências da Infraero. Dessa forma, observa-se que 1.412 empregados que
foram desligados por meio do PDITA ou DIN não estavam lotados nos aeroportos
concedidos, o que representa 53,3% do total de desligamentos pelo PEAE. Embora
esses desligamentos contribuíssem com o reequilíbrio financeiro da Empresa, essa
situação agravou o desequilíbrio da força de trabalho, o que gerou uma necessidade de
intensificar as ações de realocação de pessoal”. (Original sem grifo)
Nesse sentido, tem-se, no Plano de Ação para adequação do efetivo, a meta
de realizar 1.200 transferências especiais para aproveitamento da força de trabalho
disponível, até dezembro de 2018, distribuindo o efetivo de acordo com a necessidade da
empresa, visto que há o risco de áreas importantes e prioritárias estarem sobrecarregadas
e com dificuldades na execução das atividades, enquanto que há excessos de mão de obra
em outras atividades não tão essenciais.
Em relação à cessão dos empregados, considera-se este um importante
instrumento para viabilizar a redução de custos na folha de pagamento, já que há o
ressarcimento dos gastos à Infraero. Entretanto, é importante ressaltar que esta medida é
provisória e de curto prazo, visto que há risco do retorno destes empregados com o
vencimento das cessões, conforme ocorreu com o termo de ajuste do DECEA, que
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impactou negativamente a folha de pagamento da Infraero, ou até mesmo o retorno dos
empregados devido aos cortes orçamentários que atingem diversos órgãos. Nesse sentido,
o gestor informa que:
“(...) a cessão possibilita um tempo maior para sua tomada de decisão,
inclusive a de se desligar nos programas incentivados disponíveis. (...) trata-se de
importante alternativa paliativa, pois, apesar de ser realizada por prazo indeterminado
(conforme previsto em legislação específica), é uma ação relevante para a gestão do
quadro de pessoal, tendo em vista ser uma forma de desonerar, ainda que
provisoriamente, a folha de pagamento da Empresa, ao mesmo tempo que atende ao
anseio dos empregados que não possuem a intenção de se deslocar para outras cidades”.
(Original sem grifo)
Considerando este cenário, o Plano de Ação para adequação do efetivo
possui a meta de “manter os empregados excedentes cedidos ou em atividades
desterceirizadas”, com as seguintes atividades relacionadas a cessão dos funcionários:
- Realização de cadastramento de interessados em atuar em órgãos
públicos;
- Manutenção de contato permanente com órgãos públicos, de forma a
conseguir parcerias para a cessão de empregados;
- Gestão para retorno de cedidos de acordo com a necessidade da Empresa.
Ressalta-se que as concessões dos principais aeroportos da Infraero vêm
ocorrendo desde 2012 e, até o final do exercício de 2016, não havia a estruturação e
consolidação de medidas de forma a efetivamente reverter os impactos gerados pelo fato
de os colaboradores da Infraero não terem sido absorvidos pelas novas concessionárias,
levando a queda na receita sem a correspondente redução dos custos operacionais com
pessoal.
As ações ao longo dos anos eram pontuais e, em grande parte, promovidas
pelo PDITA ou DIN que, durante os exercícios de 2013 a 2015 apresentaram pouca
evolução devido à restrição orçamentária. Neste período, inclusive, não foram
identificadas alternativas contundentes para mitigar o impacto gerado na sustentabilidade
financeira e operacional da estatal frente a gestão do seu quadro de pessoal, evidenciando
intempestividade nestas ações e comprometendo substancialmente a gestão financeira da
unidade.
O gestor, em manifestação adicional, por meio do Ofício nº
2999/PRAI(AICM)/2017, de 15/09/2017, informou que “o atraso na execução do
programa, em razão da demora no recebimento de aporte orçamentário e financeiro por
parte do Governo Federal, ocasionou o dispêndio de mais de R$ 450 milhões com
despesa de pessoal referente aos empregados inscritos e que não foram desligados
imediatamente após a adesão ao programa, ou seja, houve uma demanda reprimida de
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aproximadamente 1.100 empregados. Não obstante as dificuldades ora apresentadas,
com vistas a não interromper os desligamentos incentivados e amenizar impacto
financeiro na folha de pagamento, em 26/2/2015, foi aprovado o Ato Normativo n°
53/DG/DJ/2015, anexo 17, que instituiu procedimento para desligamentos pelo PDITA
com o pagamento do incentivo de forma postergada, a ser efetuado em até 12 meses
após a data de saída do empregado, mediante adesão voluntária à modalidade. Tal
medida viabilizou o desligamento de 100 empregados”. (Original sem grifo)
Adicionalmente informou que em complemento ao PDITA e DIN, os
Termos de Cooperação Administrativa vem sendo firmados viabilizando o exercício de
funcionários da Infraero em outros órgãos públicos, além dos processos de cessão de
empregados e de desterceirização de atividades.
A unidade encaminhou o histórico anual de desligamentos realizados pela
Empresa, representado na tabela abaixo:
Período

PDITA

DIN

Outros
Desligamentos

TOTAL

2012

53

-

102

155

2013

833

-

358

1.191

2014

225

-

319

544

2015

314

-

152

466

2016

1.125

15

155

1.295

Agosto 2017

588

248

56

892

TOTAL

3.138

263

1.142

4.543

Fonte: Memorando nº 9608/DGGP(GPRH)/2017, de 15/09/2017.

Entretanto, tem-se, por dados informados pelo próprio gestor, que mais de
50% dos desligamentos efetuados até o exercício de 2016, por meio do PEAE (PDITA+
DIN+ Transferências Especiais), referem-se a empregados que não estavam lotados nos
aeroportos concedidos, localidades que representam o maior gargalo da unidade, visto
que as operações nessas cidades foram suspensas ou diminuídas consideravelmente.
Portanto, o Programa já embarcou grande parte dos funcionários que, por motivos
diversos e alheios aos processos de concessão, optaram por aderir aos desligamentos
incentivados, restando, portanto, o desafio maior da empresa: o de realocar o pessoal das
localidades de concessão que optaram por permanecer na companhia.
Diante do apresentado, mantêm-se o posicionamento de que as ações
realizadas eram esparsas, carecendo de consolidação estruturada, resultando em baixa
evolução frente ao volume de pessoal a ser aproveitado e aos impactos financeiros
gerados pela manutenção do elevado custo sem a respectiva entrada de receitas. Apenas
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recentemente, em abril de 2017, houve a elaboração e aprovação do “Plano de
Sustentabilidade Econômico-Financeira” da Infraero e, tendo em vista a relevância da
implementação de todas as medidas informadas, a CGU acompanhará a execução do
plano de ação proposto e avaliará a eficácia das medidas em momento oportuno.
Ademais, se faz necessário que as informações, as estratégias e as ações
implementadas com vistas à mitigação do problema de Pessoal fossem perfeitamente
evidenciadas pela empresa no Relatório de Gestão da unidade, visto que é o instrumento
de prestação de contas e deve explorar todos os grandes problemas vivenciados pelas
entidades governamentais, bem como as estratégias desenvolvidas para a superação
destes, os resultados obtidos, e os desafios que representam a essas entidades.
Nesse sentido, não se verificou, no Relatório de Gestão da Infraero,
informações mais detalhadas a respeito de questões relevantes sob o ponto de vista
econômico e financeiro na empresa, tais como as cessões dos empregados a outros órgãos;
informações sobre a atual “adequação” do quantitativo de funcionários, tendo em vista o
estudo em andamento; os ciclos do PDITA e o recebimento de aporte orçamentário e
financeiro do Governo Federal em julho de 2016; a realocação de funcionários em
atividades antes terceirizadas, ação que, por certo, impactou positivamente as contas da
Infraero: primeiro em relação ao aproveitamento do pessoal; e, segundo, pela perspectiva
de queda nos custos com contratos de terceirização de mão-de-obra.
Quanto às novas concessões, a inovação foi a inclusão da cláusula 6.2.3 no
Edital nº 01/2016 que regulou o leilão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador,
Florianópolis e Fortaleza em 2017. No caso, foi imposto aos novos concessionários um
pagamento adicional, previamente definido - e prévio à assinatura do contrato -, para arcar
com os custos de um programa de adequação do efetivo de pessoal proveniente dos
aeroportos então concedidos. A oportunidade e a eficácia dessa estratégia devem ser
melhor exploradas no Relatório de Gestão da Unidade.
Portanto, reforça-se a importância do Relatório de Gestão como
oportunidade da prestação de contas das despesas públicas - ou do que é público - ao
cidadão, contribuinte e usuário do serviço público estatal, e, da transparência a que toda
a Administração Pública deve se valer.

trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Adotar, no Relatório de Gestão do Exercício 2017, um maior
detalhamento do problema e dos resultados alcançados em relação ao impacto da folha
de pagamento no custo geral de suas operações (antes e depois das concessões) e da
adequação do efetivo de empregados, bem como um apontamento alcançando os
resultados decorrentes da cláusula 6.2.3 do Edital nº 01/2016 (concessões realizadas em
2017) e, eventuais novas medidas para fazer frente a possíveis novas concessões.
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4 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS
4.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS
4.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO
4.1.1.1 INFORMAÇÃO
Alterações no modelo de gestão de compras e contratações da Infraero em
decorrência do projeto de reestruturação organizacional da empresa, elaborado em
2016 para implantação durante o exercício de 2017
Fato
No intuito de avaliar a gestão de compras e contratações da Infraero,
sobretudo no que diz respeito aos impactos e alterações no modelo de gestão de licitações
e contratos, analisou-se as informações do projeto de reestruturação organizacional da
empresa, elaborado em 2016 para execução no decorrer do exercício de 2017.
A estrutura do modelo de gestão da Infraero, vigente em 2016, era formada
pelo Centro Corporativo, por 08 Centros de Suporte Regionais e pelos Aeroportos.
O Centro Corporativo é composto pela Diretoria Executiva, sediada em
Brasília, que, apesar de sua função estratégica, não exerce, de fato, as atividades de
coordenação e supervisão, visto que não há enfoque na normatização e padronização dos
procedimentos nem acompanhamento sistematizado das atividades desempenhadas pelos
Centros de Suporte Regionais, conforme informado pelo gestor.
No modelo de gestão vigente em 2016, havia 08 Centros de Suporte
Regionais: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Manaus, Belém, Belo Horizonte e
Porto Alegre. Cada Regional possuía autonomia para desempenhar suas atividades,
inclusive às relativas a licitações. Devido esta autonomia, de acordo com o gestor, “há
replicação de atividades de suporte, onde 70% dos produtos gerados são similares aos
da Sede”.
Diante deste cenário, a Infraero contratou 04 consultorias com vistas a
implementar melhores práticas de gestão na organização. Uma delas, a Falconi
Consultores de Resultados, foi contratada, em 2013, com foco em reorganizar o modelo
de gestão da Infraero no intuito de identificar oportunidades de melhoria, tornar a empresa
competitiva e alavancar os resultados.
Desta forma, identificou-se que, havia fragilidades na padronização de
atividades a serem executadas pelas diferentes unidades regionais e baixo
acompanhamento sistematizado pela Sede, gerando riscos de multiplicidade de esforços
para realização de atividades semelhantes, perda de economia de escala, retrabalhos e,
ainda, execução errônea das atividades e propagações de erros devido ao pouco
acompanhamento, podendo resultar em danos financeiros ou práticas de atos ilegais.
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Consciente desta fragilidade e com vistas a elevar a eficiência operacional
dos processos, impulsionado, ainda, pelas concessões dos aeroportos que reduziu as
necessidades de serviços de suporte em determinadas regiões, a Infraero promoveu
estudos para viabilizar um processo de adequação de sua estrutura organizacional de
forma a promover a “padronização, centralização de atividades, especialização das
equipes de trabalho e a eliminação do sombreamento de atividades”.
O gestor informou que “os Centros de Suporte, dependências responsáveis
pela prestação dos serviços de suporte aos Centros Corporativo e de Negócios, apesar
das mudanças de conceito proporcionadas pelo modelo de gestão implantado em 2015,
ainda atuavam de forma regionalizada, a exemplo do que acontecia no antigo modelo
com as Superintendências Regionais. Com isso, tornou-se evidente que a estrutura
organizacional implantada nos Centros de Suporte não conseguiu alcançar, na prática,
os objetivos do modelo de gestão referentes aos conceitos de serviços compartilhados”.
Portanto, a proposta da nova reestruturação, aprovada pelo Conselho de
Administração da Infraero, em 17 de fevereiro de 2017, procura instituir, de fato, o
conceito bastante difundido na literatura de “Centro de Serviços Compartilhados” que
visa a centralização dos comandos para as operações e trabalhos administrativos em uma
única localidade, de forma a compartilhá-lo entre as unidades finalísticas da empresa.
O novo modelo de gestão prevê a criação de um único Centro de Serviços,
subordinado ao Centro Corporativo sediado em Brasília, com unidades de apoio em
apenas 04 localidades, denominadas de Centros de Suporte: Rio de Janeiro, São Paulo,
Recife e Manaus.
O Centro Corporativo, em Brasília, será responsável pelo direcionamento
estratégico, pela normatização e pelo monitoramento dos resultados da empresa.
O Centro de Serviços, sediado também em Brasília, atuará como comando
único que fará o planejamento e a gestão centralizada dos serviços de apoio
(administração, finanças, tecnologia da informação e recursos humanos).
Já os Centros de Suporte, apoiados por procedimentos e sistemas comuns,
serão responsáveis pela execução e prestação dos serviços de apoio para o Centro
Corporativo e para os Aeroportos que, por sua vez, passarão a atuar como Centros de
Negócio, focados exclusivamente nas atividades finalísticas da Infraero.
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As demandas dos Centros de Suporte, para atendimento aos Aeroportos,
serão gerenciadas por meio de Acordos de Nível de Serviços - ANS, previamente
negociados com os clientes internos, que deverão conter “a descrição do serviço a ser
realizado, suas metas de qualidade e de tempo de entrega, custo, bem como papéis e
responsabilidades das partes envolvidas no acordo”.
Ainda, de acordo com o gestor, a implementação deste novo modelo de
gestão visa “garantir níveis adequados de serviço, expansão célere da infraestrutura,
capacidade de geração de receitas e resultado operacional positivo com vistas a
financiar novos empreendimentos, de maneira autônoma, sustentável e perene”.
Assim, para a execução da reestruturação aprovada, será necessário a
extinção das unidades regionais existentes em Belém, Belo Horizonte e Porto Alegre e
redistribuição das atividades, além da adequação organizacional, física e do efetivo
necessário no Centro Corporativo, no Centro de Serviços e nos Centros de Suporte.
Em Brasília, para a criação do Centro de Serviços, será alterada a
nomenclatura da “Superintendência de Serviços Administrativos” para
“Superintendência de Serviços Compartilhados” – DGSC, que estará subordinada à
“Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica” – DG, cuja nomenclatura será alterada
para “Diretoria de Gestão Estratégica e Serviços Compartilhados”.
Esta nova Superintendência de Serviços Compartilhados – DGSC, será o
Centro de Serviços, assumindo a gestão de todos os serviços de apoio, quais sejam:
administração, finanças, tecnologia da informação e recursos humanos. Abaixo o
organograma atual e o aprovado no projeto de reestruturação da Infraero:
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Diante disso, as Superintendências de Logística Administrativa, de
Finanças, de Serviços de RH e de Serviços Corporativos de TI serão extintas no âmbito
dos Centros de Suporte e transferidas, na figura de Gerência Geral, para o Centro
Corporativo, de forma a garantir a “unicidade de comando das temáticas tratadas na
prestação de serviços de suporte”.
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Em especial quanto a gestão de licitações, a área responsável será a
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa – SCLA, vinculada à
Superintendência de Serviços Compartilhados, conforme organograma apresentado
acima. Esta área será responsável pela realização de todas as licitações no âmbito da
Infraero, cabendo aos Centros de Suporte atuarem como unidades de apoio à execução
do serviço contratado.
O cronograma desta reestruturação em toda a estatal ocorrerá ao longo do
exercício de 2017 e será monitorado pelo Escritório de Projetos Corporativos da Infraero,
passando por 04 etapas de transição: estruturação, adequação física, adequação do efetivo
e transferência das atividades.
A etapa de estruturação prevê a elaboração das documentações e
adequações dos sistemas para refletir a nova estrutura. Na etapa de adequação física serão
necessárias adequações de layout e alterações de localidade de algumas unidades. Em
seguida ocorrerá a movimentação de pessoal de forma a adequar o efetivo de acordo com
as novas demandas. Por fim, a etapa de transição das atividades engloba a transferência
das tarefas desempenhadas pelas dependências que serão extintas e a absorção das novas
atribuições de acordo com o modelo de Centro de Serviços Compartilhados.

Com mais detalhes, o cronograma abaixo apresenta as fases das etapas de
“adequação do espaço físico” e “adequação do efetivo”:
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A 1ª Fase prevê a desativação das unidades que serão extintas de Belém,
Belo Horizonte e Porto Alegre, com exceção das lideranças de cada área técnica, de forma
a auxiliar, posteriormente, na transição das atividades. A adequação física e de efetivo
das demais unidades que absorverão os serviços também serão objeto desta fase, enquanto
que a 2ª Fase será a desativação definitiva das unidades extintas.
Quanto a execução do cronograma apresentado acima, a unidade
informou, por meio do Memorando nº 8800/DG/2017, de 25 de agosto de 2017:
“Nesse contexto, o cronograma tem mais de 60% de suas etapas
concluídas, e atualmente encontra-se diante das ações concernentes à adequação do
efetivo e transferência das atividades, onde essa última, em especial, encontra-se em fase
adiantada, de forma a se proceder com a desativação das unidades remanescente em
Belém, Belo Horizonte e Porto Alegre”.
De acordo com o gestor, as principais entregas propostas pelo projeto são:
•
•
•
•

Definição do modelo de gestão dos serviços (processos e objetivos baseados nas
boas práticas de mercado);
Padronização e otimização dos processos (implantação nos processos o modelo
definido de gestão dos serviços);
Definição do Acordo de Nível de Serviço, ANS, com estruturação do Catálogo de
Serviços e precificação;
Implantação da ferramenta de TI de gestão de demanda dos serviços.

ato
/F
#

4.1.1.2 INFORMAÇÃO
Mapeamento das fragilidades identificadas nos processos de contratações, em 2016,
pela Auditoria Interna da Infraero
Fato
A avaliação da gestão de compras e contratações pela Infraero, sobretudo
no que diz respeito à qualidade dos controles internos administrativos, foi realizada a
partir das informações consignadas nos relatórios da Superintendência de Auditoria
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Interna da Empresa – PRAI, elaborados em cumprimento ao Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna – PAINT/2016.
As verificações realizadas por parte da PRAI abordaram questões relativas
ao planejamento e, em especial, à execução das seguintes contratações vigentes em 2016:
Contratos nº
TC0079-EG/2013/0029

Contratos de Dispensa
de Licitação

0118-EG/2011/0013

0176-EG/2012/2013

Objeto
Elaboração do projeto executivo e execução das
obras/serviços de engenharia para reforma e
ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto
Internacional Plácido de Castro de Rio Branco/AC.
Realização de auditoria especial nos processos de
dispensa de licitação realizados nos Aeroportos
Internacional de Porto Velho, Rio Branco e Boa
Vista.
Execução dos serviços de instalação de ALSF2 –
Sistema de Luzes de Aproximação, e construção e
instalação de Casa de Força e Centro de Medição de
Média Tensão do Aeroporto Internacional Salgado
Filho, em Porto Alegre/RS
Instalação de luminárias embutidas para os eixos das
pistas de pouso e decolagem e de táxis, do Aeroporto
Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS

Relatório PRAI
03.2016/12.2/SBRB
.23/AIIN
Rel. Aud. Especial
003.201600.5/SBRB/22/AIA
G
05.201612.1/SBPA23/AIIN
05.201612.1/SBPA23/AIIN

Em relação ao planejamento de contratações, os exames apontaram falhas
na elaboração de projetos básicos pela ausência de estudos detalhados para a definição e
caracterização do objeto contratado com vistas a promover a reforma e ampliação do
terminal de passageiros do aeroporto de Rio Branco/AC (Contrato nº TC0079EG/2013/0029), o que acarretou na necessidade de consideráveis acréscimos na planilha
contratual devido a insuficiência na definição do que se pretendia contratar.
De acordo com a equipe de auditoria interna da empresa, em vários
trabalhos anteriores, desde 2011, já havia sido apontado esta falha no atendimento à
legislação para elaboração do projeto básico com elementos suficientes que permitam as
empresas elaborarem suas propostas. Entretanto, não se verificou atendimento, por parte
dos gestores, às recomendações emanadas.
Adicionalmente, verificou-se que, para este mesmo contrato de ampliação
do terminal de passageiros, houve alteração substancial do objeto originalmente licitado.
De acordo com o apontado pela auditoria interna, as alterações promovidas por meio dos
termos aditivos descaracterizaram o objeto, representando alterações da ordem de 50,58%
do valor contratado.
Diante disso, a PRAI recomendou ao gestor orientar as áreas técnicas a
definir, na etapa de planejamento, o projeto básico com todos os elementos necessários à
contratação, conforme estabelece a legislação.
Sobre a opção de contratação do RDC pelo regime de Empreitada por
Preço Global para o Contrato nº 0079-EG/2013/0029, a PRAI entendeu inadequada visto
que o tipo de regime por preço global requer um projeto básico com alto grau de
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detalhamento, de forma que os custos sejam estimados com uma margem mínima de
incerteza, o que não ocorreu.
Além disso, a Superintendência de Auditoria Interna da empresa assinalou
superdimensionamento nos valores pagos, pela Infraero à Contratada, relativos ao seguro
garantia do contrato e seguro de risco de engenharia, repasses estipulados no BDI. A
obrigação contratual da Infraero foi definida em R$ 280.857,83, enquanto que a
contratada desembolsou, com as apólices de seguro, o valor de R$ 133.884,18. Frente ao
risco de pagamento a maior em diversos contratos da Infraero, recomendou-se ao gestor
que reavaliasse “o sistema de controle sobre os prêmios pagos pelas apólices de seguros,
de forma que sejam repassados à Contratada apenas os valores exatos para cobrir os
custos incorridos”.
Em relação ao contrato de instalação do sistema de luzes de aproximação
e construção de uma casa de força de média tensão no Aeroporto Internacional Salgado
Filho, em Porto Alegre/RS (Contrato nº 0118-EG/2011/0013), verificou-se que foi
realizado o recebimento provisório dos serviços com diversas pendências de execução,
contrariando o estabelecido no termo contratual e em normativo interno da Infraero.
Como agravante, o Termo de Recebimento Provisório declarava que os serviços estavam
de acordo com os projetos e especificações do Edital, de forma a autorizar o pagamento
integral do contrato, mesmo tendo sido apontadas pendências no relatório de vistoria.
O mesmo se deu com a contratação para instalação de luminárias na pista
de pouso e decolagem do Aeroporto Salgado Filho (Contrato nº 176-EG/2012/2013): a
fiscalização do contrato liberou o pagamento da última medição antes da realização do
recebimento definitivo do objeto contratado, que apresentava diversas pendências de
serviços.
Ainda, foi identificado a necessidade de melhorar a avaliação, pelo
membro técnico, das propostas de preços de obras e engenharia visto que se verificou, no
Contrato nº TC0079-EG/2013/0029, que o valor unitário de um dos itens da proposta
vencedora era 98% inferior ao preço unitário de referência. Esta diferença foi decisiva,
pois equivale a 55% do valor de desconto oferecido pela contratada para vencer o certame
e representa indício de preço unitário inexequível, o que contraria o edital.
No âmbito dos contratos de dispensa de licitação do Aeroporto
Internacional de Rio Branco/AC – Plácido Castro, verificou-se ausência de segregação
de funções visto que o mesmo empregado foi responsável pela elaboração do pedido de
contratação, obtenção das cotações, certificação da nota fiscal e instrução do processo de
pagamento do fornecedor.
Os documentos apresentados à auditoria interna revelaram, ainda, que
algumas dispensas de licitação foram celebradas acima do valor limite vigente à época,
equivalente a R$ 8.000,00, podendo ocasionar prejuízo ao erário e configurar
improbidade administrativa. Para estes casos, o gestor respondeu que receberam “nova
orientação da Gerência de Suporte Administrativo de Manaus – ADMN quanto a
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obediência aos limites previstos legalmente com o intuito de que fatos dessa natureza não
voltem a ocorrer”.
Verificou-se, também, a oportunidade de melhoria na área de licitação da
Infraero, especialmente quanto a avaliação, pelo membro técnico, das propostas de preços
de obras e serviços de engenharia, visto que, para os contratos de dispensa de Licitação
do Aeroporto de Rio Branco, constatou-se que havia deslocamento físico dos gestores,
até aos fornecedores, afim de obter as cotações de preço.
Esta prática gera o risco de inibir a concorrência e compromete a
transparência do processo. Portanto, constatou-se a necessidade de orientar os
empregados quanto a utilização do sistema eletrônico para estas cotações referentes às
dispensas de licitação, resultando em melhoras estruturantes no processo.
Nesse sentido, a Superintendência de Serviços Compartilhados
encaminhou Memorando Circular nº 5079/DGSC(SCLA)/2017, de 18 de maio de 2017,
orientando que “as contratações por meio de licitação ou dispensa de licitação devem
ser preferencialmente na forma eletrônica, salvo quando for inviável a sua realização,
devendo, ainda, ser registrada os motivos nos autos do processo de contratação”.
Outro ponto destacado pela PRAI foi a ausência de informações
específicas de cada contratação nos editais simplificados utilizados em 100% das
dispensas de licitação do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Utilizavam-se editais
padrões, produzidos após o certame licitatório, com a finalidade de apenas compor o
processo, sem sequer serem levados ao conhecimento das empresas consultadas. A
Auditoria Interna entendeu que esta prática fragilizava e elevava o risco de
direcionamento do certame, contrapondo ao princípio da competição e da igualdade entre
os licitantes.
Diante desta fragilidade identificada, o gestor providenciou, por meio de
memorando, a divulgação da necessidade de cumprimento integral dos normativos
internos que regem o assunto, no intuito de que fatos dessa natureza não voltem a ocorrer.
Por fim, a Auditoria Interna entendeu as providências como suficientes e não emitiu
recomendações quanto a este item.
Em manifestação, o gestor informou no Memorando nº 9558/DGSC/2017R, encaminhado por meio do Ofício nº 2999/PRAI(AICM)/20117-R, de 15 de setembro
de 2017, que “os apontamentos explicitados tratam-se de situações isoladas, com as
devidas tratativas em âmbito interno, inclusive com reforço do rito de contratação
previsto no Normativo da Infraero”.
Ressalta-se que os problemas apresentados foram identificados em
trabalhos específicos desenvolvidos pela Auditoria Interna da empresa e vêm sendo
acompanhados por meio de recomendações emitidas nos respectivos relatórios. Dessa
forma, não serão objeto de novas recomendações neste relatório, fazendo-se um relato
sobre as falhas identificadas na gestão.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201701110
Unidade(s) auditada(s): Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(INFRAERO)
Ministério supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT)
Município (UF): Brasília (DF)
Exercício: 2016

1.
Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e
31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.
2.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram
os resultados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO.
3.
As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol
de Responsáveis:
- Morosidade na adoção de medidas para reverter os impactos na gestão de pessoal após
as concessões de aeroportos, comprometendo a sustentabilidade da Infraero e
insuficiência de informações relativas às estratégias, evolução e perspectivas quanto a
readequação do quadro de pessoal da empresa. (item 3.1.1.1);
4.
Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade
entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme
indicado a seguir:
CPF

Cargo ou função

Avaliação do órgão
de Controle Interno

Fundamentação da avaliação
do Controle Interno

***.370.266-**

Membro do Conselho
de Administração

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.370.266-**

Presidente

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.646.868-**

Membro do Conselho
de Administração

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110
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CPF

Cargo ou função

Avaliação do órgão
de Controle Interno

Fundamentação da avaliação
do Controle Interno

***.019.862-**

Membro do Conselho
de Administração

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.064.628-**

Membro do Conselho
de Administração

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.162.126-**

Membro do Conselho
de Administração

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.914.348-**

Conselheiro
Presidente

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.157.580-**

Membro do Conselho
de Administração

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.913.813-**

Diretoria Executiva –
Diretor de
Planejamento e
Gestão Estratégica

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.394.409-**

Diretoria Executiva Diretor de Engenharia
e Meio Ambiente

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.638.311-**

Diretoria Executiva Diretor Comercial e
de Logística de
Cargas

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.804.238-**

Diretoria Executiva –
Diretor de Gestão
Operacional e
Navegação Aérea

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.459.304-**

Diretoria Executiva –
Diretor Jurídico e de
Assuntos
Regulatórios

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

***.871.604-**

Diretoria Executiva –
Diretor Financeiro e
de Serviços
Compartilhados

Regular com
Ressalva

Item 3.1.1.1 do Relatório nº
201701110

Brasília, 27 de setembro de 2017.
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela
certificação foi decidida pelo:
COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DE ESTATAIS DOS SETORES DE
LOGÍSTICA E SERVIÇOS
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Parecer de Dirigente do
Controle Interno
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201701110
Unidade Auditada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(INFRAERO)
Ministério Supervisor: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Município/UF: Brasília (DF)
Exercício: 2016
Autoridade Supervisora: Ministro MAURÍCIO QUINTELLA
1.

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício

de 2016 da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, expresso
a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e
recomendações formulados pela equipe de auditoria.
2.

No que tange aos resultados da gestão, a partir da análise das demonstrações

contábeis da Infraero, foi possível realizar um diagnóstico da situação econômicofinanceira da unidade no período de 2012 a 2016. Nessa análise, identificou-se um
impacto na sustentabilidade da empresa com a concessão dos principais aeroportos de sua
rede para a iniciativa privada. Os aeroportos concedidos, além de gerarem receitas
significativas para a unidade, eram superavitários, o que contribuía para o pagamento de
custos e despesas dos aeroportos menores, mantendo o sistema de subsídio cruzado.
Atualmente os aeroportos concedidos vêm apurando prejuízo contábil, o qual é absorvido
na DRE da Infraero, devido a participação de 49% que a unidade tem na sociedade com
os parceiros privados para administração desses ativos.
3.

Ressalta-se que não há perspectiva, no curto prazo, de recebimento dos dividendos

das Sociedades de Propósito Específico - SPE de que a Infraero participa ou expectativa
de elevação significativa de receitas de aeroportos que até então eram supridos por
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aeroportos maiores. Nesse sentido, verifica-se, atualmente, uma capacidade limitada de
investimento e manutenção própria por parte da Infraero, o que vem causando um
aumento da dependência dos recursos repassados pela União para continuidade das
operações e investimentos.
4.

Por outro lado, foi possível observar que a Infraero vem trabalhando junto ao

Governo Federal a fim de buscar uma recuperação, e nesse contexto foi obtido por
exemplo, a incorporação do valor do Ataero às tarifas aeroportuárias da unidade,
incrementando os ganhos da empresa para os exercícios seguintes. Outrossim, os
indicadores de liquidez demonstraram que a capacidade de pagar dívidas de curto prazo
evoluiu em relação a 2012. Adicionalmente, é importante ressaltar que a empresa não
contraiu qualquer tipo de financiamento ou empréstimos com terceiros, não obstante o
cenário desfavorável enfrentado.
5.

Da avaliação da gestão de pessoal, merece destaque o desafio enfrentado pela

Infraero de como mantê-la sustentável ante a queda na receita sem a correspondente
redução operacional e administrativa da empresa, o que resultou em gastos excessivos
com pessoal no período analisado. Ressalta-se que as concessões dos principais
aeroportos vêm ocorrendo desde 2012 e, até o final do exercício de 2016, não havia a
estruturação e consolidação de medidas de forma a reverter os impactos gerados pelo fato
de os colaboradores da Infraero não terem sido absorvidos pelas novas concessionárias.
6.

Apenas em abril de 2017, a Infraero aprovou um plano de ação para adequação do

efetivo de pessoal, como parte integrante do Plano de Sustentabilidade da empresa
visando sua recuperação até 2021. Este Plano engloba ações para o balanceamento do
quadro de pessoal, redução de outros custos administrativos e aumento de receitas. Assim,
considerando-se a importância das ações propostas, a CGU realizará acompanhamento da
execução do plano de ação proposto e avaliará a eficácia das medidas em momento
oportuno.
7.

Verificou-se, ainda, necessidade de fortalecimento dos controles internos das

demonstrações contábeis, visto que o Parecer da Auditoria Interna sobre as
demonstrações de 2016 tornou a apontar ressalvas a fragilidades já detectadas em 2015,
reduzindo a segurança quanto ao valor consignado no resultado do exercício e nas
demonstrações, bem como evidenciando pouca evolução quanto aos problemas já
relatados em exercícios anteriores.
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8.

Quanto às falhas observadas na gestão de Tecnologia da Informação, as principais

constatações referiram-se à ausência de uma rotina de acompanhamento do PDTI,
inviabilizando que a gestão realize um monitoramento eficiente do plano, bem como, a
intempestividade na elaboração e aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI 2017-2021, comprometendo o planejamento adequado das atividades
e a gestão efetiva dos recursos orçamentários e de pessoal. O mesmo já havia ocorrido
com o PDTI anteriormente vigente.
9.

No âmbito das recomendações emitidas pela Secretaria Federal de Controle

Interno – SFC em trabalhos anteriores, ressalta-se a existência de pendências na
implementação das melhorias indicadas. Essas recomendações vêm sendo acompanhadas
no âmbito do Plano de Providências Permanente – PPP.
10.

Ainda no exercício de referência, mereceu destaque a elaboração de projeto de

reestruturação organizacional da empresa que se encontra com 60% de suas etapas
concluídas e, de acordo com o gestor, visa elevar a eficiência operacional, padronizar as
atividades, eliminar duplicidade de esforços entre as diferentes localidades, garantir
níveis adequados de serviço e elevar a capacidade de geração de receitas para a empresa.
11.

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI,
art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a
conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado
supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão
inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento
Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de
Contas da União por meio do mesmo sistema.
Brasília/DF, 27 de setembro de 2017.
DIRETOR DE AUDITORIA DE ESTATAIS
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