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SE O ASSUNTO É AEROPORTOS,
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO
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FAÇA COM 
QUEM SABE!

Conte com 
a expertise 
de quem 
tem mais de 
30 anos de 
mercado, 
escolha a 
INFRACEA
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NOSSA HISTÓRIA

2014

2013

FUNDAÇÃO DA INFRACEA
A empresa é inaugurada no dia 28/01, 
pelo então tenente coronel aviador da 
reserva da Força Aérea Brasileira, Fernando 
Siqueira, que identificou a oportunidade 
de prestar um serviço de excelência no 
setor aeroportuário. Destaque a grande 
consultoria  para a primeira concessionária 
privada - Aeroporto Internacional de Natal 
(São Gonçalo do Amarante - RN).

OS PRIMEIROS GRANDES PASSOS
É inaugurado o primeiro escritório da 
INFRACEA, estrategicamente localizado 
em Brasília, próximo as principais 
sedes das instituições decisoras do 
setor. 

AO LADO DOS GIGANTES
A INFRACEA atinge um crescimento 
exponencial de 600%, prestando 
serviços para aeroportos internacionais 
(Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, 
Brasília, Vitória e Natal), marcas 
multinacionais  (Zurich Airports, Vinci, 
Fraport, Inframérica), e também para o 
Aeroporto de Macaé.

2018

2019

EXPANDINDO AS FRONTEIRAS
1° consultoria internacional. A empresa 
consolida sua marca prestando 
serviços de consultoria na Europa 
(Espanha) e na Ásia (Paquistão).

NOVOS DESAFIOS
Primeiro ano da pandemia. A INFRACEA 
atinge a marca de administradora de 8 
aeroportos e mais de 25 bases, e passa 
a prestar serviços para todo o país, 
contando com mais de 300 colaboradores.

2020

2021

INAUGURAÇÃO DO CCO E INFRACEA AV. PAULISTA
Ampliação da nova área da sede da empresa, dobrando 
o espaço físico para mais de 500m², totalizando 4 amplos 
pavimentos, implementando um CCO (Centro de Controle 
Operacional), onde monitora suas bases, aeroportos, 
veículos, máquinas, obras e contratos. Acompanhando o 
crescimento em SP, a INFRACEA inaugura um escritório na AV. 
Paulista, seu coração financeiro do estado. 
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PRESENÇA NO BRASIL

NÚMERO DE BASES
A INFRACEA está presente em 20 
bases distribuídas em 04 regiões  
Brasileiras: Nordeste, Centro-
Oeste, Sul e Sudeste.

A INFRACEA tem grandes 
contratos na região Norte do 
país e vem se expandindo 
para implementar bases por lá 
também. Em breve a INFRACEA 
Região Norte, em especial na 
Amazônia Brasileira

A INFRACEA atua na gestão 
completa de 08 Aeroportos, 
01 Terminal Rodoviário. Uma 
diversidade de  Serviços 
e Soluções Aeroportuárias 
são executados, por nossos  
profissionais, nestas cidades:

Fortaleza/CE

Mossoró/RN

Serra Talhada/PE
Caruaru/PE

Guanambi/BA

Paracatu/MG

Vitória/ES

Macaé/RJ

São Paulo/SP
Bauru/SP

Pradópolis/SP

Brasília/DF

Correia Pinto/SC
Lages/SC

Forquilinha/SC Passo Fundo/RS
Santo Ângelo/RS

Campo Mourão/PR

Rio Verde/GO

Juiz de Fora/MG 
(Terminal Rodoviário)
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A INFRACEA é responsável pela gestão 
completa, tanto do lado ar, quanto 
do lado terra, dos aeroportos: Aeroporto de Mossoró - RN

Operação e administração
ICAO: SBMS 

Aeroporto de Serra Talhada - PE
Operação e administração
ICAO: SNHS 

Aeroporto de Caruaru - PE
Operação e administração
ICAO: SNRU 

Aeroporto de Guanambi – BA
Operação e administração
ICAO: SNGI

Aeroporto de Paracatu – MG
Operação e administração
ICAO: SNZR

Aeroporto de Forquilhinha - SC
Operação e administração
ICAO: SSIM 

Aeroporto de Lages - SC
Operação e administração
ICAO: SBLJ 

Aeroporto de Correia Pinto - SC
Operação e administração
ICAO: SNCP

GESTÃO DE AEROPORTOS
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INFRACEA EM NÚMEROS

+300
Funcionários

+103
Clientes 

Satisfeitos

+22 
Obras 

Realizadas

+25
Bases 

Operacionais
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NOSSAS DIRETRIZES

COMPLIANCE QUE O SETOR EXIGE

Contratar uma empresa que realmente se importa 
com a segurança de suas operações, além do papel 
e panfletos, faz toda a diferença. A INFRACEA, seus 
Coordenadores, Gerentes e Diretores acompanham seus 
projetos de perto, na intenção de garantir a eficiência e 
segurança de suas operações.

Está no nosso sangue, em todas as nossas tarefas e 
projetos, quase que obsessivamente, o cumprimento e 
a entrega satisfatória daquilo que nos foi contratado. 
É uma de nossas premissas firmar compromissos 
baseados em entregas realizáveis, com orçamentos e 
prazos adequados ao volume e nível de complexidade 
do serviço.

Trabalhamos com muita ética e seriedade em nossas 
ações. Temos em nossos pilares, desde a fundação, a 
transparência como premissa básica. Somos patriotas 
e entendemos que transparência deva fazer parte 
dos processos, assim como de todas as etapas 
do projeto e fases realizadas e conduzidas pela 
empresa. Selecionamos com critério e cuidado nossos 
colaboradores.  

Segurança

Compromisso

Tr
a

ns
pa

rê
nc

ia
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O GRUPO INFRACEA É COMPOSTO POR DUAS EMPRESAS:

INFRACEA SERVIÇOS - Projetada para prestação de serviços 
de terceirização e mão de obra. A empresa está localizada 
no mesmo edifício da empresa mãe (INFRACEA Aeroportos), 
e destaca-se pela maior customização e um menor custo 
para pequenos e médios operadores. 

INFRACEA AEROPORTOS - É formada por 3 grandes diretorias, 
a DO (Diretoria de Operações), a DT (Diretoria Técnica), e a 
DA (Diretoria Administrativa).

A Diretoria de Operações tem foco na segurança, otimização 
dos recursos, e no bom andamento de seus processos; 
essa diretoria é responsável pelos contratos de grandes 
operadoras. Integram essa esquipe: pilotos, controladores de 
voo, especialistas em aviação civil, gestores aeroportuários, 
técnicos, especialistas em segurança da aviação (AVSEC), 
e especialistas em segurança operacional (SGSO). Possui  
cerca de 150 colaboradores. 

A Diretoria Técnica é responsável pela elaboração de 
projetos, execução de obras, elaboração de cartas, 
procedimentos e análises no que concerne o controle 
do espaço aéreo. Atualmente integram essa equipe: 
engenheiros, arquitetos, topógrafos, analistas, etc.  Possui 
cerca de 100 colaboradores. 

A Diretoria Administrativa é responsável pelos contratos, 
licitações, recursos humanos, jurídico e financeiro. É formada 
por: advogados, contadores, administradores, gestores de 
RH e técnicos. Possui cerca de 50 colaboradores.

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR

LOCALIZAÇÃO

VANTAGEM 
COMPETITIVA

A FORMA COMO TRABALHAMOS

TECNOLOGIACOMPLIANCE 

Dispomos de profissionais 
com conhecimentos 
variados, e em constante 

atualização.

Localizada em Brasília, 
a sede da INFRACEA 
está estrategicamente 
próximas as Instituições 

decisoras do setor.

Dispomos de uma política de 
compliance, tendo a ética e a 
honestidade como pilares, além 
de um canal para denúncias e 
comunicados. Primamos pela 
honestidade em nossas ações e em 
nossos relacionamentos públicos e 

privados

Investimos em novas plataforma, 
sistemas e equipamentos, 
fazendo da Tecnologia 
uma aliada na prestação 
de serviços de qualidade, 
prazos tempestivos e custos 
competitivos. A INFRACEA e seus 
profissionais estão em constante 

aprimoramento tecnológico.
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ANÁLISE DA 
DEMANDA 

Nesse primeiro contato, a equipe 
buscará compreender o cenário e as 
alternativas de solução mais aderentes 
às intenções e orçamentos de nossos 
clientes.

SOBRE NOSSOS PROCESSOS

1

PRODUÇÃO

O time será alocado de acordo com as 
especificidades da demanda e suas áreas 
de formação/conhecimento. Durante a 
execução, reuniões de checkpoint poderão 
ser definidas para a apresentação do 
andamento; um plano de trabalho poderá 
ser disponibilizado.

2

DOUBLE 
CHECK 

Além de garantir a qualidade dos 
serviços prestados, nossas equipes 
contam com profissionais experientes, 
com mais de 10 anos no segmento, que 
são responsáveis pela última fase do 
processo antes da entrega. 

3

ENTREGA4

Primamos cumprir com os prazos 
planejados. Nesta última etapa, como 
padrão, é solicitado ao cliente, pela 
equipe de Qualidade e Novos Negócios, 
um feedback estruturado, com a 
oportunidade de se avaliar todo o 
processo. 



NOSSOS



SERVIÇOS
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OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

Nossa operação vai do “Lado Ar” ao “Lado Terra”, 
passando pelo check-in, atendimento ao cliente, 
serviços de proteção ao voo, dentre outros. A 
Operação Aeroportuária é uma de nossas Core 
Competences. 

Desenvolvemos um planejamento a partir do 
zero, dimensionando a equipe necessária de 
acordo com a alocação de voos, planejamento 
de malha aérea (slots) e fluxo de passageiros 
para embarque/desembarque.  Temos gestores 
com anos de experiência no setor aeroportuário e 
líderes do mais alto nível profissional. 

Nossos atendentes e fiscais de pátio estão entre 
os mais completos do mercado, treinados para 
atender o cliente de forma motivada e cordial, 
experts em Operação Aeroportuária, seja em 
terminais ou em pátios. 



13

SOLUÇÕES PARA AEROPORTOS E AERÓDROMOS 

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

      Administração e Gestão de Aeródromos;
      Operação Aeroportuária;
      Elaboração de Processos ANAC e COMAER;
      Assessoria para Tarifação Aeroportuária;
      Certificações Operacionais;
     Serviços de Segurança da Aviação Civil - APAC (Agente de    
    Proteção da Aviação Civil);

      Implantação, Operação e Manutenção de EPTA (Torres de
      Controle, Rádios, Sistemas e Auxílios);
      Manuais, Planos e Programas Aeroportuários (PDIR, PGI, MASTER
      PLAN, MOPS, PSA, PPSP e etc).

CURSOS E CAPACITAÇÃO: 

• Curso para credenciamento aeroportuário (RBAC 153);
• Direção Defensiva para aeroportos;
• Fiscalização de pátio (marshalling e operação de pontes de 

embarque);
• Formação em Operações Aeroportuárias (Fiscais de Pátio); 
• Inspeção de Passageiros – APACS;
• Instalação de infraestrutura civil e elétrica lado ar e lado terra;
• Instalação e realocação de auxílios à navegação aérea;
• Manuais Aeroportuários (MOPS, PSA, PPSP e etc);
• Manutenção de balizamentos e de auxílios visuais (PAPI). 

Não encontrou o que estava procurando? 
Entre em contato! Nossos produtos e serviços 
são constantemente atualizados. 
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SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS E TERCEIRIZAÇÃO

• Manutenção de equipamentos dos serviços de navegaçã Aérea, 
auxílios visuais luminosos e auxílios meteorológicos;

• Operação de EPTA (Categorias A, B, C, D, M, Especial);
• Operação de Torre de controle;
• Planejamento de malha aérea – SLOTS e Cálculos de Capacidade;
• Planos (PBZR, PSA, PLEM, PSESCA,PSOA, PCINC, PDIR);
• Processos COMAER de Alteração Cadastral (OPEA, PBZPH, PBZPA);
• Projetos Básicos e Executivos (Civis, Elétricos, Balizamentos e 

Auxílios);
• Segurança da Aviação Civil (AVSEC);
• Segurança Operacional (SGSO);
• Serviços de atendimento a aeronaves – Lado ar;
• Serviços de atendimento ao público – Lado terra;
• Topografia especializada em aeroportos e objetos projetados 

no espaço aéreo (edificações, helipontos e planos de zona de 
proteção);

• Terceirização de mão de obra (limpeza, atendimentos, segurança);
• Locação de Veículos, máquinas e equipamentos.

SOLUÇÕES PARA AEROPORTOS E AERÓDROMOS 

1C

2B

3A4A5A

Não encontrou o que estava procurando? 
Entre em contato! Nossos produtos 
serviços são constantemente atualizados. 
Garantimos o melhor padrão de serviço, 
no menor preço.

ENGENHARIA E PROJETOS

• Instalação de infraestrutura civil e elétrica lado ar e lado terra;
• Instalação, manutenção e realocação de auxílios à navegação 

aérea;
• Manutenção de balizamentos e de auxílios visuais luminosos (PAPI 

e ALS);
• Projetos Aeroportuários (Lado Ar e Lado Terra);
• Planejamentos Aeroportuário (PGI, MP,  Cálculos de Capacidade, 

PCN, PDIR, PBZPA, OPEA, ); 
• Consultoria, anteprojetos e orçamentos para novas concessões.
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CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL 

A nossa equipe de profissionais de Operações Aeroportuárias 
é expert quando o assunto é CERTOP (Certificação 
Operacional). 

Todo aeroporto que almeja receber operações aéreas 
regulares, tem que passar por este processo junto a ANAC. 
É nele, que nossa agência reguladora atesta a capacidade 
operacional do aeroporto em receber linhas aéreas regulares, 
nos aspectos de infraestrutura, segurança operacional, 
segurança contra atos de interferências ilícitas e demais 
itens ligados diretamente às atividades processuais de um 
aeroporto

Com base no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC 
139, realizamos todo o processo de Certificação Operacional 
para o aeroporto, desde a inspeção prévia para a identificação 
de não conformidades, definição de metodologia e planos 
de ações que permitam ao aeroporto obter a Certificação 
Operacional e assim possa operar voos regulares. 

Já realizamos a Certificação Operacional de diversos 
aeroportos pelo país, tais como Brasília, Natal, Lages, 
Guanambi, Mossoró, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza.
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INFRACEA HELIPONTOS & SKYPORTS

SERVIÇOS 

PBZPH
Processos ANAC 
Processo COMAER
Projetos básicos e executivos
Manutenção
Fornecimento de suprimentos (lâmpadas, balizamentos, biruta, 
sistemas elétricos)
Obras de implantação
Sinalização horizontal (pintura)
Sistemas de combate a incêndio
Operação
Homologação e certificação
Topografia
Estudos aeronáuticos
Acordos operacionais
OPEA

“A INFRACEA Helipontos & Skyports está chegando para expandir 
o mix de produtos e serviços que o grupo INFRACEA já apresenta 
hoje para o setor. Expandiremos nossa atuação no principal polo 
de operação de helicópteros do Brasil e segundo maior do Mundo, 
tudo isso dentro de um escritório bem estruturado, que nos 
permitirá ampliar os horizontes não só realizando planejamento e 
implementação de projetos e serviços relacionados à helipontos, 
mas também observando bem de perto o futuro, nos mantendo 
próximos de técnicas e tecnologias de ponta e novas tendências 
como os skyports”, 
  
Fernando Siqueira, CEO & Fundador da INFRACEA.

Não encontrou o que estava procurando? 
Entre em contato! Nossos produtos e serviços 
são constantemente atualizados. 
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ACADEMIA INFRACEA

CURSOS E CAPACITAÇÃO: 

• Curso para credenciamento aeroportuário (RBAC 153);
• Direção Defensiva para aeroportos;
• Fiscalização de pátio (marshalling e operação de pontes de 

embarque);
• Formação em Operações Aeroportuárias (Fiscais de Pátio); 
• Básico AVSEC;
• Instalação de infraestrutura civil e elétrica lado ar e lado terra;
• Instalação e realocação de auxílios à navegação aérea;
• Manuais Aeroportuários (MOPS, PSA, PPSP e etc);
• Manutenção de balizamentos e de auxílios visuais (PAPI); 
• Gestão de Aeródromos;
• Operação Aeroportuária;
• Tarifação Aeroportuária;
• Certificações Operacionais.
• Inspeção de Passageiros – APACS;
• Operador de Centro de Controle Operacional (CCO/COA/COE);
• SGSO para Operadores Aéreos;
• SGSO para Administração de Aeroportos.

Não encontrou o que estava procurando? 
Entre em contato! Treinamentos In Company, 
desenhados especialmente para sua empresa.
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BOAS REFERÊNCIAS? TEMOS VÁRIAS!



FALE COM NOVOS NEGÓCIOS
      +55 61 99698-8484 | 3081-8484 | 99990-8484
EQS 114/115 - Edifício Casablanca, 42
Asa Sul, Brasília - DF, 70377-400
INFRACEA.COM.BR


