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Apresen t acão

O INFRAPREV está de braços abertos para o futuro. Constrói uma 

nova trajetória de vida para continuar crescendo e amparando os 

seus participantes e familiares.

 

Os resultados apresentados comprovam que os desafios podem ser alcançados 

porque seus participantes acreditam na instituição, que possui um time coeso e 

muito profissional, comprometido com os resultados.

 

É para essa família, formada pelos participantes e seus dependentes espalhados 

em todo o Brasil, que dedicamos esse relatório. Segurança, tranquilidade, 

eficiência, transparência e inovação são os conceitos perseguidos por nossa 

equipe para que através do Instituto o participante construa o seu futuro com 

muita proteção e união familiar.
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Pa l av r a  do Supe r i n t enden te

C umprir com seus compromissos previdenciários atuais e futuros 

e ampliar o patrimônio com a entrada de novos patrocinadores e 

instituidores, com a condição de fundo de pensão multipatrocinado, 

são dois fatores fundamentais para o INFRAPREV.

A perspectiva de maior competitividade para o setor de infraestrutura 

aeroportuária no Brasil, o desafio de manter a proteção previdenciária de 

nossos atuais participantes, o aquecimento do mercado de previdência 

privada e o surgimento de novos produtos previdenciários foram as principais 

razões que levaram o INFRAPREV a torna-se um fundo multipatrocinado. 
 

Já começamos a trabalhar efetivamente em 2011 no multipatrocínio. Os 

planos patrocinador e instituidor foram certificados pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc), para ofertar a novas empresas 

patrocinadoras e a entidades associativas, os chamados instituidores. Os 

primeiros passos foram dados, assim como os contatos com potenciais clientes. 
 

Para ajudar nessa nova trajetória, de fortalecimento institucional, através 

de uma participação mais ativa no mercado de previdência complementar 

brasileiro, que se renova a cada dia, a administração ao longo de nove anos 

implementou várias ferramentas de gestão.
 

Hoje o INFRAPREV conta com planejamento estratégico bem estruturado, 

política de investimentos com segregação de planos, sistema de controle 

de risco e política de sustentabilidade. Além de um modelo de governança 

corporativo integrado e participativo e de um quadro de empregados altamente 

qualificados, com conselheiros, diretores 

e gerentes certificados profissionalmente 

para o exercício de suas funções. Na visão 

de sustentabilidade, estamos incorporando 

valores e aspectos relevantes para a própria 

sociedade. Como entidade sem fins lucrativos, 

por ter um dever fiduciário, que é gerir recursos 

de terceiros, e a própria visão de longo prazo, 

fizeram com que o Instituto buscasse ações e 

atitudes que promovessem o bem-estar social, 

tanto dos seus participantes quanto dos seus 

investimentos, que agreguem valor social.
 

O INFRAPREV concluiu em 2011 a sua política de sustentabilidade, que 

teve o envolvimento de todos os que trabalham no Instituto. O conceito da 

sustentabilidade no setor previdenciário, que possui um horizonte de longo 

prazo, precisa ser incorporado à arquitetura corporativa dos fundos de 

pensão. E foi o que fizemos.
 

Com a política de sustentabilidade e os estudos para sua viabilização, 

estamos procurando aprimorar o nível de informações relevantes acerca de 

nossas atividades aos participantes, patrocinadores e a própria sociedade. 

Do ponto de vista estratégico, é mais do que um diferencial é uma postura 

competitiva.
 

Temos a honra de apresentar o segundo relatório social do INFRAPREV que 

agora denominamos de sustentabilidade, dentro das vertentes econômica, 

ambiental e social. Foi concebido com base na metodologia internacional da 

Global Reporting Initiative (GRI) e é a parte dois deste relatório anual.
 

Carlos Frederico Aires Duque

Diretor-Superintendente
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SUPLENTES
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Diblaim Carlos da Silva
Diretor de Benefícios
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“Administrar planos de benefícios de previdência complementar com eficiência 

e transparência, visando contribuir para a qualidade de vida dos participantes, 

assistidos e beneficiários, agregando valor à política de recursos humanos 

dos patrocinadores e fortalecimento dos instituidores.”

“Ser reconhecido como um fundo de pensão inovador, competitivo e cada 

vez mais comprometido com os participantes, assistidos, beneficiários, 

patrocinadores, instituidores e sociedade, com base nos princípios de 

sustentabilidade.”

Missão ,  V i s ão  e  Va lo res
Missão

V i são

- Excelência na gestão do patrimônio dos planos de benefícios previdenciários.    

- Cordialidade no tratamento dos participantes e beneficiários.

- Transparência das informações sobre a gestão dos planos de benefícios 

previdenciários.

- Prevalência dos interesses do INFRAPREV no processo decisório.

- Comprometimento com a diversidade, gênero e raças.

- Ambiente participativo, justo, ético e probo.

- Reconhecimento da contribuição individual e de grupo.

- Comprometimento com os princípios de sustentabilidade.

- Portfólio de investimentos com foco em empresas socialmente responsáveis.

- Inovação em todos os níveis do INFRAPREV.

Va lo res
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P l ane j amen to  Es t r a t ég i co

O Planejamento Estratégico é um instrumento gerencial efetivo no 

INFRAPREV, que norteia suas ações empresariais ao longo do 

tempo. Para tal, conduz um processo de avaliação dentro de uma 

metodologia específica, o Balanced Scorecard (BSC). Com o Planejamento 

Estratégico o Instituto deu um passo importante na construção de uma 

organização de sucesso, com um futuro cheio de desafios.

 

O Planejamento Estratégico de 2011-2014 está baseado em quatro 

perspectivas: Financeira, Cliente, Processos Internos e Aprendizado e 

Aprimoramento.

 

Em 2011, houve a indicação da necessidade de 

adequação da estrutura organizacional para o 

multipatrocínio. Assim, o Instituto concentrou 

os esforços estratégicos e táticos em 

ações voltadas para este novo desafio 

do INFRAPREV. Dentre as principais 

ações implementadas no decorrer do 

ano, destacam-se: Desenvolver cultura 

organizacional para o multipatrocínio, 

Reformulação dos planos existentes, 

Operacionalização de novo plano previdenciário e 

Mapeamento de potenciais clientes.
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Ges t ão  Adm in i s t r a t i v a

O INFRAPREV desenvolve intenso programa de treinamento 

e desenvolvimento, de forma a ter um quadro profissional 

absolutamente capacitado para lidar com os desafios impostos 

pelo mercado de previdência e, ainda, pelo mercado financeiro, onde mantém 

intensa atuação. Em 2011, houve maior envolvimento dos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal no processo de educação permanente.

 

O grau de instrução também vem crescendo continuamente, afinal de contas, o 

Instituto estimula a participação dos empregados em programa de graduação 

e pós-graduação. Atualmente, 31% dos empregados têm curso superior 

completo, 17% estão cursando, 32% já possui o título de pós-graduação, 5% 

estão cursando e 3% têm mestrado. O Instituto participou da Pesquisa de 

Cargos e Salários do Hay Group feita junto aos fundos de pensão.

 

Em 2011, o INFRAPREV implantou o Projeto Gestão de Competências 

que ajudou ao Instituto mapear as competências de Gestão e realizou o 

Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) para todos que exercem 

cargos de liderança.

Recu r sos  Humanos
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A Tecnologia da Informação (TI) suporta todos os processos do INFRAPREV. 

A nova sede foi planejada com automação dos principais serviços de 

controle das instalações. As soluções implantadas seguiram os padrões de 

sustentabilidade e permitiram maior fiscalização e segurança das instalações 

e sistemas, minimizando os riscos de indisponibilidade de serviços que 

prejudiquem as operações do Instituto. Houve crescimento dos serviços 

suportados por soluções tecnológicas. Seguindo as melhores práticas 

de gestão de TI foram implantadas soluções de gestão dos serviços, que 

possibilitam melhor mensuração.

Tecno log i a  da  I n fo rmacão
’

Cer t i f i c a cão P ro f i s s i ona l
‘

Ca rga  Horá r i a  x  Empregado

Além dos três Diretores e nove gerentes já certificados em 2010, fruto de 

um reconhecido corpo profissional qualificado e capacitado, o INFRAPREV 

obteve certificação concedida pelo Instituto de Certificação dos Profissionais 

de Seguridade Social (ICSS) a dois conselheiros e dois profissionais.

 

A manutenção da certificação ocorre por conta de um processo contínuo de 

qualificação através de treinamento, onde cada profissional certificado deve 

manter uma média de 40 horas anuais de treinamento, a ser comprovada a 

cada três anos. O INFRAPREV, em 2011 zelou para que seus profissionais 

certificados mantivessem um Programa de Educação Continuada.
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As despesas administrativas comparadas ao patrimônio estão sob controle. 

O Instituto tem uma política permanente de gerir os gastos em função do 

crescimento patrimonial. No período, as despesas se mantiveram equilibradas 

em relação ao patrimônio líquido.

Despesas  Adm in i s t r a t i v a s

Gerenc i amen to
  de  R i s cos

Este trabalho visa aprimorar o ambiente de controle e ampliar a cultura 

de gerenciamento de riscos no âmbito do INFRAPREV, estando em linha 

com o sistema adotado pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc), de supervisão baseada em risco.

 

A revisão dos riscos operacionais é realizada, anualmente, utilizando além 

da expertise dos profissionais internos, a experiência de consultorias 

especializadas de ponta. Todo o Instituto está envolvido no processo de 

monitoramento de riscos e melhoria de processos.

O INFRAPREV prioriza o monitoramento 

dos riscos em seus processos, seguindo 

as melhores práticas do mercado de 

fundos de pensão, com o objetivo de 

tornar seu ambiente operacional mais 

seguro e eficiente.
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O INFRAPREV ficou em 3º lugar no 13º Prêmio da Associação Brasileira 

das Companhias Abertas (Abrasca) de Relatório Anual, na categoria 

organizações não empresariais. O Instituto atingiu a nota 86,67, muito 

próxima a segunda colocada a Fundação Bradesco com 88. O vencedor 

foi o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) com 96. 

Foi um resultado superior ao prêmio ao ano anterior, quando o Instituto 

Prêm io  e  Ce r t i f i c a cão
‘

O INFRAPREV encerrou 2011 na 41ª posição no ranking da 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Abrapp).

Evo l ucão no Rank i ng  Abrapp
‘

obteve o 8º lugar. Os itens avaliados foram: perfil da organização; mensagem 

de abertura; principais indicadores operacionais e financeiros; contingências 

fiscais, trabalhistas e cíveis; montante origem e destino dos recursos; 

demonstrações contábeis; exposição sobre estratégia e governança: práticas 

de gestão e controles. A avaliação dos trabalhos foi, essencialmente, feita por 

meio do conteúdo dos relatórios impresso ou online.

 

Pelo reconhecimento e a implantação de boas práticas ligadas à 

responsabilidade social e ambiental em instituições brasileiras, inclusive 

organizações sem fins lucrativos, o INFRAPREV recebeu o Certificado 

Empresa Cidadã, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ). O contador  Valdir Vasquez, gerente de 

controladoria e tesouraria, foi agraciado com um diploma. O certificação foi 

criado pelo CRC-RJ em 2003 em parceria com a Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) e da Fecomércio e já está na sua 9ª 

edição. O Instituto enviou ao CRC-RJ seu relatório anual de 2010 e material 

comprovando as ações.
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Ges t ão  P rev idenc i á r i a

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 

aprovou a alteração no estatuto do INFRAPREV, que permite a 

gestão de planos instituídos. O Instituto pode administrar planos de 

benefícios criados a partir de um vínculo associativo e obteve junto à Previc a 

certificação quanto ao modelo de seu Regulamento de Plano Instituído.

 

Uma medida que beneficiou os participantes ativos foi a redução do valor do 

desconto da contribuição administrativa do participante e do patrocinador. O 

percentual da contribuição teve redução de 50%. Ao minimizar o impacto dos 

descontos, o Instituto tornou a adesão ao Plano CV mais atrativa.

 

A campanha de mudança do percentual de contribuição resultou em 1.411 

alterações de percentual pelos canais de atendimento: portal, representantes 

e atendimento pessoal. 86% dos participantes aumentaram a contribuição 

destinada a aposentadoria, em 2011.

 

Houve ainda a criação da Cartilha de Tributação, para ajudar ao novo 

participante do Plano CV a decidir o melhor regime de imposto de renda, e o 

recadastramento dos assistidos dos planos BDI e BDII.

 

Para fechar o ano, o INFRAPREV fez palestras para os participantes 

dos aeroportos de Guarulhos e Campinas para apresentar as garantias 

oferecidas pelo plano de benefícios, o resultado da gestão nos últimos anos, 

a oportunidade do multipatrocínio, e as vantagens da previdência fechada 

perante as entidades abertas.

INFRAPREVRelatório de Atividades 13



P l anos  de  Bene f í c i o s

O Plano de Contribuição Variável apresentou superávit em 2011.  Além disso, 

outro fato importante foi a redução de  29% da  Provisão Matemática a 

Constituir, decorrente de recálculo do nível de contribuição extraordinária do 

patrocinador Infraero, a ser vertido para o Plano CV ao longo dos próximos 

anos, desenvolvido sob responsabilidade da consultoria atuarial externa, 

Mercer, com base nos estudos e em consonância com as determinações do 

órgão fiscalizador.

P l ano CV

O Plano de Benefício Definido I apresenta um déficit técnico. A reavaliação 

atuarial do exercício de 2011 detectou a necessidade de elevação das 

contribuições em conformidade a legislação vigente. Para solucionar a questão 

e em atendimento à Resolução CGPC nº26/2008, necessita-se instituir uma 

nova contribuição extraordinária a vigorar a partir de outubro de 2012, de 

acordo com a Mercer, a consultoria atuarial externa responsável pelo plano.  

No entanto, há estudos em fase de conclusão por parte da Mercer, previsto 

para o 1º semestre de 2012, com vistas ao reequilíbrio do Plano por meio de 

outras formas que não seja nova elevação das contribuições de participante 

e patrocinador.

P l ano BD I

Em 2011 o Plano de Benefício Definido II encerrou o ano superavitário. É o 

quarto ano que o plano apresenta superávit, que foi contabilizado na subconta 

Reserva de Contingência. Porém, foi o primeiro ano em que o resultado fez 

com que o INFRAPREV ultrapasse o limite de 25% das Provisões Matemáticas 

P l ano BD I I

dos Benefícios Definidos. O valor excedente foi alocado em Reserva Especial 

para a Revisão de Plano, em conformidade com o previsto na Resolução 

CGPC nº26/2008. 

Pa r t i c i pan t es  em Dezembro de  201 1
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Concessão de  Bene f í c i o s  em 201 1Demons t r a t i vo  de  Pa r t i c i pan t es
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Ges t ão  F i nance i r a

Po l í t i c a  de  I nves t imen tos

A Política de Investimentos estabelece um plano de gestão para 

os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas do Instituto 

Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV e traça as diretrizes 

que devem reger os investimentos de forma a garantir a segurança, liquidez 

e rentabilidade necessárias de forma a preservar os benefícios dos seus 

participantes e assistidos.

 

A política é revisada anualmente e apresenta a programação econômico-

financeira que estabelece os fundamentos e hipóteses a serem utilizados na 

definição da alocação ótima dos recursos garantidores, em conformidade 

com as características e especificidades dos planos 

de benefícios e as condições de mercado.

 

Destaca-se na Política de Investimentos itens 

como os princípios de governança, a alocação 

estratégica dos ativos em função do passivo 

atuarial, as diretrizes de alocação dos ativos, o 

controle e o monitoramento dos diversos riscos 

aos quais os recursos dos planos de benefícios 

estão expostos, dentre eles os riscos de crédito, 

de mercado, de liquidez, operacional e legal.
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Cená r i o  Econôm ico

Desempenho dos  I nves t imen tos

O ano de 2011 se encerrou de forma positiva, tendo em vista a crise dos 

países europeus, a desaceleração da economia norte-americana e a pressão 

inflacionária na China e em outros países emergentes, somando-se também 

a crise política no Oriente Médio e Norte da África.

O INFRAPREV teve um crescimento em seu patrimônio 

líquido de 12,95%, com seu volume de recursos evoluindo de  

R$ 1.709.799.270,44 para R$ 1.931.298.446,85, quando comparado com 

o ano anterior.

Os Recursos Garantidores alocados nos segmentos de Renda Fixa, Renda 

Variável, Investimentos Estruturados, Imóveis e Operações com Participantes 

obtiveram a rentabilidade agregada de 9,32% no ano. 

A rentabilidade dos recursos alocados na Carteira de Imóveis foi de 

36,38%, nas Operações com Participantes de 20,21% e nos Investimentos 

Estruturado de 12,81%, contribuindo positivamente para o desempenho dos 

investimentos do INFRAPREV no ano.

Devido às condições adversas do mercado acionário, a rentabilidade da 

Carteira de Renda Variável foi negativa em 13,08%.

O superávit da balança comercial brasileira somou US$ 29,79 bilhões 

registrando um crescimento de 47,8% em relação a 2010, quando o saldo 

positivo totalizou US$ 20,15 bilhões.  Já o mercado acionário não obteve um 

desempenho satisfatório, acompanhando o mercado mundial. O Ibovespa 

caiu de 70 mil para 62 mil pontos em seis meses e apresentou queda de 

cerca de 10 mil pontos em três meses, período de evidência do impasse da 

situação fiscal nos EUA e a crise do Euro. 

O Ibovespa fechou 2011 com queda de 18,1%. O IPCA terminou 2011 com 

alta acumulada de 6,5%, dentro da meta do governo, o IGP-M em 5,1%, o 

IGP-DI em 5,01% e o INPC fechou acumulado em 6,08%.

O controle de riscos em planos de 

previdência passa necessariamente 

pela identificação de seu passivo 

atuarial, que consiste em 

obrigações futuras ou expectativas 

de retorno, de acordo com os 

tipos e objetivos dos planos. 

Assim o estudo de ALM – Asset 

Liability Management tem o objetivo 

de definir a macroalocação ótima 

dos investimentos de acordo com as 

necessidades do plano, de forma a maximizar 

a probabilidade de formação de superávit.

 

O INFRAPREV adota, no processo de tomada de decisão, regras para 

observância dos princípios socioambientais, conforme estabelece o PRI 

- Principles for Responsible Investment (Princípios para o Investimento 

Responsável), projeto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

que incentiva o investimento responsável entre os investidores institucionais 

de todo o mundo.
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O INFRAPREV fechou o ano com superávit de R$ 97.530.877,26. Nos últimos 

oito anos o crescimento do patrimônio líquido do Instituto foi superior à sua 

meta atuarial em 80,66 pontos percentuais.
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Demons t r a t i vo  de  I nves t imen tos  po r  P l ano de  Bene f í c i o  -  Dez/201 1
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Demons t r a t i vo  de  I nves t imen tos  Conso l i dado -  Dez/201 1
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‘

‘

C us tos  P rev idenc i a i s

Cus tos  dos  I nves t imen tos
Rece i t a  L í qu ida  das  Ap l i c acões

Cus tos  de  Adm in i s t r a cão 201 1
‘

Em dezembro de 2011 os investimentos totalizam R$ 1.905.791 mil, 

distribuídos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, 

Imóveis e Empréstimos aos Participantes.

A receita líquida dos investimentos apresentou um saldo de R$ 157.258 mil 

no final do ano.

Evo l ucão dos  I nves t imen tos
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Pe r fo rmance  dos  I nves t imen tos
Resultados alcançados sobre o aspecto da rentabilidade bruta dos investimentos.

Ren t ab i l i d ade  x  Me ta  A tua r i a l
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Car t e i r a  de  Emprés t imos  x  Me ta  A tua r i a l

Ca r t e i r a  Imob i l i á r i a  x  Me ta  A tua r i a l

Ca r t e i r a  de  Renda  Va r i á ve l  x  Me ta  A tua r i a l

Ca r t e i r a  de  Renda  F i x a  x  Me ta  A tua r i a l
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Pa t r imôn io  L í qu ido  x  Me ta  A tua r i a l

Pa t r imôn io  L í qu ido
O Patrimônio dos planos de benefícios em 2011 atingiu a importância de R$1.931.298.446,85, representando 

um acréscimo de 12,95% em relação aos R$ 1.709.799.270,44 do exercício anterior, com uma rentabilidade 

de 9,16% no acumulado do ano.
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Comun i cacão e  Re l a c ionamen to
’

O Setor de Atendimento registrou o total de 22.250  atendimentos 

efetuados através do telefone 0800 – Call Center, por email – Fale 

Conosco e atendimento pessoal na sede do Instituto e demais 

unidades aeroportuárias.

 

Do total das consultas efetuadas pelos participantes por telefone para 

o 0800, 87% foram resolvidas pelos atendentes no primeiro contato, não 

gerando demanda às áreas. A maior parte das solicitações efetuados por 

telefone e email foi referente à alteração de dados cadastrais, simulação de 

empréstimo, saldo devedor, simulação de aposentadoria e esclarecimentos 

às dúvidas  referentes aos benefícios do Plano CV.

 

O Canal de Atendimento mais utilizado é o 0800, porém registra-se que 

gradativamente os participantes estão optando por utilizar mais o email – Fale 

Conosco para efetuar contato com o INFRAPREV.

Atend imen to  ao  Pa r t i c i pan t e
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To ta l  de  A tend imen tos  E f e t uados

O portal registrou 116.219 visitas em 2011, um aumento de 26% em relação 

ao ano anterior. O número de páginas acessadas também obteve crescimento 

recorde de 142%, saltou de 465.763 em 2010 para 1.129.338 em 2011. 

Foram acessadas uma média de nove páginas por usuário, num tempo 

médio de visita de cinco minutos. A página referente a Planos - onde estão o 

simulador de aposentadoria, extrato e aviso de pagamento de benefícios - foi 

a mais consultada, seguida de Empréstimo.

Por t a l  INFRAPREV
Rede Soc i a l
A novidade de 2011 foi o ingresso do INFRAPREV no Youtube, 

com a inserção de dois vídeos: um institucional e outro 

sobre educação previdenciária, chamando para o 

espaço criado no portal INFRAPREV. Foram 

239 visualizações: 156 para educação 

previdenciária e 73 para o institucional.

No Twitter, o Instituto contabilizou 524 

seguidores, um aumento de 59,16% 

em comparação ao ano anterior. Só de 

tweets sobre previdência, economia e 

sustentabilidade, como são chamadas as 

mensagens postadas, foram 2.047, quase 

o dobro de 2010.
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Duas promoções foram feitas no ano pelo Twitter. A ação sustentável lançada 

para comemorar o dia do meio ambiente (5 de junho) e estimular o assunto 

pela rede social garantiu o plantio de 100 árvores, em parceria com a ONG 

SOS Mata Atlântica. A campanha aumentou significativamente o número de 

cliques em junho. Foram 706. Somente o INFRAPREV Sustentável obteve 604 

cliques. A segunda promoção que proporcionou o aumento de seguidores, 

foi responder a uma questão sobre energias renováveis e a melhor resposta 

foi de uma participante.

Na classificação do Twitter, a nota do INFRAPREV se manteve em 92 em 

2011. Bastante satisfatória. O que demonstra que o perfil permanece com 

boas práticas de relações e boa influência entre os seguidores.

A avaliação geral dos participantes ativos e assistidos foi mais uma vez 

positiva. A pesquisa de 2011 registrou 94% de satisfação dos participantes. 

O resultado é a soma das menções ótima e boa. Houve aumento no número 

de menções ótimas dos assistidos, 66%. Ultrapassou bem os 48% de 2010. 

A melhoria segundo os participantes é em função do bom atendimento, 

de uma comunicação mais fácil e de acesso mais rápido às informações. 

Reconhecem que o portal está mais dinâmico e quanto à gestão se sentem 

seguros e identificam uma boa rentabilidade dos investimentos.

O grau de conhecimento dos benefícios aumentou. O Portal pelo segundo 

ano consecutivo passa a ser o veículo de comunicação mais utilizado, 

seguido do Jornal Futuro com avaliações boas quanto à qualidade, 86% e 

91%, respectivamente.

Quanto ao atendimento, 84% dizem não encontrar dificuldades para falar 

com o 0800. Informam que os atendentes são cordiais (89%), têm domínio 

das informações (88%) e que o prazo de resposta é adequado (84%).

Pesqu i s a  de  Sa t i s f a cão
‘
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Demons t r acões  Con t ábe i s
’

Exe rc í c i os  201 1  e  2010
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Nota  1  -  Con tex to  Operac iona l

O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, é uma entidade fechada multipatrocinada 

de previdência complementar, administradora de planos múltiplos, com 

independência administrativa, patrimonial e financeira, constituída em 25 de 

maio de 1998, conforme Portaria nº453 do Ministério da Previdência Social 

na forma da legislação em vigor, com personalidade jurídica distinta de seus 

Patrocinadores.

O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, antigo Instituto 

ARSA de Seguridade Social - ARSAPREV, entidade fechada de previdência 

privada, autorizada a funcionar através da Portaria nº3.030, de 29 de junho 

de 1982, do então Ministério da Previdência e Assistência Social, constituído, 

sem fins lucrativos, sob a forma de sociedade civil pela ARSA – Aeroportos 

do Rio de Janeiro S/A, posteriormente incorporada à Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, em consonância com o Decreto nº 

93.609, de 21 de novembro de 1986, doravante designada simplesmente 

Patrocinador Instituidor.

São Patrocinadores do INFRAPREV, a INFRAERO, na qualidade de 

Patrocinador Instituidor conforme Estatuto, e o próprio INFRAPREV. O 

Notas  Exp l i c a t i v a s  às  Demons t r acões 
Con t ábe i s  dos  Exe rc í c i os ‘

INFRAPREV administra atualmente 2 (dois) planos de benefícios previdenciais 

na modalidade de Benefício Definido (BD) e 1 (um) plano na modalidade 

de Contribuição Variável (CV), conforme enquadramento na Secretaria de 

Políticas de Previdência Complementar (SPPC), cujo custeio é estabelecido 

pelo atuário com base em Avaliação Atuarial.

O INFRAPREV tem como objetivo principal instituir, executar e administrar 

Planos de Benefícios de caráter previdenciário, na forma da legislação 

vigente, com eficiência e transparência, promovendo o bem-estar dos seus 

participantes.

Os recursos de que a Entidade dispõe para seu funcionamento são 

representados por contribuições de suas patrocinadoras, participantes, 

assistidos e autopatrocinados, e dos rendimentos resultantes das aplicações 

desses recursos.

Nota  2  -  Apresen t acão das  Demons t r acões  Con t ábe i s

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as 

normas e práticas contábeis brasileiras, e em conformidade com a Resolução 

CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de 

setembro de 2009 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 

1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11.

Os registros contábeis são efetuados em duas gestões distintas (Previdencial 

e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões 

Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações 

e estão sendo apresentados de forma comparativa com os números do 

exercício de 2010.

Em 3 1  de  Dezembro de  201 1  e  2010  ( R$  M i l )

‘ ‘
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Apresentamos a seguir os demonstrativos contábeis exigidos a partir da 

Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011:

2.1. Balanço Patrimonial (BP)

Tem como finalidade evidenciar de forma consolidada os saldos das contas 

de ativo, passivo e patrimônio social dos planos de benefícios previdenciários 

administrados pelo INFRAPREV, mantidos pelos seus montantes originais, ao 

final de cada exercício.

2.2. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS)

Este Demonstrativo substitui a Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE e tem como finalidade evidenciar de forma consolidada as modificações 

sofridas pelo Patrimônio Social do conjunto de planos de benefícios, ao final 

de cada exercício.

2.3. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA)

Tem como finalidade evidenciar de forma consolidada e individualizada 

(facultativa) a atividade administrativa da entidade, evidenciando as alterações 

do fundo administrativo, ao final de cada exercício. 

2.4. Demonstração do Ativo Líquido (DAL)

Tem como finalidade evidenciar de forma individualizada os componentes 

patrimoniais de cada plano de benefícios, ao final de cada exercício.

2.5. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL)

Este Demonstrativo tem por finalidade demonstrar de forma individualizada 

as mutações sofridas pelo Ativo Líquido dos planos de benefícios, ao final de 

cada exercício.

2.6. Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (DOAP)

Tem como finalidade evidenciar de forma individualizada as alterações do 

Patrimônio de Cobertura de cada plano de benefícios, ao final de cada 

exercício.

Nota 3 - Pr inc ipa is Prát icas Contábeis ,  I tens Ava l iados e Cr i tér ios Adotados

Os principais procedimentos, normas e princípios adotados nas demonstrações 

contábeis, bem como a legislação pertinente estão resumidos a seguir:

3.1 – Renda Fixa

São operações com rendas definidas, pré ou pós-fixadas lastreadas em títulos 

públicos (federais, estaduais e municipais) e privados emitidos por instituições 

financeiras ou por empresas.

a) Os títulos pré-fixados de qualquer natureza estão  demonstrados, por 

ocasião de sua aquisição, pelo valor desembolsado, evidenciando-se os juros 

decorridos, ágio e deságio, sendo as receitas correspondentes registradas 

em conta de resultado apropriadas até o vencimento da operação, observado 

o critério “pró-rata temporis”.

b) Os títulos pós-fixados estão demonstrados, por ocasião de sua aquisição, 

pelo valor desembolsado, evidenciando-se o valor nominal de sua emissão, 

atualização monetária, juros decorridos, ágio e deságio, sendo os rendimentos 

destes títulos apropriados mensalmente observando-se o critério “pró-rata 

temporis”.

c) O ágio e deságio dos títulos pré ou pós-fixados, amortizados “pró-rata 

temporis” pelo critério exponencial, estão atualizados mensalmente, pelo 

mesmo indexador dos respectivos títulos.

d) A entidade classifica os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira 
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própria em “Títulos para Negociação” e “Títulos Mantidos até o Vencimento” 

em conformidade com a Resolução MPAS / CGPC nº04, de 30 de janeiro de 

2002 e pela Resolução MPAS / CGPC nº 22, de 25 de setembro de 2006, 

conforme demonstrado na Nota 6.

3.2 – Renda Variável

a) Ações – À Vista

As ações estão escrituradas pelo custo de aquisição, acrescido das despesas 

diretas de taxas e corretagens, ajustado ao preço de mercado determinado 

pela cotação média das ações, no último pregão do ano da Bolsa de Valores 

de São Paulo – Bovespa.

A variação decorrente do confronto entre o valor contábil e o da avaliação 

está apropriada diretamente em conta de resultado. 

b) Opções

Estão escrituradas as operações com direito de compra e venda de uma 

quantidade de ações, por um preço preestabelecido, até a data do vencimento. 

As despesas de taxas e corretagens estão registradas em conta de resultado.

O valor do prêmio recebido por ocasião do lançamento da opção está 

escriturado no Ativo em conta retificadora. A avaliação dessa carteira 

obedeceu a cotação média da ação-objeto divulgada no dia da última 

negociação registrada em Bolsas de Valores em que tenha havido maior 

volume de negócios.

c) Derivativos

Está escriturado o valor dos contratos de liquidação futura, os chamados 

derivativos, utilizados na administração de riscos contra oscilações de preços 

e taxas.

A operação é registrada no Ativo pelo valor do contrato, em contrapartida 

de conta retificadora do próprio ativo, os ajustes dos contratos são 

diários e as variações positivas ou negativas registradas em conta 

de resultado. Diariamente são feitos os ajustes do valor inicial do 

contrato e sua retificadora a fim de demonstrar as oscilações sofridas. 

As taxas e emolumentos pagos neste mercado estão registrados em conta 

de resultado deste próprio mercado.

d) Fundos de Investimentos

Estão demonstrados pelo valor nominal da cota, ajustados com os ganhos 

ou perdas correspondentes ao período.

3.3 - Investimentos Imobiliários

Os investimentos imobiliários estão demonstrados pelo custo de aquisição, 

corrigidos monetariamente pela variação da UFIR até 31 de dezembro de 

1995, deduzidas as depreciações acumuladas (exceto terrenos), calculadas 

pelo método linear e com as taxas ajustadas em função do prazo de vida 

útil remanescente constante do laudo técnico de avaliação, atendendo o 

disposto no Anexo “A”, Item II, Subitem 19, letra “h” da IN SPC nº 34 /2009.

3.4 – Operações com Participantes

As operações com participantes representam os empréstimos concedidos 

pelo valor principal, acrescidos dos rendimentos auferidos, deduzidas as 

amortizações. No ato da concessão é  cobrada a cota de fundo garantidor 

de 1% sobre o montante concedido, vertida à constituição do fundo dos 

investimentos para garantia dos empréstimos nos casos de quitação por 

morte, e 1% para cobertura das operações de empréstimos em atraso e de 

suas respectivas ações de cobrança.
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A carteira de empréstimos aos participantes é indexada pela variação do INPC 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor acrescida de juros que variam de 

0,85% a.m. até 1,06% a.m., conforme prazo do contrato, resultando na média 

de 1,60%, auferidos até a data do balanço.

3.5 – Permanente

Está demonstrado pelo custo de aquisição acrescido de correção monetária, 

até 31 de dezembro de 1995, ajustados por depreciações ou amortizações 

acumuladas (exceto direito de uso), calculadas pelo método linear, e com as 

taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e por espécie de bens, 

às seguintes alíquotas:

3.6 – Provisões Diversas

A Entidade adota a sistemática de provisões em atendimento ao disposto na 

Resolução CNPC n° 08/2011 e IN SPC nº 34/2009 e ao Princípio Contábil 

do Regime de Competência, na proporção de 01/12 avos mensais para as 

seguintes rubricas:

a) Provisão para Férias;

b) Provisão para 13° Salário;

c) Provisão das Contribuições a Receber das Patrocinadoras e Participantes; 

d) Provisão do Abono Anual dos Benefícios Devidos.

3.7 – Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD

A provisão para perda provável na realização dos ativos é constituída com 

base no valor vencido, conforme o número de dias de atraso, atendendo ao 

disposto no Item 11, Anexo “A” da IN SPC nº 34/2009.

Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação 

duvidosa devem ser adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos 

créditos vencidos e vincendos:

3.8 – Exigível Contingencial

Registra o montante das provisões em decorrência de ações judiciais 

passivas mantidas contra a Entidade. É atualizado através das informações 

jurídicas sobre o curso dessas ações, de acordo com a possibilidade de 

perda determinada pelos advogados patrocinadores dos processos, além 

dos seguintes critérios:

• Efetivar o registro da provisão no Passivo dos planos, em contrapartida da 

Despesa da administração que lhe deu origem;

• Existindo depósito judicial este deverá ser registrado em conta do Ativo, 

no grupo Depósitos Judiciais/Recursais do plano de benefício na gestão 

correspondente (Previdencial, Administrativa e/ou dos Investimentos).
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3.9 – Garantia das Provisões Matemáticas e dos Fundos

Os recursos garantidores das provisões matemáticas dos planos de 

benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, constituídos 

de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar, bem como, aqueles de qualquer origem ou natureza, 

correspondentes às demais reservas, fundos e provisões, foram aplicados 

conforme as diretrizes do regulamento anexo à Resolução CMN n° 3.792, de 

25 de setembro de 2009.

Consideram-se recursos garantidores dos planos de benefícios administrados 

pela entidade, os Ativos dos Investimentos (grupo 1.2.3), adicionados das 

Disponibilidades (grupo 1.1.0) e deduzidos os valores a pagar classificados 

no Exigível Operacional (grupo 2.1.3) e Exigível Contingencial (grupo 2.2.3).

3.10 – Provisões Matemáticas e Fundo Previdencial

São apurados com base em cálculos atuariais, procedidos por atuários 

externos. Representam os compromissos acumulados no encerramento do 

exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes 

e assistidos.

As provisões matemáticas de benefícios concedidos destinam-se à cobertura 

dos compromissos da Entidade com os benefícios de prestação continuada 

concedidos a seus assistidos, participantes e beneficiários em gozo de tais 

benefícios.

As provisões matemáticas de benefícios a conceder, destinam-se à cobertura 

de eventos futuros, com a geração atual, ou seja, participantes e beneficiários 

que ainda não se encontram em gozo de benefícios de prestação continuada.

As provisões matemáticas a constituir são parcelas a serem integralizadas 

ao Patrimônio para Cobertura do Plano, decorrentes de “Serviço Passado” 

e “Déficit Equacionado” e representam o valor atual das Contribuições 

Extraordinárias futuras, na data da avaliação atuarial.

3.11 – Operações Administrativas

Em conformidade com a Resolução CNPC nº 08/2011 e Instrução SPC nº 

34/2009, os registros das operações administrativas são efetuados através 

do Plano de Gestão Administrativa – PGA, que possui patrimônio próprio 

segregado dos planos de benefícios previdenciais.

 

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimentos 

e Diretas), deduzidas das despesas comuns e específicas da administração 

previdencial e dos investimentos, sendo as sobras ou insuficiências 

administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo. O saldo do 

Fundo Administrativo é segregado por plano de benefício previdencial, não 

caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e 

assistidos dos planos. 

Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo de cada plano, o 

INFRAPREV utiliza o seguinte critério:

• Receitas: Alocadas diretamente a cada plano que as originou, sendo 

utilizadas as fontes de custeio previdencial e investimentos;

• Despesas Específicas: Alocadas diretamente ao plano que as originou;

• Despesas Comuns: Administração Previdencial - Utilização de critério 

de rateio que considera a  ponderação entre o número de participantes 

e assistidos, modalidade do plano e seus benefícios oferecidos, além das 

atividades específicas de cada área, servindo de base para apuração do 

percentual de participação de cada Gestão e Plano. Administração dos 

Investimentos – Utilização de critério de rateio que considera o patrimônio de 

cada plano em relação ao patrimônio total, além das atividades específicas 

INFRAPREVRelatório de Atividades 40



de cada área, servindo de base para apuração do percentual de participação 

de cada Gestão e Plano.

As fontes de custeio da Gestão Administrativa obedecem às determinações 

contidas no Regulamento do PGA e estão em conformidade com a Resolução 

CGPC nº 29/2009. 

3.12 – Consolidação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com os 

princípios de consolidação, emanados da legislação societária brasileira e em 

atendimento a Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011 e a NBC 

TE 11 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e abrangem 

as Demonstrações Contábeis do Instituto Infraero de Seguridade Social – 

INFRAPREV, relativas aos planos de benefícios, bem como o Plano de Gestão 

Administrativa – PGA, da Entidade.

As contas contábeis passíveis de ajustes e eliminações foram as seguintes: 

“Superávit Técnico”, “Déficit Técnico”, “Participação no Plano de Gestão 

Administrativa” e  “Participação no Fundo Administrativo PGA”.

3.13 – Custeio Administrativo

a) Custeio Administrativo Previdencial

O custeio administrativo previdencial da Entidade engloba todas as despesas 

efetuadas com a administração previdencial, utilizando-se para sua cobertura 

parte dos recursos coletados correntes (grupo 3.1.1.0.00.00) para os Planos 

I e II de Benefício Definido, e o valor das contribuições extras para o Plano de 

Contribuição Variável, previstos nos respectivos planos de custeio anual pelo 

Atuário Externo.

b) Custeio Administrativo dos Investimentos

A entidade utiliza-se de recursos dos investimentos para cobertura das 

despesas com a administração e controle do Fluxo dos Investimentos de 

acordo com critério de rateio estabelecido e aprovado pela Diretoria Executiva 

da Entidade.

Realizado, em outubro de 2011, o ajuste na base de cálculo e adequação da 

metodologia de repasse dos valores de custeio administrativo dos Planos de 

Benefícios para o Plano de Gestão Administrativa – PGA, objetivando a correta 

apuração do limite percentual para cobertura das despesas administrativas, 

de acordo com as determinações contidas na Resolução CGPC nº 29, tendo 

em vista a identificação de repasses a maior, decorrentes da cobertura em 

100% das despesas com a administração dos investimentos e da inclusão do 

valor de resgate na base de cálculo para apuração do referido limite.

Foram adotados os seguintes procedimentos:

a) Exclusão dos valores correspondentes aos resgates pagos da base de 

cálculo para apuração do limite, tendo em vista sua não caracterização como 

benefício, conforme disposições contidas nos artigos 19 e 20, da Resolução 

MPS/CGPC nº 06, de 30 de outubro de 2003; 

b) Suspensão de repasses nos meses de outubro e novembro/2011 e ajuste 

de repasse no mês de dezembro/2011, de forma a compensar eventual 

excesso nos meses anteriores e enquadrar o percentual de repasse ao limite 

de custeio administrativo no exercício, de acordo com as regras estabelecidas 

no Plano de Gestão Administrativa – PGA do INFRAPREV;

c) Manutenção do monitoramento do limite de custeio administrativo, 

considerando-se os ajustes procedidos na base de cálculo a partir do mês 

de outubro/2011.

No exercício de 2011, a taxa de carregamento alcançou 9,00%, e está em 

conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009, art. 6º, que fixou em 9% 

o limite anual da taxa de carregamento.
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3.14 – Apropriações das Receitas (Adições) e Despesas (Deduções)

As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da 

Gestão Administrativa, as Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações 

Negativas do Fluxo de Investimento, são escrituradas pelo regime contábil de 

competência de exercícios.

As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e juros sobre 

capital próprio recebidos em dinheiro, decorrentes de investimentos em 

ações, são reconhecidas após a publicação da decisão da Assembléia 

Geral dos Acionistas das empresas investidas.

3.15 – Resultado Líquido dos Investimentos

A remuneração dos investimentos previdenciais e administrativos é calculada 

proporcionalmente de acordo com a participação de cada gestão nos 

investimentos totais da entidade, em conformidade à Resolução CNPC nº 

08/2011 complementada pela IN SPC nº 34/2009. 

Esta remuneração se dá pela transferência de recursos para a Gestão 

Previdencial e Administrativa decorrente do resultado positivo ou negativo dos 

investimentos, observada a participação de cada gestão no montante 

aplicado.

Estrutura de Gestão dos Investimentos – Segregação Real dos Ativos dos 

Planos

A partir de 1º de janeiro de 2011, o INFRAPREV adotou para os seus 

investimentos a estrutura MULTIFUNDO, situação que caracteriza uma gestão 

individualizada dos recursos por plano de benefícios, indicando que os ativos 

não estão investidos de forma coletiva.

A metodologia e os critérios a serem adotados na Segregação Real dos Ativos, 

direitos e obrigações de cada plano de benefícios, tomou por base a posição 

patrimonial correspondente ao mês de dezembro de 2010.

Os Ativos foram alocados proporcionalmente observando-se o patrimônio de 

cada plano. A partir deste ponto, foram realizadas as adequações requeridas 

por plano, com base no Estudo de ALM – Asset Liability Management 

realizado pela empresa Risk Office Consultoria Financeira Ltda., na análise de 

alocação pelo risco atuarial respeitando os princípios de solvência e liquidez 

necessários a cada plano, direitos e obrigações.

O processo foi composto de 4 (quatro) atividades principais: Carteira com 

Segregação Proporcional, seguida da Simulação do Passivo Atuarial, Projeção 

de Cenários Macroeconômicos e Biométricos e Otimização da Carteira de 

Ativos.

O Passivo Atuarial foi representado pelo valor atual dos compromissos dos 

planos do INFRAPREV com os Participantes e Assistidos, deduzindo-se o 

valor atual das receitas de contribuições dos Participantes e Patrocinadores. 

O Passivo Atuarial foi determinado com premissas estabelecidas, regulamento 

do plano e dados cadastrais da massa de Participantes e Assistidos.

Realizou-se por método estocástico, a simulação de 1.000 (mil) fluxos de 

caixa de obrigações atuariais, tanto para os compromissos com Benefícios 

Concedidos quanto para os Benefícios a Conceder.

Ressaltamos que a metodologia adotada mitiga riscos de questionamento 

quanto a eventuais privilégios direcionados a um ou outro plano, em face 

da adoção de boa técnica, princípios de melhores práticas de governança e 

transparência.
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Nota 4 - Rea l izáve l de Invest imentos

4.1 – Composição da Carteira de Investimentos

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 a Entidade possuía as seguintes 

aplicações:

4.2 - Reavaliação dos Imóveis

No exercício de 2011, em atendimento à legislação vigente, foram procedidas 

reavaliações dos investimentos imobiliários, conforme laudos técnicos 

emitidos por profissionais e/ou empresas legalmente habilitados.

A conclusão do processo de reavaliação imobiliária acarretou num incremento 

patrimonial no montante de R$ 20.493 mil (R$ 22.222 mil em 2010), que foi 

contabilizado no Ativo – Investimentos Imobiliários, em contrapartida à conta 

de Rendas / Variações Positivas e/ou Deduções / Variações Negativas.

Em conformidade com a referida legislação, nova reavaliação deverá ocorrer, 

no máximo, até dezembro de 2014. 
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A composição dos valores reavaliados é demonstrada a seguir:

4.3 – Operações com Participantes

As operações com participantes representam os empréstimos concedidos 

pelo valor principal, acrescidos dos rendimentos auferidos no período, 

deduzidas as amortizações.

Em 31 de dezembro de 2011, o saldo das operações com participantes é de 

R$ 126.192 mil (R$ 112.476 mil em 31 de dezembro de 2010). 

Nota 5 - Prov isão para Crédi tos de L iqu idacão Duv idosa de At ivos - PCLD

A Entidade constituiu provisão para perdas na realização de elementos do 

seu Ativo conforme abaixo:

a) Debêntures Não Conversíveis - Empresa Al Car Empreendimentos 

e Participações S/A.

Essas debêntures foram adquiridas em dezembro/1998 e provisionadas em 

sua totalidade, por motivo de insolvência, em 31 de dezembro de 2011 o 

saldo atualizado é de R$49.443 mil (R$ 37.751 mil em 31 de dezembro de 

2010).

 

A Entidade ingressou em 21 de novembro de 2003, com Ação de Execução 

das Garantias, na 9ª Vara Cível de São Paulo conforme Processo nº. 

000.03.148422-0, atualmente em fase de penhora de bens.

b) Debêntures Não Conversíveis - Empresa CEL Participações Ltda.

Essas debêntures foram adquiridas em março, junho, julho, agosto e 

setembro de 1998 e provisionadas em 100% do seu valor, por motivo de 

atraso, superior a 360 dias.

Em 31 de dezembro de 2011 o saldo atualizado é de R$13.710 mil (R$11.167 

mil em 31 de dezembro de 2010). A Entidade ingressou com Ação de 

Execução das Garantias, em 2001, na 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro – 

RJ, conforme Processo 2001.011.088895-1, tendo sido distribuída, em 05/

Abr/2004, a referida Ação para a 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ. 

O processo encontra-se em fase de penhora de bens.

‘
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c) Ações do Mercado à Vista – Empresa Américas Empreendimentos 

Artísticos S/A.

Essas ações foram adquiridas em junho/1997 e provisionadas, por motivo de 

insolvência, em 100% do seu valor. O saldo provisionado é de R$ 3.102 mil 

para o exercício de 2011 (R$ 3.100 mil em 31 de dezembro de 2010).

d) Aluguéis e Encargos a receber em atraso da Holding do Brasil 

Corretora de Seguros

Os alugueis encontram-se em atraso desde 31 de janeiro de 2000 e foram 

provisionados, em 100% do seu valor. O saldo provisionado é de  R$ 56 mil 

para os exercícios de 2011 e 2010.

A Entidade ingressou com Ação de Despejo, em 25 de agosto  de 2000, na 

38ª Vara Cível do Rio de Janeiro – RJ, conforme Processo 2000.001.117.056-

5, atualmente em fase de Execução da dívida. 

e) Cédulas de Créditos Bancários – Empresa Eletrodireto S.A.

Títulos adquiridos em junho de 2006 e provisionados em 100% do seu valor, 

face declaração da falência, Proc. Nº 152.01.2007.007476-5, junto à 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, em 20/mai/2008. Em 31 de dezembro 

de 2011 o saldo atualizado é de R$ 38.833 mil (R$34.729 mil em 31 de 

dezembro de 2010).

  

Foram adotadas pelo INFRAPREV as providências necessárias à defesa de 

seus interesses e distribuída, em 21 de setembro de 2007, Ação de Execução 

contra os Avalistas da Operação – Proc. 583.00.2007.228369-1, em 

tramitação junto à 4ª. Vara Cível – SP, tendo em vista a frustração do pedido 

de Recuperação Judicial apresentado em 04 de julho de 2007. Atualmente o 

processo encontra-se em fase de pesquisa de bens para penhora.

A Entidade ingressou ainda, em abril de 2008, com habilitação de crédito 

na ação de recuperação judicial na 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, 

conforme Processo 152.01.2007.007476-4/001, atualmente aguardando a 

formação do quadro geral de credores, em virtude da declaração de falência 

da emissora.

f) Cédulas de Créditos Bancários  - Empresa EBATE Construtora Ltda.  

Trata-se de parcela a receber referente a aquisição em março de 2007 e 

provisionada para perdas em 100% do seu valor. Esta CCB foi vendida em 

21/07/2009 ao Fundo INFRAPREV Global Capital Green – Crédito  Privado – 

Fundo de Investimento em Renda Fixa, permanecendo o saldo de R$ 81 mil, 

baixado em 2010.

g) Debêntures Não Conversíveis - Empresa Universidade Luterana do 

Brasil - ULBRA

Trata-se do ingresso em nossa carteira de 191 Debêntures provenientes do 

regate total do fundo BB INFRAPREV Atuarial Plus Fundo de Investimento 

Multimercado Crédito Privado em julho de 2008 e provisionadas para perdas, 

por motivo de insolvência, em 100% de seu valor. Em 31 de dezembro de 

2011 o saldo atualizado é de R$ 263 mil (R$ 241 mil em 31 de dezembro de 

2010).

A Planner Corretora de Valores S/A propôs em face da ULBRA, Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, em decorrência de descumprimento de 

obrigações assumidas na emissão de Debêntures, conforme Processo 

583.00.2009.141772-0.
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Nota 6 - Class i f icacão dos Invest imentos por Categor ia

A entidade mantém em sua carteira de investimentos títulos classificados nas 

categorias “Títulos para Negociação” e “Títulos mantidos até o Vencimento”, 

conforme demonstrado a seguir:

‘

O INFRAPREV definiu através do estudo de ALM-Asset Liability Management, 

constante em  sua Política de Investimentos para 2012, quais seriam seus 

ativos mantidos até o vencimento e quais os ativos elegíveis à negociação de 

modo a permitir o fiel cumprimento de seus compromissos atuariais.

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido 

dos rendimentos auferidos) o INFRAPREV detém R$ 776.989 mil (R$ 565.128 

mil em 31 de dezembro de 2010), cuja manutenção não compromete a 

capacidade de atendimento das necessidades de liquidez da Entidade.
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Nota 9 - Ex ig íve l Cont ingenc ia l

A Administração do INFRAPREV considerou necessária a constituição de 

provisão para os processos ajuizados relacionados às áreas trabalhistas e 

previdenciais no valor de R$ 5.300 mil (R$ 5.436 mil em 31 de dezembro de 

2010). Os depósitos judiciais, classificados no Ativo, montam a importância 

de R$ 3.825 (R$ 3.866 em 31 de dezembro de 2010). Para efeito de 

comparabilidade os números do exercício de 2010 referentes aos Depósitos 

Judiciais foram reclassificados de acordo com a Instrução Normativa PREVIC 

nº 05, de 08 de setembro de 2011.

Nota 7 – Permanente

A composição dos saldos e das movimentações desta rubrica é demonstrada 

a seguir com as respectivas taxas de depreciações/amortizações:

Nota 8 - Ex ig íve l Operac iona l

A composição das contas que compõem esta rubrica do Exigível Operacional 

está demonstrada como segue:
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Os valores contingenciados, deduzidos dos Depósitos Judiciais apresentam 

uma obrigação líquida no valor de R$ 1.475 mil em 31 de dezembro de 2011 

(R$ 1.570 mil em 31 de dezembro de 2010).

Foram provisionados os valores das ações de natureza cíveis e trabalhistas 

de acordo com a classificação de assessores jurídicos externos.

Nota 10 - Prov isões Matemát icas

As Provisões Matemáticas e os Fundos Previdenciais foram constituídos e 

consignados contabilmente de acordo com a Resolução CNPC nº 08/2011 

e IN nº 34/2009, com base em cálculos atuariais elaborados por consultoria 

atuarial externa, conforme parecer atuarial dos planos administrados pelo 

INFRAPREV, de 24 de janeiro de 2012.

As alterações ocorridas nos valores das Provisões Matemáticas dos planos 

previdenciários decorrem dos seguintes fatores:

a) Instituição de uma nova contribuição extraordinária a vigorar a partir de 

outubro de 2012, após aprovação dos Órgãos de Controle do Patrocinador, 

em atendimento à Resolução CGPC nº 26/2008, tendo em vista que a nova 

situação deficitária do Plano I de Benefício Definido ocorreria pelo segundo 

ano consecutivo e manutenção da atual contribuição extraordinária apara 

amortização do déficit atuarial anterior do referido Plano I de Benefício Definido 

nos níveis previstos na forma de equacionamento do déficit, aprovada em 

dezembro de 2009, pelos Órgãos de Controle do Patrocinador, por meio do 

Ofício nº 840/DEST – MP;

b) Alteração da Tábua de Mortalidade de inválidos de IAPB57-Ajustada para 

Winklevoss, com base nos resultados obtidos nos estudos de aderência das 

hipóteses atuariais;

c) Revisão do valor da Provisão Matemática a Constituir do Plano de 

Contribuição Variável, protocolada na Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, em 14/09/2009, na Defesa quanto à 

determinação contida no item 3.3 do Relatório de Fiscalização nº 06/2011/

ERRJ/PREVIC, de 16/06/2011, cuja definição encontra-se pendente de 

decisão por parte do órgão fiscalizador; e

d) Implantação do Plano de Custeio do exercício de 2012 dos planos 

previdenciários, que passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2012, 

permanecendo no período de janeiro a março de 2012 o plano de custeio do 

exercício anterior, apurado na avaliação atuarial de 31 de dezembro de 2010. 

10.1 - Composição das Provisões Matemáticas
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Nota 1 1  - Resu l tados Rea l izados

• Plano I de Benefício Definido

A forma de equacionamento do déficit anterior foi aprovada em dezembro de 

2009 pelos Órgãos de Controle do Patrocinador, por meio do Ofício nº 840/

DEST – MP.

Considerando que, na avaliação atuarial do exercício de 2010, o déficit técnico 

remanescente, registrado em 31 de dezembro de 2010, era de R$ 1.687 mil 

equivalente a 3,11% das Provisões Matemáticas, tendo retornado aos níveis 

que fundamentaram o Plano de Custeio aprovado pelos Órgãos de Controle 

do Patrocinador, os atuários externos, em conformidade com a legislação 

vigente, recomendam o restabelecimento da contribuição extraordinária para 

amortização do referido déficit nos níveis previstos na citada aprovação.

Assim, considerando que, após a reavaliação atuarial do exercício de 2011, 

o Plano I de Benefício manteve pelo segundo ano consecutivo a situação 

deficitária, os atuários externos, em conformidade com a legislação vigente, 

recomendam a instituição de uma nova contribuição extraordinária a vigorar 

a partir de outubro de 2012, após aprovação dos Órgãos de Controle do 

Patrocinador, além da manutenção da contribuição extraordinária relativa 

ao déficit anterior já equacionado. O principal fator que contribuiu para o 

aumento do déficit, além da rentabilidade dos ativos do plano ter sido, no 

exercício, inferior à meta atuarial em decorrência da crise econômica nos 

países zona do euro e EUA, decorre da elevação salarial observada entre as 

datas-base de avaliação atuarial se apresentando bem superior à hipótese 

adotada, principalmente em função das verbas variáveis que compõem o 

Salário Real de Benefícios (SRB).

Para o Patrocinador e os Participantes Ativos, a nova contribuição será, 

também, escalonada em função do salário e para os assistidos será um 

percentual sobre o valor do benefício, conforme descrito no Parecer Atuarial. 

O prazo remanescente para amortização corresponde a 5,2 anos, contados a 

partir de 31 de dezembro de 2011, após aprovação dos Órgãos de Controle 

do Patrocinador.

Vale destacar que, conforme registro no Parecer Atuarial, o déficit apresentado 

de forma recorrente é de natureza estrutural. Assim, dado o significativo 

impacto nas contribuições dos Participantes e Assistidos, encontram-se em 

fase de conclusão por parte dos atuários externos, estudos visando outras 

formas de reequilibrar o referido plano sem que haja tal elevação.

• Plano II de Benefício Definido

O Plano II de Benefício Definido apresenta Superávit Técnico em 31 de 

dezembro de 2011 no montante de R$ 2.199 mil (R$ 1.477 mil em 31 de 

dezembro de 2010).

A elevação do Superávit Técnico em relação aos resultados de 31 de dezembro 

de 2010 deve-se, principalmente, a ganhos decorrentes da mortalidade 

registrada no período entre as duas datas-base de avaliação atuarial.

Este superávit está integralmente contabilizado na subconta Reserva de 

Contingência até o limite de 25% das Provisões Matemáticas dos Benefícios 

Definidos e, com o valor excedente, foi constituída, pelo primeiro ano, a 

Reserva Especial para Revisão do Plano, em conformidade com o previsto na 

Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.

Conforme Parecer Atuarial, em atendimento a legislação vigente, tal Reserva 

Especial não será utilizada neste exercício, pois é o primeiro exercício em que 

ocorre.
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• Plano de Contribuição Variável

O superávit registrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$95.331 mil 

(R$ 174.291 mil em 31 de dezembro de 2010), teve como principal causa de 

sua redução a revisão do valor da Provisão Matemática a Constituir  do Plano 

de Contribuição Variável, em conformidade com a proposta apresentada 

pelo INFRAPREV, protocolada na Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC, em 14/09/2011, na Defesa quanto à determinação 

contida no item 3.3 do Relatório de Fiscalização nº 06/2011/ERRJ/PREVIC, 

de 16/06/2011, cuja definição encontra-se pendente de decisão por parte do 

órgão fiscalizador.

Conforme Parecer Atuarial, após a referida definição por parte do órgão 

fiscalizador o valor da Provisão Matemática a Constituir deverá ser revisto.

O Superávit Técnico apurado foi integralmente contabilizado na subconta 

Reserva de Contingência, em conformidade com o previsto na Resolução 

CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.

Nota 1 2 - Fundos

12.1 - Previdencial

• Plano de Contribuição Variável

Os recursos alocados ao Fundo Previdencial em 31 de dezembro de 2011, 

no montante de R$ 43.966 mil (R$ 38.429 mil em 31 de dezembro de 2010) 

foram segregados em conformidade com o regulamento do plano a legislação 

vigente, com as seguintes finalidades:

a) Registro da parcela referente à Reversão de Saldo por Exigência 

Regulamentar;

b) Adequação à Tábua de Mortalidade Geral AT-2000, compensando a perda 

verificada na parcela das reservas de transferências dos Participantes Ativos 

Fundadores; e

c) Financiamento do impacto no plano da alteração da Tábua de Mortalidade 

da AT-83 para a AT-2000.

12.2 - Administrativo 

O Fundo Administrativo foi superavitário no montante de R$ 12.728 mil em 

31 de dezembro de 2011 (R$ 13.900 mil em 31 de dezembro de 2010), que 

incorporados ao saldo do exercício anterior apresenta saldo de R$ 79.748 mil 

para este exercício (R$ 67.020 mil em 31 de dezembro de 2010), conforme 

demonstrado na Nota 13.

12.3 – Investimentos

 O Fundo Garantidor de Empréstimos registrou em 31 de dezembro de 2011 

um aumento de R$ 1.560 mil (R$ 1.174 mil em 31 de dezembro de 2010) e 

apresenta para este exercício, saldo de R$ 6.767 mil (R$ 5.207 mil em 31 de 

dezembro de 2010), conforme demonstrado na Nota 13.
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Nota 1 3 - Demonstra t ivo de Movimentacão dos Resu l tados

Os resultados obtidos pelo INFRAPREV nos exercícios de 2011 e 2010 estão demonstrados a seguir:

‘
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Nota 14 – Resu l tados dos Invest imentos

Demonstramos a seguir o resultado dos investimentos, por segmentos.

14.1 – Resultado Bruto

O resultado bruto dos investimentos está representado pelas variações 

positivas deduzidas das variações negativas do período, conforme abaixo:

14.2 – Resultado Líquido

O resultado líquido dos investimentos está representado pelo resultado acima 

deduzido do custeio administrativo, conforme segue:

14.3 - Resultado do Fluxo dos Investimentos

Em 31 de dezembro de 2011, o resultado positivo da apuração do fluxo 

dos investimentos foi transferido às Gestões Previdencial e Administrativa, no 

montante de R$ 152.686 mil (R$ 167.130 mil em 31 de dezembro de 2010).

Nota 1 5 - Eventos Subsequentes

a) Política de Investimentos - 2012

O INFRAPREV definiu na sua Política de Investimentos – 2012, a composição 

de seus ativos financeiros segundo os critérios de precificação, tais como, 

títulos para negociação e títulos mantidos até o vencimento. 

Esses critérios visam atender a Resolução nº. 3.792, de 25 de setembro 

de 2009, no tocante ao mecanismo de proteção para o fluxo financeiro do 

Passivo Previdenciário (Hedge Atuarial) do INFRAPREV.

O INFRAPREV buscará ao longo do exercício de 2012, a execução dessa 

estratégia de investimento.

Diblaim Carlos da Silva

Diretor de Benefícios

CPF: 030.093.007-00

Carlos Frederico Aires Duque

Diretor-Superintendente

CPF: 828.953.507-44

Valdir Vasques

Contador CRC-RJ 34.995-4

CPF: 289.400.917-87

Miguel Alexandre da Conceição David

Diretor de Administração e Finanças

CPF: 496.736.377-68
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Pa rece r  A tua r i a l
P l ano de  Aposen t ado r i a  de  Con t r i bu i c ão  Va r i á ve l

‘
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano 

de Aposentadoria de Contribuição Variável, mantido pelo INFRAPREV - 

Instituto Infraero de Seguridade Social, apresentamos nosso parecer sobre 

a situação atuarial do citado plano, referente às Patrocinadoras do Instituto, 

em 31/12/2011.

Ressaltamos que este documento é um Parecer Atuarial simplificado referente 

ao encerramento do exercício de 2011. Informações mais detalhadas sobre 

os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício 

podem ser consultadas no Parecer Atuarial que integra as Demonstrações 

Atuariais (DA).

Certificamos ser a seguinte a composição do Patrimônio de Cobertura do 

Plano, em 31/12/2011, determinada a partir de Avaliação Atuarial procedida 

com base em hipóteses e métodos atuariais aceitos, respeitando-se a 

legislação vigente:
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Os valores apresentados foram obtidos considerando os dados individuais, 

posicionados em 01/07/2011, dos participantes e beneficiários do plano 

fornecidos pelo INFRAPREV à Mercer que, após a realização de testes 

apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com o Instituto, os 

considerou adequados para fins desta avaliação atuarial. Também foram 

considerados os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV 

à Mercer, bem como os valores dos Fundos Administrativo e de Investimentos 

e os valores totais dos saldos de contas, posicionados em 31/12/2011.

O valor da Provisão Matemática a Constituir foi registrado em 31/12/2011 

com base na proposta apresentada pelo INFRAPREV na Defesa do Relatório 

de Fiscalização nº. 06/2011/ERRJ/PREVIC, de 16/06/2011, protocolada 

na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, 

em 14/09/2011, estando o assunto pendente de definição perante o órgão 

fiscalizador. Após esta definição o valor da Provisão Matemática a Constituir 

deverá ser revisto.

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do 

Patrimônio para Cobertura do Plano foram:

A seguinte premissa foi alterada em relação à Avaliação Atuarial anterior em 

função dos resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no 

exercício:

-

-

-
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Informamos que, excetuada a alteração acima mencionada, não ocorreram 

alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais 

utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no 

exercício anterior.

Plano de Custeio

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as patrocinadoras e os 

participantes deverão efetuar contribuições com base nos seguintes níveis:
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Contribuições de Participantes Autopatrocinados
Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas 

contribuições, as contribuições que seriam feitas pela Patrocinadora, 

destinada ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à cobertura 

das despesas administrativas, observando as características de Participantes 

Fundadores e Não Fundadores descritas neste Plano de Custeio.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Os Participantes Vinculados deverão efetuar as contribuições efetuadas 

por Participantes Ativos e Patrocinadoras para custeio das despesas 

administrativas, observando-se as características de Participantes Fundadores 

e Não Fundadores descritas neste Plano de Custeio, em conformidade com 

o regulamento do Plano.

Participantes Assistidos
Os Participantes Assistidos não deverão efetuar contribuições para o Plano 

ao longo do próximo exercício.

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17, do regulamento do Plano não 

há incidência das contribuições Especial, Especifica e Administrativa sobre o 

13º salário.

O custo total da despesa administrativa é de 2,21% da folha de participação, 

neste exercício, 50% desse custo será financiado com recursos do resultado 

dos investimentos.

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º 

de abril de 2012, permanecendo no período de janeiro/2012 a março/2012 o 

custeio do exercício anterior apurado na avaliação atuarial de dezembro de 2010.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2012

Mercer Human Resource Consulting Ltda. 

P l ano I  de  Bene f í c i o s

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano I 

de Benefícios, mantido pelo INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade 

Social, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado 

plano, referente às Patrocinadoras do Instituto, em 31/12/2011.

Ressaltamos que este documento é um Parecer Atuarial simplificado referente 

ao encerramento do exercício de 2011. Informações mais detalhadas sobre 

os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício 

podem ser consultadas no Parecer Atuarial que integra as Demonstrações 

Atuariais (DA).

Certificamos ser a seguinte a composição do Patrimônio de Cobertura do 

Plano desse Plano, em 31/12/2011, determinada a partir de Avaliação Atuarial 

procedida com base em hipóteses e métodos atuariais aceitos, respeitando-

se a legislação vigente:

Pa rece r  A tua r i a l

Maria da Fé da Costa Pinto
M.I.B.A. nº 746

Rodrigo Uchôa C. Lott de M. Costa
M.I.B.A. nº 2.082
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Os valores apresentados foram obtidos considerando os dados individuais, 

posicionados em 01/07/2011, dos participantes e beneficiários do plano 

fornecidos pelo INFRAPREV à Mercer que, após a realização de testes 

apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com o Instituto, 

considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial. Também 

foram considerados os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo 

INFRAPREV à Mercer, bem como os valores dos Fundos Administrativo e de 

Investimentos.

Ressaltamos que em virtude de o Plano I de Benefícios ter mantido após 

a reavaliação atuarial do exercício de 2011, uma situação deficitária que 

ocorreria pelo segundo ano consecutivo, em atendimento à Resolução CGPC 

nº. 26/2008 foi instituída uma nova contribuição extraordinária a vigorar a 

partir de outubro de 2012 por um período de 5,2 anos em 31/12/2011.

Destacamos ainda que há estudos em fase de conclusão com vistas ao 

reequilíbrio do Plano por meio de outras formas que não a elevação do 

custeio. Tais estudos estão sendo elaborados pelo significativo impacto 

que esta elevação trará para os Participantes e também pela característica 

do déficit que é reconhecidamente estrutural. Sendo assim, para que uma 

nova implantação de contribuição extraordinária não precise ser executada, 

recomenda-se que o estudo seja concluído ao longo do 1º semestre de 2012.
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As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do 

Patrimônio de Cobertura do Plano foram:

A seguinte premissa foi alterada em relação à Avaliação Atuarial anterior em 

função dos resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no 

exercício:

Informamos que, excetuada a alteração acima mencionada, não ocorreram 

alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais 

utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no 

exercício anterior.

Plano de Custeio

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as patrocinadoras e os 

participantes deverão efetuar contribuições com base nos seguintes níveis:

-

-

-
-

-

-
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O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º 

de abril de 2012, permanecendo no período de janeiro/2012 a março/2012 

o custeio do exercício anterior apurado na avaliação atuarial de dezembro de 

2010, sendo que a implantação da nova contribuição extraordinária proposta 

para iniciar em 01/10/2012 deverá ser aprovada preliminarmente pelos 

órgãos de controle da Patrocinadora.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2012

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

Contribuições de Participantes Autopatrocinados

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas 

contribuições, as contribuições que seriam feitas pela Patrocinadora, 

destinada ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à cobertura 

das despesas administrativas.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuições para custeio 

das despesas administrativas, de acordo com regras que deverão ser 

estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

Maria da Fé da Costa Pinto
M.I.B.A. nº 746

Rodrigo Uchôa C. Lott de M. Costa
M.I.B.A. nº 2.082
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P l ano I I  de  Bene f í c i o s

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano II 

de Benefícios, mantido pelo INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade 

Social, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado 

plano, referente às Patrocinadoras do Instituto, em 31/12/2011.

Ressaltamos que, este documento é um Parecer Atuarial simplificado referente 

ao encerramento do exercício de 2011. Informações mais detalhadas sobre 

os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício 

podem ser consultadas no Parecer Atuarial que integra as Demonstrações 

Atuariais (DA).

Certificamos ser a seguinte a composição do Patrimônio Social desse 

Plano, em 31/12/2011, determinada a partir de Avaliação Atuarial procedida 

com base em hipóteses e métodos atuariais aceitos, respeitando-se a 

legislação vigente:

Pa rece r  A tua r i a l
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Os valores apresentados foram obtidos considerando-se os dados 

individuais, posicionados em 01/07/2011, dos participantes e beneficiários 

do plano fornecidos pelo INFRAPREV à Mercer que, após a realização de 

testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com o Instituto, 

os considerou adequados para fins desta avaliação atuarial. Também foram 

considerados os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV 

à Mercer, bem como os valores dos Fundos Administrativo e de Investimentos.

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do 

Patrimônio de Cobertura do Plano foram:

A seguinte premissa foi alterada em relação à Avaliação Atuarial anterior em 

função dos resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no 

exercício:

Informamos que, excetuada a alteração acima mencionada, não ocorreram 

alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais 

utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no 

exercício anterior.

Plano de Custeio

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as patrocinadoras e os 

participantes deverão efetuar contribuições com base nos seguintes níveis:

-

-

-
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Contribuições de Participantes Autopatrocinados

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas 

contribuições, as contribuições que seriam feitas pela Patrocinadora, 

destinada ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à cobertura 

das despesas administrativas.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuições para custeio 

das despesas administrativas, de acordo com regras que deverão ser 

estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir 

de 1º de abril de 2012, permanecendo no período de janeiro/2012 a 

março/2012 o custeio do exercício anterior apurado na avaliação atuarial 

de dezembro de 2010.

Conclusão

Certificamos que o Plano II de Benefícios do Instituto está superavitário. 

O valor do excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões 

Matemáticas foi utilizado para constituição da Reserva de Contingência, 

limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos Benefícios Definidos. 

O valor do superávit excedente a Reserva de Contingência foi contabilizado 

na Reserva Especial para Revisão de Plano. A Reserva Especial para Revisão 

do Plano não será utilizada neste exercício, tendo em vista que este é o 

primeiro exercício em que ocorre.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2012

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

Maria da Fé da Costa Pinto
M.I.B.A. nº 746

Rodrigo Uchôa C. Lott de M. Costa
M.I.B.A. nº 2.082

Pa rece r  dos  Aud i to res  I ndependen tes
Examinamos as Demonstrações Contábeis do Instituto Infraero de Seguridade 

Social - INFRAPREV, que compreendem o balanço patrimonial consolidado 

em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas 

da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, bem 

como as demonstrações individuais por plano de benefício do ativo líquido, da 

mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações 

atuariais para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 

principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
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Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 

contábeis 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 

requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 

seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 

demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício. 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 

da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 

nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a 

eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, 

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião.

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais 

por plano de benefício acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada 

do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV e individual por plano 

de benefício em 31 de dezembro de 2011 e o desempenho consolidado e por 

plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 

reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 

PREVIC. 

Outros Assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2010, apresentados para fins de comparação referentes às demonstrações 

contábeis consolidadas, foram anteriormente por nós auditados  de acordo 

com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório 

datado de 17 de março de 2011 e não conteve modificações.  A nossa 

opinião, naquela data, não abrangeu as demonstrações contábeis individuais 

por plano de benefício da Entidade.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2012

Antonio Carlos 
de Oliveira Pires

Contador-CRC-RJ-065.305/O-RJ

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI
Auditores Independentes S/S
CRC-SP-5.528/O-S-RJ
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Ata  da  D i r e to r i a  Execu t i v a
Às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), do dia 31 de janeiro de 2012 (31/01/2012), 

de acordo com o Art. 41 do Estatuto, reuniram-se, extraordinariamente, os membros 

da Diretoria Executiva do INFRAPREV, na sede do Instituto à Avenida Almirante Barroso, 

54 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. A Reunião contou com a presença do 

Diretor-Superintendente, Carlos Frederico Aires Duque; do Diretor de Administração 

e Finanças, Miguel Alexandre da Conceição David e do Diretor de Benefícios, 

Diblaim Carlos da Silva. Iniciados os trabalhos, deliberou a Diretoria Executiva 

sobre o seguinte assunto: ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 E RESPECTIVAS 

NOTAS EXPLICATIVAS; DOS PARECERES ATUARIAIS E DOS PLANOS DE 

CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012: A Diretoria Executiva procedeu à análise 

do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2011, bem como, dos Pareceres Atuariais do 

Plano I de Benefícios – Plano BD I;  Plano II de Benefícios – Plano BD II e Plano de 

Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV, elaborados pela empresa Mercer 

Human Resource Consulting Ltda. e do Parecer das Demonstrações Contábeis e de 

Gestão dos Investimentos, elaborado pela empresa RSM Boucinhas, Campos & Conti 

Auditores Independentes SS. Concluída a análise, a Diretoria Executiva aprovou, sem 

ressalvas, as Demonstrações Contábeis do Encerramento do Exercício de 2011 e 

respectivas Notas Explicativas; bem como, os Pareceres Atuariais dos Planos de 

Benefícios administrados pelo INFRAPREV e os Planos de Custeio dos Planos de 

Benefícios para o exercício de 2012, na forma das disposições estabelecidas na 

Resolução CNPC nº 08/2011, encaminhando o expediente à apreciação e aprovação 

pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo do INFRAPREV. Nada mais havendo a tratar 

o Diretor-Superintendente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata 

assinada pelos Diretores presentes à reunião.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Miguel Alexandre da Conceição David
Diretor de Administração e Finanças     

Diblaim Carlos da Silva 
Diretor de Benefícios

Pa rece r  do Conse l ho  F i s ca l
Em cumprimento ao Artigo 63 do Estatuto do Instituto Infraero de Seguridade 

Social – INFRAPREV, e com base na análise efetuada nas Demonstrações 

Contábeis de encerramento do exercício financeiro de 2011, consubstanciada 

pelo Parecer Atuarial Sintético da Mercer Human Resource Consulting Ltda., 

bem como pelo Parecer dos Auditores Independentes Boucinhas, Campos 

& Conti, em Reunião Extraordinária, representada por seus membros abaixo 

assinados, manifesta-se pela aprovação das referidas Demonstrações, 

anexas a este Parecer.

Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2012

Áurea Martins Gonçalves de Souza
Presidente

Margareth Lyses Rabelo Mendes
Membro Titular

Valternei do Amaral Oliveira
Membro Titular

Délio Santos Lima
Membro Titular

Gustavo Rodrigues de Almeida
Membro Suplente

Willhiam Antonio de Melo
Membro Suplente

Cristiane Dias da Silva
Membro Suplente
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Ata  do Conse l ho  De l i be r a t i vo
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do INFRAPREV, 

realizada no dia 09 de fevereiro de 2012, na Sede do Instituto, à Avenida 

Almirante Barroso, 54 – 6º andar – Centro – RJ. A reunião iniciou-se às 

9h, contando com a presença dos seguintes membros: JAIRO RESENDE, 

KEYLA REGINA DA SILVA TORRES BOSCO MATIAS, JOSÉ FRANCISCO 

MARINHO FREIRE, CARLOS EDUARDO GUAPINDAIA CAMPOS, OSCAR 

JÚLIO MURARO, JOEL ALVES RAMIRES e ROBERTO CELSO HABBEMA 

DE MAIA, com a ausência justificada do conselheiro EDNALDO PINHEIRO 

SANTOS. Na qualidade de Presidente da Mesa assumiu a direção dos 

trabalhos o conselheiro JAIRO RESENDE, que designou a mim, KEYLA 

REGINA DA SILVA TORRES BOSCO MATIAS, para secretariá-lo. Iniciados os 

trabalhos, deliberaram sobre os seguintes assuntos:

1) Aprovação das Demonstrações Contábeis do Encerramento do 

Exercício de 2011 e Respectivas Notas Explicativas; dos Pareceres 

Atuariais e dos Planos de Custeio para o Exercício de 2012:

Após apreciação dos documentos apresentados, nos termos do artigo 21 

do Estatuto do INFRAPREV, o Conselho Deliberativo aprovou o Balanço 

Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício 

findo em 31/12/2011, levando em consideração os Pareceres Atuariais dos 

Planos de Benefícios administrados pelo Instituto: Plano I de Benefícios – 

Plano BD I; Plano II de Benefícios – Plano BD II e Plano de Aposentadoria de 

Contribuição Variável – Plano CV, elaborados pela empresa de Assessoria 

Atuarial externa, Mercer Human Resource Consulting Ltda. e o Parecer 

das Demonstrações Contábeis, elaborado pela empresa RSM Boucinhas, 

Campos & Conti Auditores Independentes S/S, apreciados e aprovados 

pelo Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, conforme Parecer de 07 de 

fevereiro de 2012. Em prosseguimento, o Conselho Deliberativo aprovou, 

também, os respectivos Planos de Custeio para o exercício de 2012 dos 

Planos I de Benefícios – Plano BD I; Plano II de Benefícios – Plano BD II e 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV administrados 

pelo INFRAPREV.

2) Divulgação:

O Conselho Deliberativo recomenda seja procedida ampla divulgação dos 

resultados aos Participantes, em forma de Relatório Anual do Exercício 2011, 

no Jornal Futuro e mediante disponibilização na Internet e homepage do 

Instituto, a exemplo dos procedimentos observados em exercícios anteriores. 

Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião às 15h , sendo 

lavrada Ata, que após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2012

Jairo Resende
Presidente

José Francisco Marinho Freire
Membro Titular

Keyla Regina da Silva
Torres Bosco Matias
Membro Titular

Joel Alves Ramires
Membro Suplente

Carlos Eduardo Guapindaia Campos
Membro Suplente

Oscar Júlio Muraro
Membro Suplente

Roberto Celso Habbema de Maia
Membro Suplente
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Comprom i sso  com a  Sus t en t ab i l i d ade
Me todo log i a  e  Ma te r i a l i dade
O INFRAPREV
Po l í t i c a  de  Sus t en t ab i l i d ade
Pe rspec t i v a  Econôm ica
Pe r spec t i v a  Soc i a l
Pe r spec t i v a  Amb ien t a l
Í nd i ce  Rem i ss i vo  GR I

Re l a tó r i o  de  Sus t en t ab i l i d ade



1 .  Comprom i sso  com 
a  Sus t en t ab i l i d ade

O resultado já está sendo reconhecido pelo mercado. Em 2011, o INFRAPREV 

conquistou o 3º lugar no Prêmio da Associação Brasileira das Companhias 

Abertas (ABRASCA) de melhor relatório anual, na categoria das organizações 

não empresariais, devido às diretrizes sociambientais. Recebeu, ainda, 

a Certificação de Empresa Cidadã, concedida pelo Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) e da Fecomércio.

 

(GRI 2.10)

O INFRAPREV apresenta o seu segundo relatório de sustentabilidade, 

baseado na metodologia da Global Reporting Initiative (GRI), além 

das diretrizes do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social e do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase).

 

O relatório é um instrumento essencial à transparência e divulgação das 

ações do Instituto desenvolvidas nas perscpectivas econômica, ambiental e 

social. Presta contas aos seus públicos-alvos sobre a gestão do fundo de 

pensão e reafirma o compromisso de avanço de suas práticas.

 

O tema vem sendo tratado da alta administração para os demais empregados 

e está presente na missão, visão e valores do INFRAPREV. A sustentabilidade 

faz parte do planejamento estratégico, como condição diferenciada para o 

futuro do Instituto no mercado previdenciário brasileiro.

 

O INFRAPREV mapeou seus stakeholders e definiu seus principais temas de 

negócio, com votação da diretoria e do corpo gerencial. Com este material 

apurado pode desenvolver a sua Política de Sustentabilidade, que resultou no 

Programa de Sustentabilidade, cujas as ações de curto e médio prazo foram 

postas em prática em 2011.
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2 .  Me todo log i a  e  Ma te r i a l i dade

P ara a construção do relatório foi utilizada a metodologia da Global 

Reporting Initiative (GRI), a qual é adotada internacionalmente, além 

das diretrizes do Instituto Ethos e do Ibase. Nessa metodologia foram 

trabalhados indicadores de perfil e desempenho para o alcance do nível C de 

aplicação, nível básico de transparência. 

 

A GRI surgiu como núcleo oficial de colaboração do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, que desenvolveu uma estrutura de relatório 

de sustentabilidade amplamente reconhecida e utilizada. Tem como objetivo 

estimular a divulgação de relatórios empresariais responsáveis, para 

estabelecer comparação de desempenho entre corporações e países.

 

O INFRAPREV considerou o mapeamento, a consulta aos seus stakeholders, 

a partir de questionários personalizados e a definição dos principais temas 

materiais da previdência, elaborados para a política e o programa de 

sustentabilidade. Considerou, ainda, a correlação desses temas com os 

indicadores de perfil e de desempenho da GRI para obter os indicadores mais 

expressivos ao negócio que, ao final do processo, se tornariam indicadores 

materiais para o relatório de sustentabilidade do Instituto.

 

O processo de coleta e análise de dados foi realizado em final de 2011 e 

envolveu sete áreas, dentre gerências e assessorias do Instituto. Ao final 

desse processo foram compiladas fichas com as respostas dos indicadores 

de perfil e de desempenho, já elaboradas a partir da análise da consultoria 

de sustentabilidade quanto à aderência desses indicadores ao protocolo da 

GRI. Este processo considerou o ano de 2011 para o relato das informações 

do Instituto.
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Os indicadores de perfil e os indicadores de desempenho foram compilados e analisados, visando plena aderência das respostas 

desses indicadores às solicitações da metodologia.

(GRI 3.1/3.5)
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2.1 .  P a r t e s  I n t e ressadas
Os participantes ativos, assistidos e pensionistas foram evidenciados como 

principais clientes, foco do planejamento e projeto de melhoria contínua do 

INFRAPREV. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc), Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC) e a 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Abrapp) se destacaram como instituições influentes nas atividades e 

formulação das estratégias do Instituto.

Além do relatório anual, o INFRAPREV alcança seus públicos-alvos através 

de outras publicações impressas e digitais como o Jornal Futuro, portal 

na internet, newsletter e das redes sociais com campanhas no twitter 

para divulgação e conscientização do Dia do Meio Ambiente entre outros 

assuntos relacionados a sustentabilidade e a previdência. Tem, ainda, canais 

de comunicação como a Central de Atendimento e Fale Conosco, telefone e 

email respectivamente.

(GRI 3.5/4.14/4.15)
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3 .  O INFRAPREV

O Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV) é uma 

entidade fechada de previdência complementar, criada em 

1982.  Seu patrocinador-fundador é a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Em 2010 tornou-se um fundo de 

pensão multipatrocinado e se estruturou em 2011 para ampliar a sua atuação 

aos setores de infraestrutura.

 

É uma sociedade civil sem fins lucrativos, localizada no Rio de Janeiro, 

sem filiais ou subsidiárias. Têm participantes em todo o território nacional. 

Administra planos de previdência complementar de modo a garantir o 

pagamento dos benefícios previdenciários aos empregados do Instituto e 

das empresas patrocinadoras e de entidades associativas, denominadas 

instituidores.

 

O INFRAPREV atua em modelo de gestão participativa, com o 

comprometimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva 

e dos empregados, todos alinhados com os ideais dos participantes, dos 

patrocinadores, instituidores e da sociedade.

3.1 .  Pe r f i l
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3.2. Gove rnanca  Corpora t i v a
‘ 

A estrutura de governança do INFRAPREV é composta por Conselho 

Deliberativo (CONDE), Diretoria Executiva (DIREX) e Conselho Fiscal (CONFI) 

- órgãos estatutários e também pelo Comitê Diretor de Investimento (CDI), 

Comitê Executivo de Investimento (CEI) e o Comitê de Sustentabilidade, 

não estatutários.

GRI 2.1/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/3.6/4.1)

 

O CONDE é responsável pelas diretrizes mestras e orientações gerais 

de organização, operação e administração. Fixa objetivos e políticas de 

administração do Instituto e dos seus planos de benefícios. O CONFI 

fiscaliza a gestão administrativa dos planos e dos recursos garantidores dos 

compromissos previdenciários. Ambos são constituídos por quatro membros 

titulares e quatro suplentes.

 

O mandato dos conselheiros, todos independentes, é de quatro anos, 

podendo haver recondução por igual período. São participantes ativos e 

assistidos, eleitos pelos participantes e indicados pelo patrocinador-fundador, 

a Infraero.

 

A DIREX é o órgão de administração geral, formado por três diretores, com 

mandado de três anos e possível recondução por igual período.
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Compos i cão  Órgãos  de  Gove rnanca
‘‘

O CDI apoia a DIREX nas diretrizes de 

gestão de investimentos. É formado 

pelos três diretores e pelos gerentes 

de Administração e Planejamento, 

Empréstimo, Financeiro e de 

Aplicações Financeiras. O CEI atua 

com base nas diretrizes fixadas pelo 

CDI, diretamente nas operações 

dos segmentos de investimentos. É 

formado por um diretor e dois gerentes.

 

O Comitê de Sustentabilidade tem cinco 

membros de gerências distintas. Apóia a 

DIREX na função de disseminar cultura de responsabilidade 

socioambiental e econômico-financeira entre os públicos do Instituto.

 

O CONDE e a DIREX são responsáveis pelo desempenho econômico, social 

e ambiental do Instituto, na medida de suas atuações, por aprovação das 

estratégias do Instituto, diretrizes e metas fiscalizadas pelo CONFI.

 

Anualmente, diretores e o corpo gerencial se reúnem para traçar diretrizes 

para o Instituto, num planejamento estratégico com horizonte de cinco anos. 

É ocasião em que se planeja o orçamento para o atingimento das metas 

e desenvolvimento das atividades desejadas. Em 2011, também foram 

envolvidos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo.

 

(GRI 4.1/4.3/LA13)
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O organograma do INFRAPREV está disponível no portal INFRAPREV, na internet, e na Intranet. Os regimentos de cada órgão estatutário e as atribuições das áreas 

fazem parte do manual organizacional que está a disposição dos empregados e conselheiros na intranet.

3.3. Es t r u t u r a  Operac iona l

Organograma

(GRI 2.3)
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O INFRAPREV possui hoje duas modalidades de planos previdenciários: 

de benefício definido, fechado para a entrada de novos participantes, e de 

contribuição variável, em vigor desde 2000. O plano de contribuição variável 

é para participantes e empregados do Instituto.

A Assessoria de Estudos Atuariais faz o monitoramento das tendências de 

mercado dos planos previdenciários por meio de comissões de atuária, 

congressos, mídias e da divulgação das pesquisas de mercado.

Anualmente, é feita a avaliação atuarial, um estudo técnico com base nos 

dados cadastrais dos participantes ativos e assistidos e seus beneficiários, 

que dimensiona o valor das reservas matemáticas, dos fundos previdenciais 

e de outros compromissos do plano de benefícios, para estabelecer um 

plano de custeio adequado. A consultoria atuarial acompanha e dimensiona 

os compromissos futuros.

O Instituto também realiza o acompanhamento semestral das hipóteses 

atuariais, observando as informações estatísticas (biométricas, 

demográficas, econômicas e financeiras) da massa de participantes, para 

calcular aposentadorias e recursos financeiros necessários à cobertura de 

benefícios futuros.

3.4. P l anos  P rev idenc i á r i o s A meta atuarial é um percentual esperado de rentabilidade dos investimentos 

dos planos de benefícios para cumprir os compromissos previdenciários. Em 

2011 a meta foi de 12,55% e a rentabilidade chegou a 9,16%. O resultado 

ficou abaixo da meta devido à crise internacional que afetou as bolsas de 

valores no mundo e não gerou os resultados esperados.

A tabela abaixo demonstra informações sobre os planos de previdência 

oferecidos aos participantes e aos empregados do INFRAPREV.

(GRI 2.2/EC3)
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4 .  Po l í t i c a  de  Sus t en t ab i l i d ade

A s ações de sustentabilidade feitas pelo INFRAPREV deixaram 

de ser ações isoladas. O Instituto desenvolveu a Política de 

Sustentabilidade, em 2011, documento que traça diretrizes para 

enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável.

 

Para formular a política, o Instituto contou com a participação dos empregados, 

conselheiros, diretoria e da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) que responderam a um questionário.

 

A política baseia-se em quatro pilares: difundir o tema entre os empregados, 

intensificar a relação e a responsabilidade com seus participantes, observar 

os principais riscos e oportunidades na gestão dos recursos e influenciar 

negócios sustentáveis em diferentes empresas e setores.  O documento está 

aberto à consulta no portal do INFRAPREV, em Sustentabilidade.
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T oda a aplicação de recursos financeiros do INFRAPREV tem como 

base central a Política de Investimentos, fluxo de planejamento para 

até o ano de 2085. É elaborada pela diretoria, áreas de investimentos 

e consultorias, baseada em riscos e análises atuariais. Observa a necessidade 

de fluxo de caixa, numa equação de rentabilidade que possibilite honrar 

os compromissos previdenciários do Instituto com seus participantes, 

aposentados e pensionistas.

 

A Política de Investimentos possui um capítulo específico voltado para a 

sustentabilidade, que define onde o Instituto preferencialmente pode alocar 

os recursos: setores com práticas sustentáveis. Porque o INFRAPREV 

acredita que a sustentabilidade pode afetar em muito o desempenho dos 

investimentos dos fundos de pensão.

 

Além dos filtros positivo e negativo para a triagem dos investimentos (como 

uma forma de disciplina), o Instituto optou por uma postura pró-ativa de 

influenciar empresas a uma realidade de maior sustentabilidade. Por isso, 

além das ações voltadas para seu público interno, o Instituto é signatário dos 

Princípios para Investimento Responsável (PRI), desde 2007 e do Carbon 

Disclosure Project (CDP), desde 2008.

 

Junto ao PRI, www.unpri.org, o INFRAPREV não figura apenas como 

aplicador dos conceitos de investimentos responsáveis, mas como 

fomentador da divulgação e aprimoramento das empresas quanto às práticas 

de responsabilidade econômica, social e ambiental. É coordenador do Grupo 

de Recrutamento de Novos Signatários.

5. Pe r spec t i v a  Econôm ica
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Perante ao CDP, o Instituto incentiva o setor privado a considerar o impacto 

das mudanças climáticas nos seus negócios, divulgando as medidas de 

mitigação praticadas, inclusive quanto ao uso consciente da água. Participa

do Conselho Honorário Técnico Consultivo do CDP para a América Latina. A 

base de dados das empresas pode ser utilizada na análise dos investimentos. 

Veja no site www.cdproject.net.

As informações e dados econômicos gerados pelas áreas são compilados 

em um único sistema, onde módulos previdenciário, de investimento e 

administrativo/financeiro se integram ao contábil. As informações contábeis 

são importadas para formar a Planificação Contábil Padrão, que é enviada ao 

órgão fiscalizador, a Previc.

Os números consolidados na tabela estão subdivididos em receitas de 

investimentos, receitas administrativas e receitas previdenciais (recursos 

advindos de patrocinadores, participantes ativos, assistidos, autopatrocinados 

e de benefícios proporcionais diferidos). Por ser uma entidade de previdência 

sem fins lucrativos, o INFRAPREV não paga dividendos. A rentabilidade dos 

investimentos reverte para os planos de benefícios, favorecendo diretamente 

os participantes.

O INFRAPREV conduz seus negócios considerando o desenvolvimento social 

e ambiental. Desde a adesão aos Princípios de Investimento Responsável e 

ao Carbon Disclosure Project,  o Instituto tem procurado priorizar empresas 

comprometidas com o crescimento sustentável, através de Fundos de 

Investimento em Participações (FIP).

Os Fundos de Investimento em Participações (FIP), sob a sigla “investimentos 

na comunidade”, são sociedades de quotas apresentadas por gestores/

instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do 

Banco Central (BACEN), em que diversos investidores reúnem recursos para 

o propósito descrito no regulamento (detalhamento do projeto financeiro e do 

plano de investimentos).

O âmbito de atuação dos FIP representa para o INFRAPREV, na condição 

de gestor de recursos de terceiros, possibilidades de produzir melhorias na 

esfera social mesmo que indiretamente, no incentivo a projetos educacionais, 

de saneamento ambiental e tratamento de resíduos industriais, geração de 

energia renovável, transmissão de energia, dentre outros. Em dezembro de 

2011, os investimentos responsáveis representavam 17,07% do patrimônio.

A administração dos FIP é feita por gestor próprio e independente. Os quotistas 

participam apenas das Assembléias Gerais e do Comitê de Investimentos. 

Nesse último caso, dependendo do volume investido. Deliberam sobre 

assuntos estratégicos do negócio, como a aprovação de aquisição de áreas, 

de linhas de transmissão de energia, construção de usinas, ingresso em 

companhias, dentre outras questões.

5.1 . I n ves t imen tos

5.2. I n ves t imen tos  Responsáve i s
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O INFRAPREV participa do Comitê de Investimento em quatro dos oito FIP 

que possui na carteira. Sao fundos que possuem propósitos educacionais, 

de saneamento ambiental e tratamento de resíduos industriais, geração 

de energia renovável, transmissão de energia, dentre outros, num total de 

R$189.189.387,96 aplicados.

Para aceitação das propostas de FIP, o Instituto analisa de acordo com a 

legislação vigente a aderência da Política de Investimentos do Fundo com a 

sua própria política. Avalia critérios quantitativos de histórico da rentabilidade 

e volatilidade (dados estatísticos) e critérios qualitativos (gestor responsável, 

portfólio, estratégia, mercado de atuação, etc.).

I n ves t imen tos  Responsáve i s  -  Dezembro 201 1

A observação conjunta da Política de Investimento, do Código de Ética e 

Conduta e da Norma de Compras e Contratações afasta da atividade do 

INFRAPREV dos riscos diretos e de seus investidos e fornecedores, a exemplo 

da utilização de trabalho forçado, escravo, análogo ou infantil. Situações 

que se noticiadas podem gerar risco de imagem e, consequentemente, um 

desinvestimento.

O Código de Ética e Conduta veda expressamente o trabalho infantil e dispõe 

a obrigação de fornecedores e prestadores de serviço compartilharem com 

o Instituto a adesão às diretrizes de Direitos Fundamentais da Organização 

Internacional do Trabalho. 

O INFRAPREV mantém relações com empresas contratadas e fornecedores, 

porém não os submete a avaliações referentes a direitos humanos. Entretanto, 

há disposição contratual padrão que submete fornecedores e prestadores 

de serviços à observância obrigatória do Código de Ética e Conduta, sob a 

fiscalização das áreas gestoras dos contratos.

Atualmente, existe apenas um registro de operação com risco de trabalho 

infantil. Prestação de serviços submetida aos compromissos acima descritos 

e à indicação de empresa pública.

5.3. Ges t ão  de  R i s cos
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Uma vez por ano, com auxílio de consultoria especializada, é feita avaliação geral 

dos processos operacionais, revisão dos seus riscos (financeiros, de imagem, 

legais), das atividades e processos (fluxogramas de cada área) e elaboração 

de matrizes. Ao final, um plano de ação é submetido à Diretoria Executiva e ao 

Conselho Fiscal para o acompanhamento dos riscos previstos na Resolução 

Nº13 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC).

O INFRAPREV ainda analisa seu comportamento contábil e atuarial no 

fechamento do exercício e se submete à revisão do patrocinador-fundador, 

a Infraero, quanto a procedimentos, contas e balancetes, com contínua 

fiscalização, à distância por meio eletrônico, da Previc e o acompanhamento 

do Conselho Fiscal.

O Instituto detém quatro grandes processos - arrecadação, benefícios, 

administração e investimento. Possui como metas de controles internos para 

2012: (a) concluir o sistema integrado de informações, (b) continuar prevenindo 

e mitigando riscos altos e moderados das operações, (c) aperfeiçoar o 

calendário de obrigações e (d) atualizar seus normativos internos. A partir 

de 2014, o Instituto tem como meta estratégica certificar todos os seus 

processos de operação, a começar pela Assessoria de Controles Internos.

(GRI EC1/HR6/HR2)

O planejamento estratégico do INFRAPREV desde 2008 sinalizava a 

necessidade de adequação ao mercado em função das possíveis mudanças 

na estrutura aeroportuária brasileira. Por isso, em 2010 o Instituto foi autorizado 

a ser um fundo de pensão multipatrocinado, com o objetivo de oferecer 

soluções previdenciárias competitivas, que foram formuladas em 2011.

 

5.4. Mu l t i pa t roc í n i o
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O Instituto está capacitado a operar planos previdenciários para empresas 

patrocinadoras e a entidades associativas, os instituidores, com o apoio de 

uma nova área, a gerência de produtos. Superou o desafio de inovar seguindo 

as mesmas diretrizes da Lei Complementar nº108, que regula os fundos de 

pensão ligados às autarquias federais e as determinações dos órgãos de 

fiscalização e supervisão. Acompanhou com isso a evolução do mercado 

previdenciário.

(GRI 2.2)

O INFRAPREV não registrou, em 2011, qualquer questionamento dos seus 

atos de administração,  de natureza trabalhista ou em relação à concorrência 

desleal. No último exercício não houve multas ou sanções, apenas 

desligamentos de participantes, com pedidos de cálculos de resgate das 

contribuições.

Em 2008 houve notificação administrativa de um diretor, cujo gestor assumiu 

o erro e efetuou o pagamento da penalidade. Com relação 2011, não houve 

multas por não-conformidade relativas ao fornecimento dos serviços do 

Instituto. Para mitigar melhor os riscos envolvidos neste tipo de processo 

administrativo, o INFRAPREV aprimorou sua Política de Investimentos, 

garantindo integral aderência às diretrizes estabelecidas pelo órgão de 

fiscalização e às regras do Conselho Monetário Nacional tanto pela entidade, 

como pelos gestores externos.

O Instituto registrou, em 2009, notificações administrativas: uma relacionada 

a contribuições previdenciárias (tributário) e outra relativa à aderência de 

investimentos. Ambos com penalidades administrativas, objeto de recursos 

que aguardam o julgamento.

Como forma de prevenção, o INFRAPREV revê periodicamente suas normas 

internas adequando-as às mudanças de legislação, mapeando e revisando 

anualmente o controle interno dos riscos com o auxílio de consultoria externa.

(GRI SO7/SO8/PR9)

5.5. Con fo rm idade Lega l
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6. Pe r spec t i v a  Soc i a l

O INFRAPREV possui uma Política de Recursos Humanos que visa 

garantir o bem-estar e a qualidade de seus empregados, além 

de tratar de pontos importantes como uma remuneração justa e 

atrativa. O objetivo é que o resultado organizacional seja alcançado com base 

em alto nível de desempenho da equipe. É fundamental para o negócio ter 

uma equipe capacitada e motivada.

 

O quadro funcional do INFRAPREV é composto por 75 trabalhadores (65 

empregados e 10 contratados). Todos os empregados com contrato de 

trabalho por tempo indeterminado, em período integral e lotados na cidade 

do Rio de Janeiro. Apenas três empregados estão em  Brasília, Campinas e 

Guarulhos, sede da Infraero e aeroportos, respectivamente.

 

Além das prevenções usuais para saúde e segurança no trabalho, o 

INFRAPREV estimula a prática de exercícios através de auxílio-academia, 

concede uma sessão de shiatsu por semana, apresenta palestras sobre 

saúde em parceria com a Amil e possui cadeiras de trabalho com recursos 

ergonômicos.

 

Em convênio com o SESI, conseguiu atingir nível de escolaridade de 90% dos 

empregados com nível superior completo ou em andamento.

 

Anualmente, o Instituto promove treinamento comportamental dos seus 

empregados. Para outros treinamentos/cursos de capacitação, o Instituto 

adota critérios de seleção como tempo de trabalho na entidade, cargo e 

correlação com a atividade exercida.

(GRI LA1/LA3/LA10)
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A carga horária total de treinamentos por gênero em 2011 foi de 5.237 horas 

para o sexo masculino e de 5.744 para o feminino. Os empregados participam 

do congresso dos fundos de pensão, programas de desenvolvimento de 

equipes e têm o incentivo à graduação e pós-graduação, além das demandas 

de cursos de atualização específicos das áreas.

O quadro funcional do INFRAPREV em 2011 se ampliou em  relação aos 

últimos dois anos. Houve apenas dois desligamentos de profissional do sexo 

feminino e oito admissões, todos na região sudeste do Brasil. A taxa de 

rotatividade ficou em 3%.

(GRI LA1/LA2/LA13)

6.1 . T re i namen to 6.2. Con t r a to  de  T raba l ho
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O INFRAPREV conta com um sistema de projeção de carreira, de avaliação 

individual e de cargos e salários que observa anualmente pesquisa realizada 

pela Abrapp para alinhar a remuneração às práticas do mercado. 

Os benefícios oferecidos para todos os empregados (o Instituto não possui 

empregados temporários) são os seguintes: planos de previdência, assistência 

médica, assistência odontológica, vales-refeição e alimentação, vale-

transporte que pode ser convertido em vale-combustível, auxílio-academia, 

auxílio-creche e seguro de vida. Os benefícios são fruto de negociações de 

acordos coletivos e de análises das pesquisas de clima organizacional.

O ingresso dos empregados ao plano de previdência é voluntário e a adesão 

é de 100%.  A contribuição do participante é um percentual de seu salário 

e de livre escolha. A média está em 6%. E a contribuição do patrocinador 

corresponde à média de 80% do valor de contribuição do participante.

(GRI LA3)

Os cargos são definidos conforme perfis técnico e profissional, atendidos 

pelas competências curriculares do candidato. A fixação da remuneração 

segue o perfil de cada função, inexistindo diferenciações de gênero.

6.3. Remune racão e  Bene f í c i o s

6.4. I gua ldade de  Opor t un idades

‘ É cultura do INFRAPREV aproveitar a diversidade como um potencial 

competitivo, de solucionar questões sob múltiplos pontos de vista.

A proporção salarial entre homens e mulheres é idêntica. A diferença entre as 

menores remunerações feminina e masculina se deve a acréscimos salariais 

referentes ao tempo de permanência no cargo.
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Desde 2006, o INFRAPREV realiza anualmente pesquisa de satisfação de 

abrangência nacional, com participantes ativos e assistidos (aposentados 

e pensionistas), empregados e representantes. O método adotado é o 

quantitativo.

Além do próprio nível de satisfação, a pesquisa mede o conhecimento do 

seu público quanto aos planos previdenciários, serviços, comunicação, 

atendimento e gestão. Verifica se há interesse em novos produtos e serviços. 

O relatório da pesquisa é submetido a diretores e gerentes para melhoria de 

processos. Conforme sugerido na pesquisa de satisfação, já foi ampliado o 

6.5. Con t ro l e  de  Qua l i dade

(GRI LA13/LA14/EC5)

clube de vantagens, providenciada abordagem periódica no jornal quanto 

aos benefícios oferecidos, concedida assistência médica para aposentados e 

pensionistas, assistência médica para netos e filhos de participantes e agora 

planos previdenciários aos familiares. 

O Instituto divulga a pesquisa por meio dos seus veículos de comunicação  

impressos e digitais. Em 2011, a pesquisa detectou que 94% dos participantes 

ativos e assistidos estão satisfeitos com a gestão do Instituto. Em 2010 o 

percentual foi de 93%.

(GRI PR5)
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O INFRAPREV passou a fazer, em 2011, a coleta seletiva do seu lixo, 

entregando seus resíduos para uma última triagem pela Cooperativa 

RIOCOOP 2000 (parceira do Patrocinador), indicada por empresa pública 

do ramo.

6.7. Acões  Sus t en t áve i s
‘

O Código de Ética e Conduta foi revisado sob a ótica da sustentabilidade 

e do multipatrocínio, para inclusão dos temas da diversidade e equidade. 

Atualmente aguarda últimas aprovações para entrada em vigor.

A Política de Investimentos também foi revisada sob a ótica da sustentabilidade, 

mantendo os Princípios para Investimento Responsável (PRI) e aproveitando 

a influência dos indicadores GRI, do questionário Ethos, das diretrizes 

do Protocolo Verde, Princípios do Equador e  da Internacional Finance 

Corporation (IFC).

O Instituto também aderiu ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

para conscientização e sensibilização dos seus públicos quanto ao tema da 

diversidade. Para isso, foram estabelecidas metas a serem cumpridas em 

2012.

Foram firmados termos de compromisso para ações de filantropia com 

Ação Comunitária do Brasil (ONG com trabalho étnico-racial de assistência a 

comunidades carentes) e com o Lar Pedro Richard (associação civil cuidadora 

de idosos de populações de rua, indicada pela Secretaria de Envelhecimento 

e Qualidade de Vida da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro). 

Contou, também, com as doações voluntárias dos seus empregados, pois na 

condição de entidade sem fins lucrativos, não concede patrocínios ou efetua 

contribuições.

(GRI LA13)

O Código de Ética e Conduta do INFRAPREV, divulgado na intranet e na 

internet, orienta a relação interpessoal e a forma como cada empregado deve 

interagir com os stakeholders, nos contatos e negociações com prestadores 

de serviços, com cordialidade no atendimento a participantes, aposentados 

e pensionistas, na prestação de informações e no contato com outros 

empregados.

De acordo com o documento, é mandatório que os empregados comuniquem 

à diretoria quaisquer comportamentos que infrinjam as suas disposições. E, 

apesar de não haver um Comitê de Ética e Conduta pré-constituído, pode ser 

deliberado pela diretoria a qualquer tempo, de acordo com a necessidade.

O INFRAPREV planeja constituir em breve um Comitê de Ética e Conduta 

permanente, mas atualmente não possui registro de casos de discriminação 

(raça, cor, sexo, origem social, religião, orientação sexual), ou assédio (moral 

e sexual).

(GRI HR4)

6.6. Cód igo de  É t i c a  e  Condu t a
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E m junho de 2011, o INFRAPREV admitiu novos empregados e 

expandiu suas instalações de 900 para 1800 metros quadrados. O 

objetivo foi atender as novas demandas do multipatrocínio e, também, 

para melhor qualidade do atendimento a participantes, aposentados e 

pensionistas. Para isso, adquiriu nova estrutura de Tecnologia da Informação 

e Central de Processamento de Dados.

 

Neste contexto, visando um consumo energético mais consciente, instalou 

lâmpadas fluorescentes e LED (light-emitting diode) que reduzem a emissão 

de calor e o consumo de energia. Adquiriu um sistema de ar condicionado 

denominado VRF (variable refrigerant flow) que utiliza gás ecológico, sem 

necessidade de uma central de água gelada, proporcionando maior economia 

de energia.

 

7. Pe r spec t i v a  Amb ien t a l
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O INFRAPREV, primeiro fundo de pensão do Brasil a neutralizar suas emissões 

de gases de efeito estufa, renovou em 2011 sua adesão ao Programa Carbon 

Free da ONG Iniciativa Verde. São 136,5 toneladas de GEE neutralizadas 

por meio de plantio de 862 árvores na Reserva Ecológica do Guapiaçu 

(REGUA).  Assim irá contribuir com a redução do aquecimento global e para 

a conservação da Mata Atlântica.

 

O aumento das emissões no ano de 2011 foi devido à mudança da sede do 

Instituto para novas instalações e de maior  metragem quadrada. Apesar disso, 

as emissões não acompanharam  essa  ampliação, mesmo considerando a 

contratação de novos empregados.

(GRI EN4/EN5/EN16)
INFRAPREVRelatório de Atividades 88



(GRI 3.12)
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