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Ofício Nº 036 /ANEI/2015                                                                      Brasília-DF, 06 de agosto de 2015. 

À sua senhoria o Senhor 

Antônio Gustavo Matos do Vale 

Presidente da Infraero 

Assunto:  Resposta a revista Veja e 

outros assuntos 

 

Senhor presidente, 

Apesar de uma tímida resposta à Veja, cujo Ofício Nº 035/ANEI/2015 solicitava 

providências tocante ao posicionamento dessa direção da estatal, mister salientar que eximir-se de 

qualquer responsabilidade à frente da Empresa, em decorrência de temporalidade, resume bem uma infeliz 

cultura ancestral na Infraero, ou seja, “isto ou aquilo não é comigo” ... Talvez V.Sa. não esteja inteirado, 

mas esse foi e deveria ser um discurso combatido no seio de nossa querida estatal. Ainda que o “problema” 

não seja “nosso”, precisamos procurar facilitar a sua resolução. Ademais, parte da diretoria que aí está já 

se encontrava bem antes da chegada de V.Sa., salvo engano, desde 2009. 

No caso da reportagem, ajudaria se V.Sa. tivesse sido preciso na resposta ou tão enfático e 

veemente como em outras oportunidades, ameaçando processar o caluniador, por exemplo, e não sendo 

evasivo e mostrando indiferença. Ora, o assunto é da mais grave relevância. Vossa Senhoria menciona na 

resposta que desde março de 2011, período de vossa gestão, que não há qualquer ação judicial oriunda do 

MPF relacionada aos empreendimentos da estatal. É possível que não haja, ainda, e por isso V.Sa. deu a 

resposta, mas a matéria da Veja não versa sobre essa hipótese. A afirmação foi que a Polícia Federal 

descobriu que as grandes empreiteiras fraudavam as licitações e superfaturavam o preço das obras em 

aeroportos e que funcionários da Infraero teriam recebido propina. Veja não cita quais aeroportos. 

Ora, não deve ser novidade para ninguém que há muito tempo houve cartelização das 

empreiteiras para forçar a Infraero a aumentar os valores das obras a fim de só então participarem das 

licitações. Nos anais da Infraero é possível buscar discurso do próprio diretor de Operações (anterior) da 

estatal denunciando essa prática das empreiteiras e que uma das medidas encontradas para minimizar os 

transtornos na infraestrutura aeroportuária foi contar com a cooperação do Exército Brasileiro na 

ampliação de certas áreas dos aeroportos.  

O que a Veja viu e V.Sa. não pode tapar os olhos é que com as concessões os valores das 

obras desses aeroportos concedidos ficaram estratosféricos, muito acima dos valores de mercado. O cerne 

da questão então, presidente, é que o tesouro nacional tem repassado verba pública à Infraero (seu 

montante de 49% na sociedade) a fim de aportar essa grana viva e limpa às empreiteiras, digo, ao 

Consórcio que administra os aeroportos, agora “privados”, sem qualquer intervenção ou fiscalização do 

poder público no negócio privado. A exemplo da liberação de softwares, sistemas, equipamentos 
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caríssimos e procedimentos – que deveriam estar resguardados por segredo industrial e diferencial 

competitivo – mas foram entregues a esses “concorrentes” diretos da Infraero, sem qualquer objeção. 

Assim, a reportagem sugere que a investigação da Operação Lava-Jato corre em segredo 

de justiça, o que significa cautela em afirmações como a de V.Sa., haja vista os desdobramentos se darem 

no porvir e a possibilidade do envolvimento de gestores da estatal no esquema não pode ser descartado, 

afinal, exemplo de gestores envolvidos em falcatruas é o que não falta na Infraero.  

Por outro lado, lamentamos que V.Sa. tenha tomado uma tímida postura na resposta e, 

ainda, sendo parcialmente verdadeiro nas alegações. Quando V.Sa. afirma que a Infraero é uma empresa 

transparente e presta todos os esclarecimentos solicitados, não é uma verdade absoluta, pois esta 

associação solicitou a publicidade constitucional dos chamados Votos de diretores, contudo nos 

responderam tratar-se de segredo industrial(?). Quando solicitamos o relatório final da Falconi 

Consultoria, a mesma resposta da direção da estatal – segredo industrial(?). O relatório final da 

Consultoria Compass está trancafiado e poucos têm acesso e uma comissão paritária interna está refazendo 

o que se pagou milhões. Sem mencionar outras solicitações que sequer foram respondidas. Enfim, 

infelizmente a gestão de V.Sa. está eivada de segredos e falta de transparência.  

Afirmar sobre os trâmites de um processo licitatório é mera retórica, presidente. Justificar 

para que adquirir ambulâncias – cujo custo final é infinitamente mais caro que contratar o serviço médico 

com o veículo para atuação nos resgates de emergência em aeroportos, ou explicar um investimento de 

aproximadamente sete milhões de reais em aquisição de 20 equipamentos rebocáveis de monitoramento 

para vistorias no sítio aeroportuário a serem destinados a aeroportos que serão concedidos e a aeroportos 

que praticamente não operam voo regular é que são questões além do processo licitatório.  

Tentar convencer o pessoal técnico e capacitado da área de Navegação Aérea sobre o 

porquê de mais uma contratação milionária de reestruturação e também descabida da Fundação de 

Serviços de Defesa e Tecnologias de Processos (SDTP), que responde, inclusive, a Inquérito Civil Público 

por declaração falsa quanto à atividade desenvolvida não parece tarefa fácil. Ou, ainda, para que foi a 

compra milionária dos equipamentos de certificação digital (E-Token) para distribuição a servidores que 

jamais usariam tal ferramenta; ou também a contratação de um sistema de gerenciamento de documentos 

que precisou ser refeito pelo nosso pessoal de TI... a lista é grande e milhões foram para o ralo por causa 

da incompetência de gestão e impunidade. 

Difícil compreender uma estrutura organizacional como a atual. Estamos na contramão da 

modernidade administrativa. Enquanto em empresas que dão certo os processos são cada vez menos 

hierarquizados, a esquizofrênica reestruturação engessou ainda mais, hierarquizou e confundiu ainda mais 

as instâncias, e, aquilo que antes se fazia com certa facilidade e agilidade, hoje é um caos e sobrepeso para 
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os gestores. As antigas Regionais não se entendem e não entendem como pode uma mudança ter sido tão 

desastrosa como a atual. Inconcebível a ideia da área normatizadora de Recursos Humanos (DGGP), na 

Sede, vinculada a diretoria de Gestão ser orientadora de todo o restante da área de Recursos Humanos da 

Empresa, quando esta é vinculada em outra diretoria – a diretoria Financeira. Apenas um exemplo. 

As pessoas estão adoecendo devido à falta de coerência, planejamento e por uma estratégia 

completamente equivocada – se é que podemos chamar de estratégia. A equipe de V.Sa. parece irritar o 

governo por não fazer o dever de casa (em reduzir custos – eles só aumentam) e tem tirado o sono de 

muitos trabalhadores que estão empobrecendo com a Empresa.  

Nunca se viu na Infraero um tempo como este, em que os empregados, apesar do orgulho 

trazido no peito por fazer parte de uma incrível organização, sentem pesar, desgosto e humilhação ao nível 

ao qual a estatal foi levada. E a Infraero está nessa derrocada pela gestão de V.Sa. e seus diretores, 

sobretudo a partir de março de 2011. Nunca o nível intelectual foi tão baixo e os currículos tão pobres 

como atualmente no topo da estatal, consequentemente a eficiência e desempenho da estatal despencou e 

a tendência é piorar ainda mais se a SAC-PR incorporar de vez o discurso de “também não é comigo”.  

O problema da Infraero continua sendo má gestão e corporativismo! Não necessitávamos 

de reestruturação sem antes varrer impunidades e má gestão. Dissemos tempos atrás que a reestruturação 

primeira a ser feita deveria ser a moral dentro da companhia. Porém, infelizmente V.Sa., apesar da larga 

experiência na carreira pública, provavelmente encerrará esse ciclo como gestor de forma tão triste. Vossa 

Senhoria não deixará saudades, como alguns outros que o antecederam, os quais marcaram positivamente 

a Infraero e deixaram sim legado e saudade. 

A reposta à Veja, portanto, é uma lástima! Como foi a tentativa desesperada de V.Sa. em 

convencer os parlamentares da Câmara dos Deputados a recuarem com o Requerimento da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle (PFC – 00003/2015) para que o colegiado não realizasse auditoria 

contábil e operacional relativa à reestruturação da Empresa com ajuda do TCU e MPU.  

Outrossim, o relatório da CPI do Apagão Aéreo e tantos outros casos de improbidade 

administrativa ocorreram de fato na estatal e alguns se arrastam até hoje, como no recente caso em que 

V.Sa. recebeu notificação da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para adoção das 

providências necessárias à mensuração do desfalque patrimonial suportado pela União, em função das 

irregularidades na Gestão do Contrato nº 2.88.02.104-5, e para apuração, se for o caso, da 

responsabilidade da autoridade administrativa omissa na instauração do procedimento de Tomada de 

Contas Especial para quantificação do dano ao Erário. 

Afora os casos mencionados acima, de certo corporativismo instalado pela atual gestão na 

estatal – em que reina a ações entre amigos –, inclusive com sindicâncias que estão sendo reabertas para 
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reanálise de punições ou omissão de punições em função dessa relação espúria de troca de favores. Vossa 

Senhoria também é alvo de denúncia à Comissão de Ética da Presidência da República pela viagem atípica 

à sua cidade natal em Belo Horizonte em fim de semana, às custas da Infraero, como preconizou a 

reportagem do Blog Coluna Esplanada.  

Foi na gestão de V.Sa., ainda, que a diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica tentou 

ludibriar os técnicos do Ministério Público do Trabalho no Inquérito Civil Público a respeito de possível 

parecer favorável da auditoria interna sobre a contratação de consultoria por dispensa de licitação – 

parecer que nunca existiu e foi veementemente rechaçado pelo chefe daquele setor de auditoria, cujos 

documentos estão colacionados na Ação Civil Pública impetrada pela ANEI. 

No comunicado a todos empregados datado de 04/02/2015 da Diretoria Executiva, 

intitulado “Esclarecimento aos empregados”, o qual se dignou a responder o nosso Comunicado ANEI 

001/2015, tecia os seguintes comentários nos itens 1, 5 e 6, respectivamente: 

1-As avaliações constantes do referido comunicado a respeito do processo de reorganização da 

Infraero carecem de fundamentação técnica e se baseiam em suposições a respeito de temas cujo 

conteúdo tem sido objeto de constantes interações entre a Infraero e seus empregados; 

5-A respeito da participação acionária minoritária da Infraero nas Concessionárias e as referências 

sobre dividendos, o assunto está colocado fora de contexto, já que a Diretoria da Infraero não 

pode estabelecer o tempo para pagamento de dividendos, que dependem do desempenho das 

concessionárias e dos resultados auferidos ao longo do tempo. Concessões, como as 

aeroportuárias, exigem investimentos vultosos e, como consequência, só iniciam pagamento de 

dividendos após a maturação desses investimentos; 

6-Em relação aos apontamentos a respeito do resultado financeiro da Empresa em 2014, trata-se 

de uma afirmação precipitada e irresponsável, já que não houve o fechamento das contas do 

exercício. Como a Empresa anualmente faz, em abril, comunicará e explicará os resultados 

apurados, bem como os efeitos, nos seus resultados, da participação acionária nas concessionárias. 
 

No primeiro item acima, presidente, sempre discorremos que essa reestruturação – objeto 

da ACP – traria inúmeros prejuízos à estatal, como aumento do custeio e diminuição da eficiência, além 

dos impactos decorrentes na vida do trabalhador, fossem naqueles que respondiam às funções de confiança 

ou àqueles que se esgotariam de trabalhar ainda mais. E o que se vê hoje? 

Sobre o tema seguinte, quem começou a discursar aos servidores que as concessões seriam 

boas e os dividendos logo sustentariam a estatal foi V.Sa., presidente. Nos discursos pelos aeroportos, 

antes das concessões, houve até prognóstico otimista de que já em 2016 a Infraero receberia o lucro na 

participação dos consórcios.  

Já o terceiro ponto, a assessoria e diretoria responsável por aquela nota é que não deve 

entender absolutamente nada ou possui muita má vontade de dizer a verdade, presidente, pois tudo que 

argumentávamos aconteceu. Fizemos nossas ponderações, em cada um daqueles pontos, além de tantos 

outros, na tentativa de alertá-los, com profunda coerência, respeito e profissionalismo. Mas a despeito da 

cordialidade e assessoria, fomos chamados de levianos, precipitados, irresponsáveis e sem 
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fundamentação técnica. Quem acabou figurando como ridículo e péssimo gestor diante de todos os 

empregados quando a nossa previsão se concretizou? 

Em função disto, este presidente da ANEI ainda teve de suportar ações persecutórias de 

diversas naturezas e até de diretor e seus amiguinhos, ações as quais estão aguardando o devido tratamento 

do judiciário trabalhista. Até agressão física e psicológica no ambiente de trabalho com prenúncio verbal, 

por parte do superintendente de Gestão da Segurança de que “querem acabar comigo (este empregado 

Alex Fabiano)” enfrentei – devidamente registrados, inclusive à Comissão de Ética e à Corregedoria da 

Empresa. Devido às preocupações tanto com a estatal, quanto com a própria vida, julgo não ser necessário 

comentar como anda a saúde deste trabalhador. 

Nesse jogo, o governo que “empurrou” a Empresa do precipício cobra ações da Diretoria 

Executiva anunciando que só aporta capital se e somente se a estatal fizer o dever de casa. A atual gestão 

tem se mostrado incompetente para tal missão, sobretudo diante das malsucedidas ações propostas. 

Destarte, a Infraero continua inchada de gente – com áreas sem praticamente nada para fazer e outras 

assoberbadíssimas de trabalho. Porém a gestão de V.Sa. continua contratando apadrinhados sem qualquer 

plausibilidade às custas do erário público e não reorganiza as atividades de diretorias como a de 

Aeroportos e a de Gestão Operacional.  

Aliás, antes da gestão de V.Sa. os aeroportuários haviam festejado que essa farra com o 

dinheiro público, nas contratações ad nutum praticamente deixariam de existir e seriam bastantes 

criteriosas a partir de então. Mas a gestão de V.Sa. (a partir de março de 2011) arruinou com aquele sonho 

de modernização da gestão e qualificação dos profissionais da Empresa. Chegamos a sonhar com o regime 

de meritocracia, até sermos surpreendidos com a manobra – “secreta” – de beneficiar ex-diretores com 

pomposos cargos a partir de sua destituição. Realmente lamentável... Se fôssemos uma empresa moderna, 

com um sistema de avaliação 360º, a gestão de V.Sa. muito provavelmente seria avaliada como um total 

desastre para a nossa instituição. A impressão que temos aqui debaixo é que quase nada melhorou de 

março de 2011 para cá, pelo contrário, muita coisa desandou. 

A Empresa se afunda em denúncias a todo momento e em todos os órgãos. A reestruturação 

organizacional virou piada nos corredores da Empresa, alvo de investigação do TCU e de denúncias ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, além de pesadelo à vida de centenas de trabalhadores, justo em um 

momento de grave crise econômica no país.  

Ademais, como também já alertamos, algumas áreas e atividades da companhia entrarão 

em colapso em poucas semanas devido à falta de planejamento e organização com a atual reestruturação. 

Serão mais processos no judiciário e erário se esvaindo por pura incompetência da gestão no topo.  
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Chamamentos são realizados para cessão de empregados a outros órgãos, sem a mínima 

eficiência do custo operacional disto e sem qualquer planejamento para a saída de servidores essenciais 

em certas áreas. Há técnicos qualificados de áreas específicas da empresa indo para outros órgãos, 

enquanto é feito um rombo com a saída desse servidor. O resultado é que o gestor da área, mesmo que 

ouvido não é respeitado em sua opinião de não ceder aquele profissional, e acaba precisando convidar 

gente para ocupar aquela vaga aberta por pura incoerência e incompetência – de novo – do topo, na 

liberação desse pessoal. 

A verdade é que tem servidor indo para outros órgãos, receber até menores salários, só 

porque entendem que sua carreira na Infraero foi destruída. A gestão de V.Sa. tem destruído carreiras na 

Infraero, presidente, como no caso de diversas áreas que deixaram de existir sem justificativa plausível. 

A superintendência de Inteligência Empresarial é uma delas, além de muitas outras na base da companhia.  

Por fim senhor presidente, a Carta aberta à sociedade sobre a Infraero foi um desabafo não 

somente da representatividade da ANEI e seus trezentos, mas de cada trabalhador que não aguenta mais 

essa politicagem que privilegia a ação entre amigos e tem escondido sujeiras debaixo do tapetão da 

impunidade, cujos tentáculos já se estendem até na Infraero Serviços e afins.  

Não obstante todo esse cabedal de informações trazidas a V.Sa., nesta oportunidade, no 

intuito de ponderar vossa resposta à Veja, ressaltamos que os princípios fundamentais da governança 

corporativa, quais sejam: transparência, equidade, prestação de contas, cumprimento das leis bem como a 

ética têm se afastado da gestão de março de 2011 para cá, como pode ser percebido dos relatos. 

Se estendermos o tema governança corporativa ao Conselho de Administração e a uma 

necessária auditoria independente na Infraero, provavelmente tergiversarão como no caso da resposta 

míope à Veja. O chefe da auditoria interna tem sido indicado pela própria diretoria executiva – um 

profissional sempre da confiança do topo. Instados a se posicionarem, tanto o presidente do Conselho de 

Administração, quantos os demais, a respeito de nomeações estapafúrdias de apadrinhados em momento 

tão hostil aos cofres da combalida estatal, entre outros questionamentos, parecem dar de ombros.  

Com perdão da prolixidade do texto, sugerimos que V.Sa. apareça mais aos empregados, 

que olhe nos olhos de cada servidor e converse com cada um sobre o que estão achando da gestão de V.Sa. 

desde março de 2011. Saia desse acastelamento que é a Sede com toda bajulação dos comissionados. 

Pergunte ao empregado comum como a matéria da Veja deveria ser realmente respondida ou como 

esperariam que fosse a gestão do presidente da estatal Infraero desde março de 2011.  

Respeitosamente, 

 

ALEX FABIANO COSTA 

Presidente 
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