
Projeto Aeroportos
Base CGH



Agenda

• Objetivo
• Metodologia
• Definição dos pontos focais



Objetivo do Projeto

Entender o processo das operações das 

bases TAM nos aeroportos, propor 

soluções visando otimizar a geração, 

manuseio, armazenagem e distribuição da 

documentação envolvida.



Áreas contempladas:

- Loja *

- Check-in

- Check-out

- Administração

* A Loja gera 95% do volume de informações, 
em meio físico ou digital



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

Prognóstico (pelo latim prognosticu)

[pro = "antecipado, anterior, prévio“ ]  + 
[gnosticu = "alusivo ao conhecimento de"] = 
--------------------------------------------------------------
1- Conhecimento (efetivo ou a se confirmar) antecipado ou prévio sobre algo;  
2- Conjetura sobre o desenvolvimento de uma situação. 

Prognóstico é a ampliação
da lógica do Diagnóstico.

É previsão de um dado evento considerado no contexto de muitas possibilidades. 
Pode ser calculado ou inferido, aplicando-se regras de probabilidade e intuição.

Prognóstico

Diagnóstico



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®
Consultoria de diagnóstico: Consultoria de prognóstico:
- análise do processo existente; 1- análise do processo existente;

2- identificação das informações (relevância , 
momento de geração, duplicidade etc.) que 
constarão nos documentos (físicos ou eletrônicos);

3- no início, proposta de cenários baseados em intui-
ção para desenvolvimento de possíveis soluções; 

- identificação dos doctos. gerados; 4- identificação dos doctos. gerados;
- seus respectivos volume, tipo e 5- seus respectivos volume, tipo e classificação;

classificação;
6- identificação e mensuração dos ganhos propostos 

(valores gerados);
- ao final, proposta de cenários ba-

seados em serviços e/ou produtos 
já existentes

7- ao final, desenvolvimento e aplicação da melhor 
solução (metodologia + produtos + serviços) para 
obter os valores anteriormente identificados.



1 – ANÁLISE DO PROCESSO EXISTENTE

Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

Visita à loja

Visita à Administração

95% gerados na Loja



2 – IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (exemplo)

Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

Passo inicial



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

À VISTA

No.de controle

280698
Autorização

033695E
xe

m
pl

o



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®
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Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®
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2 – IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (exemplo)

Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

NOVO Passo final ANTIGO Passo final



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®
4 – PROPOSTA DE CENÁRIOS BASEADOS EM INTUIÇÃO PARA     

DESENVOLVIMENTO. DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

– EXEMPLO DE FUNCIONALIDADE: avaliação do processo de fechamento de 

caixa;

– SITUAÇÃO:  demora no fechamento do caixa (devido à grande geração de papéis);

– EVENTO: fechamento de caixa por turno;

– QUESTÃO INTUITIVA: Ajudaria a tornar o processo mais rápido e preciso se...

– PESSOAS:                      ...o funcionário responsável pelo fechamento de caixa...

– AÇÃO/ COMO:               ...tivesse uma maneira de fazer o fechamento de caixa na 
tela de maneira automática, extraindo (on-line) os dados financeiros já existentes no 

sistema E-TAM, através de relatórios a serem implementados no próprio sistema?



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

5- SEUS RESPECTIVOS VOLUME, TIPO E CLASSIFICAÇÃO;

6- IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DOS GANHOS PROPOSTOS 
(VALORES GERADOS);

7- DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DA MELHOR SOLUÇÃO 
(METODOLOGIA + PRODUTOS + SERVIÇOS) PARA OBTER OS 
VALORES ANTERIORMENTE IDENTIFICADO. 

DELIVERY: produto a ser entregue como 
relatório conclusivo (PROGNOSE) 



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

EXEMPLO:
IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DOS GANHOS PROPOSTOS 
(VALORES GERADOS)

A.  Redução no tempo do fechamento de caixa de 25’ para 5’
(possibilidade de redução ainda maior);

B. Geração de E-Tickets (passageiro) na loja CGH: média de 300/dia
(não impressão, trâmite(S) e guarda de 300 audit coupon);

C. Documentação Física para Fechamento do Caixa
(não impressão e trâmite(S) de 10 páginas de relatórios auxiliares do 
MP- movimento de passagem por turno (3 turnos/dia));



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

D. Redução de guarda física (80%) de doctos. de fechamento do MP
(não efetuar guarda física de 300 audit coupon/dia +                           
30 páginas de relatórios auxiliares do movimento de passagem (MP) + 
270 comprovantes de cartão de débito/crédito  (90% das vendas));

E. Redução dos atendimentos na loja que não sejam exclusivamente 
para venda de passagens 
(transferência para check-in da cobrança por excesso de bagagens, 
PETs, remarcações, diferenças de tarifa, taxas de embarque etc.)

F. (consequente) Redução das filas na loja
(para compra de passagens e pagamentos em geral)

G. Redução do volume e frequência do malote físico



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

H. Redução nos erros dos fechamentos de caixa
(pela eliminação de digitação e cálculos)

I. Melhoria do processo de auditoria/controladoria
(início a qualquer momento, melhor legibilidade das informações, 
redução de consultas explicativas ao pessoal do fechamento de caixa, 
agilidade na execução da controladoria) 

J. Aumento na satisfação do cliente (ganho indireto)
(pela eliminação de trânsito pelo saguão do aeroporto, pela agilização 
dos pagamentos, por ter atendimento de venda mais rápido na loja)

K. Aumento na vendas (ganho indireto)
(pelo aumento da qualidade de atendimento e menor tempo de espera)



Metodologia: Consultoria de Prognóstico ®

L. Melhorias no sistema E-TAM (ganho indireto)
(racionalização das informações e adequações visando uso pleno)
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