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Apresentação

A família é a base da formação do homem. Devido a sua importância,
dedicamos neste relatório uma homenagem a essa grande instituição, que deve ser preservada e cada vez mais valorizada.
Os valores de conduta são estabelecidos originariamente pela família. Ela tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento intelectual e moral daqueles que a integram,
estimulando o seu progresso.
Uma boa base familiar resultará em um filho dedicado,
um esposo companheiro, um pai amigo, um profissional
ético e um cidadão consciente.
Família, uma palavra tão pequena e com significado
tão profundo. Um tesouro a ser admirado. Uma
semente que necessita ser regada permanentemente para crescer e desenvolver-se. Um sistema em constante transformação, que ensina, cuida, ampara nos momentos difíceis e
bons da vida. Um por to seguro.

Palavra do
Superintendente

Os resultados de 2006 são frutos da orientação estratégica

investimentos somente nos últimos quatro anos apresentou

adotada pelo INFRAPREV para seu fortalecimento e crescimen-

um crescimento na ordem de 105%, refletindo a consistência

to institucional. A partir dessa visão de longo prazo, foi ela-

e a solidez de seu modelo de gestão. A adoção de novas tec-

borado um plano de ações que tem possibilitado, nos últimos

nologias, principalmente aquelas ligadas ao gerenciamento

anos, que o INFRAPREV se afirme como uma instituição de van-

de riscos das aplicações e a plataforma eletrônica para aqui-

guarda, orientada para a busca permanente de melhores re-

sição de títulos, tem ampliado o grau de eficiência da gestão,

sultados e comprometida integralmente com os interesses dos

contribuindo para redução do risco global dos investimentos.

participantes e seus dependentes.

Na perspectiva previdencial o aperfeiçoamento sistemático das

O modelo de gestão adotado pelo INFRAPREV vem sendo apri-

premissas atuariais, com destaque para aquelas relacionadas

morado a cada ano. Este modelo está alicerçado na melhoria

à expectativa de vida, tem ampliado o grau de confiabilidade e

contínua de seus processos, na maior capacitação técnica de

conservadorismo dos cálculos atuariais, tornando a gestão pa-

seus empregados e de uma atuação cada vez mais focada em

trimonial cada vez mais aderente à dinâmica populacional do

seus clientes, dessa forma o Instituto vem ampliando consis-

INFRAPREV neutralizando os riscos atuariais e financeiros.

tentemente sua performance ao longo dos anos.

A pesquisa anual que o Instituto promove junto aos partici-

Na gestão dos resultados buscou-se priorizar o aumento da renta-

pantes e assistidos, apontou para um crescimento de 4% no

bilidade dos investimentos e das receitas previdenciárias, moder-

nível de satisfação de nossos clientes em relação ao exercício

nização dos processos-chaves e a intensificação do uso das tec-

anterior. Segundo dados da pesquisa, 93% dos participantes

nologias de informação para redução de custos operacionais.

e assistidos consideram a gestão do INFRAPREV boa.

O INFRAPREV obteve no ano de 2006 uma rentabilidade de

No que tange à tecnologia da informação, o Instituto moderni-

19,18%, superando a meta atuarial de 9,36%. A carteira de

zou seus equipamentos e sistemas, visando aumentar o nível

de eficiência e segurança de suas operações, além de possibilitar a redução de custos e do tempo de resposta ao cliente.
O INFRAPREV segue uma rota delineada em seu processo de
planejamento, para tornar-se cada vez mais uma instituição
eficiente, moderna, segura e transparente.
Temos orgulho de informar que cumprimos com os nossos
compromissos. Mas acreditamos que ainda temos muito para crescer e melhorar.
O desempenho alcançado é resultado do valoroso trabalho
de equipe de profissionais que integram o INFRAPREV, aos
quais registramos nossos sinceros agradecimentos.
Agradecemos, também, à direção da nossa patrocinadora
INFRAERO pelo apoio recebido.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Maria Lucia Araujo Rocco Diretora de Administração e Finanças

Missão
“Administrar planos de
benefícios com eficiência
e transparência para
atender continuamente
às expectativas dos
participantes”

Paulo Roberto da Silva Diretor de Benefícios

Visão
“Ser um fundo de pensão
de vanguarda, cada vez mais
comprometido com os participantes,
as patrocinadoras e a sociedade.”
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cor responde a um acréscimo patr imonial na ordem de

O Conselho Deliberativo estabeleceu um conjunto de metas pa-

R$ 66.891.649,90.

ra o Instituto em 2006. Foram estabelecidas 3 metas de alto

Desempenho das Despesas Administrativas

impacto na gestão, que se referem à evolução do Patrimônio

O Instituto obteve, em 2006, um dos menores índices de de-

Líquido, dos Recursos Garantidores das Reser vas Técnicas

sempenho das Despesas Administrativas, nos últimos 10

e da Despesa Administrativa. O Instituto alcançou todas as

anos. Este índice alcançou o percentual de 11,88% do total

metas estabelecidas.

de recursos coletados. O gráfico a seguir, apresenta a evolução deste importante indicador, no período de 1997 a 2006.

Evolução e Rentabilidade dos RGRT
O Instituto elabora anualmente a sua Política de Investimentos. Para 2006, esta Política determinou que os Recur-

Despesa Administrativa - %

sos Garantidores das Reservas Técnicas deveriam obter um

Isto significa que a meta foi superada em 7,33% , o que
I
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do a um conjunto de ações, que resultaram no alcance de
do INFRAPREV, alcançou-se um crescimento de 19,18% .
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resultou em um percentual de 11,04% . Entret anto, devi-

14
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crescimento mínimo igual ao INPC, acrescido de 8% , o que

Sistema de Risco

crescimento profissional. O quadro funcional é formado por

O INFRAPREV implantou um sistema informatizado para

40 empregados.

elaboração para monitorar e controlar os riscos de toda organização. Com este sistema, conselheiros, diretores e ge-

Tecnologia da Informação

rentes podem acompanhar, em tempo real, as avaliações

Com infr a- estr utur a de Tecnologia de Infor mação própr ia,

dos riscos de qualquer área do Instituto, os controles inter-

organizada e centr alizada, após a conclusão da implant a-

nos e a evolução dos planos de ação com vistas à redução

ção do PDT I, Plano Diretor de Tecnologia da Infor mação,

da exposição ao risco. Esta é uma forma moderna de ofere-

em 2006 o foco do INFR APRE V foi a conclusão da implan-

cer maior nível de segurança e eficiência na realização das

t ação do Sistema de Gest ão Integr ada iniciada no ano

atividades do INFRAPREV.

anter ior. Com a implant ação dest a fer r ament a de gest ão,
o Instituto gar ante a integr ação dos seus proces sos, pos-

Desenvolvimento das competências
O desenvolvimento de competências consiste em oferecer
a todos os empregados a possibilidade de adquirir novos

sibilit ando maior agilidade nas decisões e melhor ia na
qualidade do atendimento ao par ticipante, além de reduzir seus custos administr ativos.

conhecimentos. O INFRAPREV incentiva o aper feiçoamen-

O INFRAPREV pretende focar, em 2007, a área de tecnologia no

to profissional, através de programas de graduação e pós-

desenvolvimento de soluções de novos serviços para atendi-

graduação e treinamentos técnicos específicos. O resul-

mento ao participante, além de continuar investindo em infra-

tado é o aumento da eficiência operacional conjugada ao

estrutura, para manter o Instituto na vanguarda tecnológica.
Relatório An u al 2006
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Legislação
Em 2006 foram registrados significativos aperfeiçoamentos

A Diretoria Executiva optou por trabalhar em parceria com

na legislação do segmento de previdência complementar.

instituições de grande porte, cuja representatividade se faça

Houve edições de normas regulamentares dos órgãos regu-

presente em todo território nacional, visando ampliar o con-

ladores e fiscalizadores dos fundos de pensão, promoven-

junto de serviços e vantagens para todos os seus participan-

do novas definições quanto às regras de encaminhamento

tes e assistidos.

de expedientes à Secretaria de Previdência Complementar
(SPC), normas contábeis e regras de opção dos par ticipan-

Relacionamento

tes quanto aos institutos da por tabilidade e do resgate, inclusive seu parcelamento.

Comunicação Interna e Externa
A Política de Comunicação está orientada para a conquista

8

Novos Serviços

dos objetivos estratégicos do Instituto e for talecimento da

O INFRAPREV firmou convênio com instituição financeira de

imagem. O programa de comunicação permite um novo re-

grande por te para oferecer financiamento imobiliário, segu-

lacionamento com os seus públicos (par ticipantes, empre-

ros residenciais e de automóvel com vantagens para os par-

gados, patrocinadora, sistema de previdência complementar,

ticipantes ativos e assistidos.

imprensa, entre outros). Os canais disponíveis aos par ti-

A decisão de ampliar o leque de serviços partiu do resultado

cipantes são jornal, site, central de atendimento, CD-Rom

apurado na última pesquisa de satisfação com os participan-

Institucional, car tilhas, folders, relatórios e pesquisa. Os

tes. Os participantes apontaram que o Instituto poderia ofere-

empregados têm acesso às informações pela Intranet, Jornal

cer seguros com coberturas mais atrativas que o mercado.

Mural e reuniões.

I
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Atendimento ao Participante
A Central de Atendimento e o Fale Conosco (Site) são duas
formas dinâmicas que o par ticipante tem para se comunicar
diretamente com o INFRAPREV. O Instituto dispõe ainda de
representantes nas unidades aeropor tuárias, uma parceria
com a INFRAERO.

Atendimento

Dezembro 2006

Dezembro 2005*

Central 0800

8.254

375

Fale Conosco

6.821

5.684

15.075

6.059

Total

* Início de funcionamento da Central de Atendimento

Relatório An u al 2006
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Treinamento de Representantes

Pesquisa

O INFRAPREV promoveu o VIII Encontro Nacional de Repre-

O INFRAPREV realizou pesquisa com participantes ativos e

sentantes, em parceria com a INFRAERO. O evento aconte-

assistidos com o objetivo de traçar o perfil do participante e

ceu na Superintendência Regional Nordeste. A reunião dos

levantar a opinião sobre os benefícios, serviços, canais de co-

63 representantes titulares teve como objetivo atualizar o co-

municação, gestão em 2006, hábitos de lazer e mídia. A pes-

nhecimento sobre as atividades do Instituto. Em 2005 houve

quisa foi adaptada aos empregados que também puderam dar

muitas mudanças nos regulamentos e os representantes preci-

a sua opinião. Ficou constatado que 93% dos participantes

savam de mais esclarecimentos, uma vez que dão apoio ao

avaliam positivamente o Instituto. Para os empregados o

processo de adesão de um novo participante, como também

INFRAPREV melhorou significativamente em 2006. O resultado

na concessão de benefícios e de empréstimos.

da pesquisa gera um índice de satisfação que foi de 86%,
4% a mais em relação à pesquisa de 2005 que registrou 82%.

Site Institucional
A cada ano o site vem crescendo em número de acessos.
Em 2006 foram aproximadamente 71 mil, 57,78% a mais
que 2005 que registrou 45 mil. Houve uma média mensal
de acessos de 5.900. A última pesquisa detectou que o site é o canal mais utilizado pelos par ticipantes das regiões
Nordeste e Sul.

Acesso ao Site
12000

9000

6000

3000

0
Jan 2006

Fev 2006

Mar 2006

Abr 2006

Mai 2006

Jun 2006

Jul 2006

Ago 2006

Set 2006

Out 2006

Nov 2006
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Seguridade

12

O Plano de Contribuição Definida passou, em 2006, a se

Avaliação Atuarial de 2006

chamar Plano de Contribuição Variável. O nome mudou, mas

 O conjunto de Hipóteses é aderente à realidade atual

as garantias continuaram as mesmas.

do INFRAPREV;

A terminologia foi alterada em função da Resolução Nº 16 do

 Adequação da Tábua Biométrica (expectativa de vida) am-

Conselho de Gest ão de Previdência Complement ar. Com

plia o grau de confiabilidade dos cálculos atuariais, tornando

a cr iação do Cadastro Nacional de Planos de Benef ícios

a gestão patrimonial cada vez mais aderente à dinâmica po-

surgiu a neces sidade de adapt ar o nome do plano às ca-

pulacional neutralizando os riscos atuariais e financeiros;

r ac ter ísticas do regulamento.

 O Plano CV encontra-se equilibrado e superavitário;

O indexador de reajuste anual para os benefícios, previs-

 O s Plano s BD I e BD II s ão f e c hado s ao ing r e s s o

to no regulamento, foi o responsável pela alteração, uma

de novos par ticipantes, o que torna seu univer so popula-

vez que não consta da modalidade de contribuição defini-

cional ex tremamente reduzido. Isto amplia a probabilida-

da. Além disso, o plano do INFRAPREV tem a conjugação das

de de riscos atuariais, além da conseqüente elevação de

modalidades de contribuição definida e de benefício defini-

custos de operação.

do. Estão assegurados no plano os benefícios de risco, que

 Apesar da boa per formance dos investimentos, foram re-

não fazem par te, também, da contribuição definida.

gistradas insuficiências técnicas nos Planos BD I e BD II,

I
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decorrentes das alterações de premissas atuariais e do reajuste salarial ocorrido em 2006 na INFRAERO.

Plano Odontológico para os assistidos
O INFRAPREV firmou parceria com a INPAO – Dental System

Simulador de Aposentadoria

para oferecer plano odontológico aos par ticipantes assisti-

O simulador de cálculo de aposentadoria do Plano CV foi

dos. O objetivo do Instituto foi atender as necessidades dos

atualizado em 2006, em função da nova tábua biométrica do

seus par ticipantes na área de saúde.

INFRAPREV, AT-83, que prevê uma expectativa de vida muito maior que a anterior.

Além dos aposent ados e pensionist as, podem fazer par te
do plano os seus dependentes : cônjuge ; companheiro (a)

A substituição da tábua biométrica é um procedimento necessário

com relação mantida há mais de cinco anos ou com f i-

para garantir o equilíbrio entre os investimentos (recursos garan-

lhos em comum ; f ilhos solteiros menores de 21 anos ; f i-

tidores) e os compromissos previdenciais (pagamento de benefí-

lhos adotivos menores de 12 anos, f ilhos inválidos de

cios atuais e futuros).

qualquer idade, enteados, menores sob guarda judicial

Os fundos de pensão atualizam suas premissas atuariais pa-

e tutelados.

ra poder determinar com maior grau de precisão o dimensionamento de seus compromissos junto aos seus par ticipantes e assistidos.

Além desse novo ser viço, os assistidos já contam com plano
de saúde, uma parceria com a Amil desde 1995.

Relatório An u al 2006
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Aumento de Arrecadação

Desse total, 1.821 foram de aumento de contribuição bási-

Os par ticipantes resolveram em 2006 melhorar o valor da

ca e 142 reduções. Alguns par ticipantes também resolveram

aposentadoria, mais do que no ano anterior. A campanha de

incrementar o pecúlio destinado aos beneficiários. Das 89

mudança de percentual da contribuição chegou a 1.963 al-

alterações, houve 71 registros de aumento e apenas 18 redu-

terações, quase o dobro de 2005, que foi 1.042.

ções de percentual.

Demonstrativo de Participantes
Participantes

Dezembro/2006

Dezembro/2005

Variação

Ativos

9.020

8.601

4,9%

Assistidos

2.154

2.104

2,4%

11.174

10.705

4,4%

Tipo de Plano

Ativos

Assistidos

Total

Plano CV

8.902

2.008

10.910

Plano BD I

113

122

235

Plano BD II

5

24

29

9.020

2.154

11.174

Total

Participantes em Dezembro/2006

Total

14
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Anualmente, o INFRAPREV dá a possibilidade ao participante
de administrar melhor a sua aposentadoria, aumentando ou diminuindo a contribuição de acordo com as suas necessidades.

Plano de Benefício Definido
Benefícios

Plano de Contribuição Variável
31/12/05

31/12/06

Aposentadoria por invalidez

21

21

Aposentadoria por invalidez

206

221

Apos. por tempo de
contribuição

35

35

Apos. por tempo de
contribuição normal

646

647

Aposentadoria por idade

14

14

323

342

Aposentadoria especial

3

3

Apos. por tempo de
contribuição antecipada

Auxílio-doença

6

3

Aposentadoria por idade

189

186

Auxílio-reclusão

0

0

Aposentadoria especial
normal

55

55

Aposentadoria especial
antecipada

12

12

Auxílio-doença

86

467

Auxílio-reclusão

0

0

Pensão

439

439

Pecúlio por mor te

109

146

2.065

2156

Pensão
Pecúlio por mor te

Total

69

70

449

453

597

599

Benefícios

Total

31/12/05 31/12/06
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Investimentos
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Cenário Econômico 2006

Boas notícias vieram da composição da dívida pública, com

A economia brasileira apresentou mais um ano de cresci-

a redução da par ticipação dos títulos cambiais de 1,2% em

mento econômico. A for te queda da inflação foi acompanha-

2005 para cerca de -1,1% em 2006. A par ticipação dos títu-

da de um processo de redução da taxa de juros. A taxa Selic

los vinculados à taxa SELIC foi reduzida de 52% para 40% .

encerrou 2006 em 13,25% . A meta inicial do governo para

O ano encerrou com um aumento da par ticipação dos títulos

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) era de 4,5%

prefixados de 28% para 33% .

e ficou em 3,14% .

O superávit da balança comercial fechou acima do patamar

Foi um ano favorável para o mercado acionário e para o risco-

registrado em 2005. O superávit de US$ 46,077 bilhões foi

país. O índice de valorização da Bolsa de Valores de São Paulo,

recorde para a balança comercial brasileira. O bom resul-

o IBOVESPA, bateu recordes de alta, com valorização anual em

tado das contas ex ternas permitiu ao Banco Central acu-

torno de 33%. O risco Brasil caiu abaixo dos 200 pontos. Essa

mular reser vas em ritmo for te, passando de US$ 53,8 bi-

queda refletiu o momento otimista do mercado financeiro, atra-

lhões em 2005 para US$ 85,8 bilhões em 2006. A taxa

vés do grande volume de dólares entrante no país, do bom de-

de câmbio fechou 2006 com mais uma valorização do re al

sempenho das bolsas internacionais e da Bovespa.

frente ao dólar.

I

I nf r apr ev

I

R e l a tóri o Anua l 2 0 0 6

Desempenho dos Investimentos

mentais para a for te alta da Bovespa, levando o segmento de renda variável a obter uma alta de 21,45% somente

O INFRAPREV alcançou em 2006 uma rentabilidade de 19,18%,

nesse período.

superando os principais indicadores de mercado e as metas
propostas para o ano. O resultado representou 113,59% acima
da sua meta atuarial, que foi de 8,98%, 73,73% acima da meta
de sua Política de Investimentos, que chegou a 11,04%.

A gestão dos recursos financeiros do INFRAPREV adotou um
per fil conser vador, baseando-se nos parâmetros definidos
na Política de Investimentos para 2006, elaborados pela
Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo.

Os responsáveis por esse êxito foram os segmentos de renda fixa, com rentabilidade acumulada de 14,42% no ano,
renda variável com 27,08%, investimentos imobiliários com
23,44% e empréstimos aos par ticipantes, que fechou o ano
com ganhos de 21,66% .

Através de sua estrutura de gestão, o Instituto adotou estratégias de investimentos para minimizar os impactos econômicos. Critérios eminentemente técnicos relativos ao grau
de liquidez, rentabilidade e segurança dos investimentos
foram mitigados e monitorados, para cumprir com os com-

A queda da taxa básica de juros no Brasil e a melhora no

promissos atuariais e previdenciais de seus planos de bene-

cenário ex terno no último trimestre do ano foram funda-

fícios, ofer tados aos seus par ticipantes.
Relatório An u al 2006
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Distribuição dos Investimentos por Carteira
Descrição
Renda Fixa
Títulos Governamentais
Créditos Securitizados
Letras do Tesouro Nacional
Letras Financeiras do Tesouro
Notas do Tesouro Nacional
Notas do Banco Central Especial
Bônus do Tesouro Nacional
Instituições Financeiras e Outros Títulos de Renda Fixa
Depósitos a prazo
Debêntures
Quotas Fundo Investimento Financeiro
Fundos de Aplicação - FIF
Cédula de Créditos Bancários
Fundo de Par ticipação
Renda Variável
Ações/Mercado a vista
Mercado Futuro
Emprétimos de ações
Investimentos Imobiliários
Fundos de Investimentos Imobiliários
Imóveis
Operações com Participantes
TOTAL

R$ mil
2006

%

2005

%

557.002
252.050
18.962
328
0
225.817
0
6.943
304.952
5.591
32.351
208.494
16.072
41.636
808
236.993
219.378
72
17.543
61.872
21.896
39.976
57.138
913.005

61,0
27,6
2,1
0,0
0,0
24,7
0,0
0,8
33,4
0,6
3,5
22,8
1,8
4,6
0,1
26,0
24,0
0,0
2,0
6,8
2,4
4,4
6,2
100,0

466.649
227.996
18.655
10.031
102.920
86.119
2.809
7.463
238.652
27.038
15.302
182.127
13.922
0
262
185.292
158.918
0
26.374
55.909
13.703
42.206
44.356
752.205

62,0
30,3
2,5
1,3
13,7
11,4
0,4
1,0
31,7
3,6
2,0
24,2
1,9
0,0
0,0
24,6
21,1
0,0
3,5
7,4
1,8
5,6
5,9
100,0

Alocação dos Recursos Garantidores por Indexador
Ativo
Carteira de Renda fixa
Pós-fixada
Pré-fixada
Indexada IGPM
Indexada IGP-DI
Indexada PTAX
Indexada TR
Indexada A SELIC
Indexada IPCA
Fundos FAQ-FIF-CDI
Indexada CDI
Fundo de Par ticipação
Outros
Carteira Renda Variável
Ações
Mercado Futuro
Mercado de Opções
Empréstimos de Ações
Carteira Imobiliária
Fundos Imobiliários
Imóveis
Oper.c/participantes
Empréstimos
TOTAL
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R$ mil

Limite Legal

2006

%

2005

%

100,00

557.002
0,00
30.811
123.649
0
1.365
6.943
0
150.760
224.566
11.255
808
6.845
236.993
219.378
72
0
17.543
61.872
21.896
39.976
57.138
57.138
913.005

61,01
0,00
3,37
13,54
0,00
0,15
0,76
0,00
16,51
24,60
1,23
0,09
0,76
25,96
24,03
0,01
0,00
1,92
6,78
2,40
4,38
6,25
6,25
100,00

466.648
0
10.031
111.775
344
4.392
7.463
102.920
0
196.050
27.038
262
6.374
185.292
158.918
0
0
26.374
55.909
13.703
42.206
44.356
44.356
752.205

62,04
0,00
1,33
14,86
0,05
0,58
0,99
13,68
0,00
26,06
3,59
0,03
0,85
24,63
21,13
0,00
0,00
3,51
7,43
1,82
5,61
5,90
5,90
100,00

50,00

14,00

15,00
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Evolução dos Investimentos
Em dezembro de 2006, os investimentos atingiram o total de R$ 913.005 mil, distribuídos em renda fixa, renda variável, investimentos imobiliários e operações com participantes.

Evolução dos Recursos Garantidores

R$ mil

1.000.000
950.000
913.005
900.000
850.000
800.000
790.790
750.000
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Fev
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Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Receita líquida das aplicações
A receita líquida dos investimentos apresentou um saldo de R$ 141.624 mil no final do ano.

Evolução da Receita Líquida dos Investimentos

R$ mil

150.000
141.624
120.000
90.000
60.000
30.000
27.573
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Performance dos Investimentos
Resultados alcançados sobre o aspecto da rentabilidade bruta dos investimentos.

Segmentos

2002
(%)

Renda Fixa
29,21
Renda Variável
-20,33
Investimentos Imobiliários
11,27
Operações com Par ticipantes
22,90
Rentabilidade Bruta
21,90
Meta Atuarial - INPC+6%aa
21,61
Meta Política de Investimentos
21,61
Rentabilidade Bruta/Meta Atuarial
0,24
Rentabilidade Bruta/Meta P.I.
0,24

2003 2004
(%)
(%)

2005
(%)

2006
(%)

Nos últimos 3 nos
2004/2006 (%)

Nos últimos 5 anos
2002/2006 (%)

22,05
72,19
6,43
24,86
24,32
17,01
17,01
6,25
6,25

12,19
27,15
6,71
24,35
16,35
11,34
12,92
4,50
3,04

12,42
27,08
23,44
21,66
19,18
8,98
11,04
9,36
7,33

45,94
88,89
77,64
88,32
64,80
36,51
43,05
20,73
15,20

130,15
159,13
110,37
188,98
149,75
94,24
103,56
28,58
22,70

15,71
16,90
34,86
24,48
18,85
12,50
14,09
5,64
4,17
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Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido dos planos de benefícios em 2006 atingiu a importância de R$ 920.433.697,30, representando um acréscimo de 21,31% em relação aos R$ 758.759.886,84 do exercício anterior, com uma rentabilidade líquida de 18,18% .

DESCRIÇÃO

Plano I

Plano II

Plano CV

Total

36.890.535,02

5.977.020,52

808.393.433,67

851.260.989,21

Benefícios Concedidos

13.031.218,24

4.551.316,74

347.281.586,65

364.864.121,63

Benefícios a Conceder

24.128.895,18

1.566.827,34

563.221.532,73

588.917.255,25

(141.123,56) (102.109.685,71)

(102.520.387,67)

Provisões Matemáticas

Provisões Matemáticas a Constituir

(269.578,40)

Superávit (Déficit) Técnico Acumulado

(1.229.926,27)

(15.891,82)

0,00

(1.245.818,09)

0,00

0,00

38.546.293,48

38.546.293,48

3.961.572,41

682.733,02

25.375.857,33

30.020.162,76

318.826,97

57.908,54

1.475.334,43

1.852.069,94

39.941.008,13

6.701.770,26

873.790.918,91

920.433.697,30

Fundo Previdencial
Fundo Administrativo
Fundo de Investimentos
Patrimônio Líquido

Evolução do Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido X Meta Atuarial - Últimos 7 anos

%

250
208,32
200
150
148,76
100
50
0
2000

2001

2002

Evolução PL Acumulada

2003

Meta Atuarial Acum.

Carteira Imobiliária
A car teira imobiliária alcançou o valor de R$ 61.871.532,25.
Desse total, R$ 39.976.351,31 estão aplicados em imóveis
e R$ 21.895.180,94 em fundos imobiliários. A aplicação representa 6,78% do total de Recursos Garantidores .
20
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2004

2005

2006

IMÓVEIS

DESTINAÇÃO

Av. Almirante Barroso, 54 – 4º andar

SEDE DO INFRAPREV

Rua da Assembléia, 10 - Salas 1412, 1413, 2412, 2613

LOCAÇÃO

Rua Primeiro de Março, 23 - 6º andar e 7º andar

LOCAÇÃO

Av. Rio Branco, 116 - 11º andar, 12º andar, 16º andar

LOCAÇÃO

Av. Rio Branco, 103 - 19º andar

LOCAÇÃO

Praia de Botafogo, 501 - Blocos I e II - 6º andar

LOCAÇÃO

Rua Conde de Baependi, 24 - Loja A

LOCAÇÃO

Rua das Marrecas, 39 - Boxes 233, 234, 262, 263, 264, 286, 287, 310, 311, 312

LOCAÇÃO

Carteira de Empréstimo

Os assistidos também foram beneficiados. O INFRAPREV

O empréstimo além de um ser viço aos par ticipantes é uma
forma de investimento dos recursos do Instituto. A Car teira
de Empréstimo fechou o ano com um ganho de 21,66% .
Ficou acima da renda fixa.
A novidade em 2006 foi a redução do tempo de concessão. A liberação, em setembro, passou a ser feita em até 72
horas, depois do recebimento do pedido pela Gerência de
Empréstimo, o que proporcionou atendimento mais rápido
às necessidades dos par ticipantes.
Com a nova regra, a apuração do fator de empréstimo é realizada antes do encerramento do mês, não ocasionando
mais o fechamento da car teira e nem a necessidade de publicação de cronograma.

passou a considerar o benefício da Previdência Social na
concessão de empréstimo, para os aposentados que fazem
par te do convênio INSS/INFRAPREV. A medida permite uma
elevação considerável no valor a ser concedido.
O Instituto fechou o ano com 6.119 contratos de empréstimos, o que corresponde a R$ 54.924 mil ou 6,26% do total dos investimentos. O valor concedido foi significativo.
Resultou um aumento de 23,58% em relação a 2005, cujo total
foi de R$ 44.443 mil.
Ao longo dos últimos quatro anos, a Carteira de Empréstimos
cresceu aproximadamente 302%. O crescimento é fruto da
implantação das melhorias. A rentabilidade da Carteira ficou
acima da meta atuarial (variação do INPC+6% ao ano), definida na Política de Investimentos, para o período em análise.

RENTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS X META ATUARIAL

25,00
20,00

24,86

24,48

21,66

24,35

17,01

15,00
12,50

11,34
8,98

10,00
5,00
0,00

2003
Rentabilidade

2004

2005

2006

Meta Atuarial
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Responsabilidade Social
Assistência e meio ambiente

a solidariedade no ato de doar sangue. A doação de sangue

O trabalho de cidadania do INFRAPREV esteve presente nas

é uma ação voluntária e consciente que salva vidas.

publicações, na divulgação de informações necessárias ao

Divulgou também o ser viço de Tratamento Fora do Domicílio

par ticipante como cidadão e nas campanhas de apoio a en-

(TFD) oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para o

tidades filantrópicas.

usuário que não encontra meios de tratamento no local on-

Para contribuir com a preser vação do meio ambiente, o

de reside. Para utilizar o ser viço, é preciso que o órgão ges-

INFRAPREV decidiu adotar em 2006 o papel reciclado no

tor local – secretarias de saúde do estado, do município e

seu relatório anual, folder sobre o Plano CV, lâmina de em-

órgãos ligados ao SUS – emita um pedido de TFD para ser

préstimo e car tão de aniversário dos assistidos.

analisado pela instituição a que se destina.

Além disso, todo o papel que antes era jogado fora no

Doação

Instituto é enviado ao Aeropor to Santos Dumont para venda
a uma empresa de reciclagem. A parceria feita desde 2005
resulta na arrecadação de recursos financeiros para ajuda
ao Apoio Fraternal São José do Iguá, no Rio de Janeiro, instituição que mantém 280 filhos de hansenianos.

22

No Dia das Crianças, o Instituto comemorou a data com
uma campanha de arrecadação de brinquedos e alimentos
para as 144 crianças da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae-Rio). Com o apoio dos seus empregados
proporcionou alegria a essas crianças especiais.

Informação

Com sede na Tijuca e uma filial em Benfica, a Apae, além de adul-

Os direitos dos cidadãos foram abordados no jornal do

tos e adolescentes, atende crianças excepcionais entre zero e 14

Instituto destinado aos par ticipantes. O Jornal Futuro frisou

anos. Com atuação na prevenção de deficiências, promovendo

I
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educação e integração social de portadores de deficiência mental

A ACB atua na periferia de São Paulo. Mais de 4 mil crianças

através de oficinas de capacitação profissional e estímulo a pes-

e adolescentes recebem educação de qualidade, alimenta-

quisas referentes ao tema. Além disso, oferece assistência médi-

ção, cultura e lazer. A AACD trata e reabilita milhares de por-

ca e odontológica.

tadores de deficiência física em todo o país.

No Natal, arrecadou alimentos para as vovós do Amparo

Estatuto do Idoso

Thereza Christina. Em dezembro, o Instituto entregou todos os
alimentos doados pelos empregados. Com 44 senhoras carentes entre 67 e 94 anos, o Amparo, localizado no Riachuelo,
no Rio de Janeiro, é uma instituição filantrópica sem fins lu-

Os assistidos receberam a Cartilha INFRAPREV do Estatuto do
Idoso para conhecer o conteúdo, utilizar seus direitos e divulgar aos amigos. A publicação foi resultado da parceria com o
Instituto Cultural de Seguridade Social (ICSS).

crativos e sobrevive, basicamente, de doações e trabalhos voluntários. A contribuição dos empregados foi fundamental pa-

A car tilha apresenta, em linguagem simples, os pontos prin-

ra levar um pouco mais de conforto ao abrigo.

cipais do Estatuto do Idoso e a íntegra da lei. O documento
define medidas de proteção às pessoas com idade superior

Parceria
Sempre que possível, toda ação do Instituto é associada

aos 60 anos, garante seus direitos e estipula deveres que
proporcionarão uma vida melhor e mais digna.

a uma boa causa. Pelo quar to ano consecutivo, o car tão

Disseminar o conteúdo do estatuto foi um dever do Instituto,

de Natal foi feito pela Associação Comunitária do Brasil

por estar voltado ao compromisso de um futuro tranqüilo

(ACB) e pelo segundo ano, a agenda foi confeccionada pela

aos seus par ticipantes.

Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).
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Demonstrações Contábeis

Balanço

26

Demonstrações

27

Notas Explicativas

29

Parecer Atuarial Plano CV

35

Parecer Atuarial Plano BD I

36

Parecer Atuarial Plano BD II

38

Parecer dos Auditores Independentes

39

Ata da Diretoria Executiva
Parecer do Conselho Fiscal
Ata do Conselho Deliberativo

39
40
40

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
Valores Expressos em Reais Mil
ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes
PERMANENTE
IMOBILIZADO
DIFERIDO

2006

2005

72

109

920.517

758.217

6.822
691
913.004
557.001
236.993
61.872
57.138

5.328
684
752.205
466.648
185.292
55.909
44.356

2.044

1.883

1.560
484

1.720
163

PASSIVO

2006

2005

EXIGÍVEL OPERACIONAL

1.972

1.225

368
1.102
502

144
852
229

228

224

228
0

224
0

851.261

702.713

851.261
364.864
588.917
(102.520)

702.713
340.939
463.582
(101.808)

69.172

56.047

(1.246)
(1.246)
(1.246)
70.418
38.546
30.020
1.852

(179)
(179)
(179)
56.226
31.586
23.109
1.531

922.633

760.209

PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
EXIGÍVEL ATUARIAL
PROVISÕES MATEMÁTICAS
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
( - ) Provisões Matemáticas a Constituir
RESERVAS E FUNDOS
EQUILÍBRIO TÉCNICO
RESULTADOS REALIZADOS
( - ) Déficit Técnico Acumulado
FUNDOS
PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

TOTAL DO ATIVO
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760.209

TOTAL DO PASSIVO

Demonstração de Resultados

Demonstração de Fluxos Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO

Valores Expressos em Reais Mil

Valores Expressos em Reais Mil

DESCRIÇÃO

2006

2005

PROGRAMA PREVIDENCIAL
( + ) Recursos Coletados

63.407

52.053

( - ) Recursos Utilizados

(35.688)

(33.592)

(-/+) Constituições/Reversões de Contingências
( - ) Custeio Administrativo
(+/-) Resultados dos Investimentos Previdenciais

(5)

(9)

(7.421)

(6.290)

134.148

89.059

(148.548)

(115.828)

(-/+) Constituições/Reversões de Fundos

(6.960)

14.428

( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(1.067)

(179)

(-/+) Constituições/Reversões de Provisões Atuariais

( + ) Receitas
( - ) Despesas

10.426

9.017

2

18

(7.536)

(5.896)

(-/+) Constituições/Reversões de Contingências

(131)

(106)

(+/-) Resultados dos Investimentos Administrativos

4.150

2.533

( = ) Constituições (Reversões) de Fundos

6.911

5.566

(+/-) Renda Fixa

68.228

48.067

(+/-) Renda Variável

51.333

35.137

(+/-) Investimentos Imobiliários

12.485

4.556

(+/-) Operações com Participantes

10.289

8.153

(711)

(1.254)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

(+/-) Relacionados com o Disponível
( - ) Custeio Administrativo

(3.005)

(2.727)

(+/-) Resultados Recebidos/Transferidos de outros Programas (138.298)

(91.592)

( = ) Constituições (Reversões) de Fundos

2006

2005

(+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL

26.448

17.389

( + ) ENTRADAS

62.216

51.265

( + ) Recursos Coletados
(+/-) Recursos a Receber
( + ) Outros Realizáveis/Exigibilidades

63.407
(1.252)
61

52.053
(788)
0

( - ) SAÍDAS

(35.768)

(33.876)

( - ) Recursos Utilizados
(+/-) Utilizações a Pagar
(+/-) Utilizações Futuras
( - ) Outros Realizáveis/Exigibilidades
( - ) Constituições/Reversões de Contingências

(35.688)
(24)
(56)
0
0

(33.592)
27
127
(428)
(10)

(7.583)

(6.147)

( + ) ENTRADAS

85

167

( + ) Receitas
(+/-) Receitas a Receber
( + ) Outros Realizáveis/Exigibilidades

2
87
(4)

18
137
12

( - ) SAÍDAS

(7.668)

(6.314)

( - ) Despesas
(+/-) Despesas a Pagar
(+/-) Despesas Futuras
( - ) Permanente
( - ) Constituições/Reversões de Contingências

(7.536)
201
(41)
(161)
(131)

(5.896)
247
(360)
(148)
(157)

(+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

(18.902)

(11.242)

(+/-) Renda Fixa
(+/-) Renda Variável
(+/-) Investimentos Imobiliários
(+/-) Operações com Participantes
(+/-) Relacionados com o Disponível
(+/-) Relacionados com Tributos
(+/-) Constituições/Reversões de Contingências

(22.125)
51
6.363
(2.480)
(711)
0
0

(41.435)
31.752
6.311
(6.024)
(1.254)
(592)
0

(37)

0

72
(109)

109
(109)

(37)

0

(+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
( + ) Recursos Oriundos de outros Programas

DESCRIÇÃO

321

340

(=) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES
(+) DISPONIBILIDADE FINAL
(-) DISPONIBILIDADE INICIAL
(=) VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES
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Demonstração Patrimonial e de Resultados

PLANO I DE BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO II DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Valores Expressos em Reais

Valores Expressos em Reais

ATIVO

2006

DISPONÍVEL
CONTAS A RECEBER
APLICAÇÕES
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Empréstimos
BENS DE USO PRÓPRIO

2005

8.960,45

4.895,57

297.019,37

207.522,75

39.672.763,66

33.749.851,70

24.177.029,95
10.286.907,24
2.685.588,05
2.523.238,42

20.937.519,62
8.313.639,37
2.508.541,25
1.990.151,46

254.944,23

84.495,96

40.233.687,71

34.046.765,98

2006

2005

CONTAS A PAGAR

170.567,10

57.649,20

VALORES EM LITÍGIO

122.112,48

121.270,97

COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 36.890.535,02

28.208.638,97

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

FUNDOS

4.280.399,38

5.659.206,84

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO

(1.229.926,27)

0,00

TOTAL DO PASSIVO

40.233.687,71

34.046.765,98

ATIVO
DISPONÍVEL

( + ) Contribuições
( - ) Benefícios
(+/-) Rendimentos das Aplicações
( = ) Recursos Líquidos
( - ) Despesas com Administração
(-/+) Formação(Utilização) de Valores em Litígio
(-/+) Formação (Utilização) dos Compromissos
com Participantes e Assistidos
(-/+) Formação (Utilização) de Fundos
para Riscos Futuros
( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

2006

2005

884.557,50
(1.173.340,77)
6.503.101,59
6.214.318,32
(137.920,13)
(3.235,87)

738.685,68
(1.092.483,24)
3.998.791,45
3.644.993,89
(106.109,82)
21.581,17

(8.681.896,05)

(5.440.570,66)

1.378.807,46

1.880.105,42

(1.229.926,27)

0,00

2005

1.556,79

867,42

23.318,00

12.807,97

APLICAÇÕES

6.662.904,91

5.977.891,33

Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Empréstimos

4.057.115,41
1.726.227,34
450.663,70
428.898,46

3.708.526,43
1.472.540,77
444.321,57
352.502,56

CONTAS A RECEBER

BENS DE USO PRÓPRIO
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

CONTAS A PAGAR
VALORES EM LITÍGIO
COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

44.294,11

14.966,22

6.732.073,81

6.006.532,94

2006

2005

29.761,24

8.949,48

542,31

542,31

5.977.020,52

5.539.447,51

FUNDOS

740.641,56

636.647,70

EQUILÍBRIO TÉCNICO

(15.891,82)

(179.054,06)

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
TOTAL DO PASSIVO

RESULTADOS

2006

RESULTADOS
( + ) Contribuições
( - ) Benefícios
(+/-) Rendimentos das Aplicações
( = ) Recursos Líquidos
( - ) Despesas com Administração
(-/+) Formação(Utilização) de Valores em Litígio
(-/+) Formação (Utilização) dos Compromissos
com Participantes e Assistidos
(-/+) Formação (Utilização) de Fundos
para Riscos Futuros
( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(15.891,82)

(179.054,06)

6.732.073,81

6.006.532,94

2006

2005

53.465,81
(362.432,25)
1.022.126,18
713.159,74
(8.286,71)
(143,92)

44.265,66
(261.412,41)
716.886,54
499.739,79
(6.237,58)
(299,31)

(437.573,01)

(961.752,35)

(103.993,86)
163.162,24

289.495,39
(179.054,06)

Comentários

Comentários

a) A entidade adota a estrutura unifundo onde as aplicações são compartilhadas. Dessa forma a rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu a marca de 18,18%, ou seja INPC + 15,37% (14,25% - INPC
+ 8,76% em 2005).
b) O custeio administrativo do plano foi de 15,60% das contribuições recebidas, sendo 9,38% para a
administração previdencial e 6,22% para a administração dos investimentos, excedendo em 0,60%
o limite estabelecido no Plano de Custeio Anual (14,41% em 2005).

a) A entidade adota a estrutura unifundo onde as aplicações são compartilhadas. Dessa forma a rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu a marca de 18,18%, ou seja INPC + 15,37% (14,25% - INPC
+ 8,76% em 2005).
b) O custeio administrativo do plano foi de 15,50% das contribuições recebidas, sendo 9,32% para a
administração previdencial e 6,18% para a administração dos investimentos, excedendo em 0,50%
o limite estabelecido no Plano de Custeio Anual (14,13% em 2005).
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Demonstração Patrimonial e de Resultados

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
de 31 de dezembro de 2006

PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Valores Expressos em Reais Mil

Valores Expressos em Reais
ATIVO
DISPONÍVEL
CONTAS A RECEBER

2006

2005

61.332,31

103.692,82

7.192.968,37

5.790.962,63

866.668.414,97

712.477.588,47

528.766.816,41
224.980.291,36
58.735.280,50
54.186.026,70

442.002.341,77
175.505.415,01
52.956.659,97
42.013.171,72

1.745.038,06

1.783.755,45

875.667.753,71

720.155.999,37

2006

2005

1.771.063,93

1.159.067,63

105.770,87

101.931,86

COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

808.393.433,67

668.964.932,84

FUNDOS

65.397.485,24

49.930.067,04

875.667.753,71

720.155.999,37

2006

2005

APLICAÇÕES
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Empréstimos
BENS DE USO PRÓPRIO
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

NOTA 1. CONSTITUIÇÃO E CONTE X TO OPER ACIONAL
O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, constituído de conformidade com a Lei Complementar nº. 109, de 29/05/2001, regulamentada pelo Decreto nº. 4.206, de 26/04/2002, é uma
entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, autorizada pela Portaria SPC nº.
453, de 25/05/1998, obedece as normas expedidas pelo Ministério da Previdência Social, através
do Conselho de Gestão de Previdência Complementar e da Secretaria de Previdência Complementar
e as resoluções específicas do Banco Central do Brasil.
O Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, é a partir de 13/07/1998, sucessor do Instituto Arsa de Seguridade Social - ARSAPREV, autorizado pela Portaria MPAS nº. 3.030, de 29/06/1982,
conforme atos constitutivos arquivados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas - RCPJ.
A Entidade tem como objetivo principal conceder a seus participantes e respectivos beneficiários
complementação de benefícios previdenciais.
Os recursos de que a Entidade dispõe para seu funcionamento são representados por contribuições
de suas patrocinadoras, participantes, assistidos e autofinanciados, e dos rendimentos resultantes
das aplicações desses recursos, que obedecem ao disposto na Resolução nº. 3.121, de 25/09/2003,
do Conselho Monetário Nacional.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTR AÇÕES CONTÁBEIS
CONTAS A PAGAR
VALORES EM LITÍGIO

TOTAL DO PASSIVO
RESULTADOS
( + ) Contribuições

62.468.867,24

51.269.692,79

( - ) Benefícios

(34.151.912,14)

(32.238.418,14)

(+/-) Rendimentos das Aplicações

134.098.604,17

89.944.014,80

( = ) Recursos Líquidos

162.415.559,27

108.975.289,45

(7.387.500,62)

(5.765.719,17)

(132.139,62)

(137.170,56)

(139.428.500,83)

(109.425.723,98)

(15.467.418,20)

6.353.324,26

0,00

0,00

( - ) Despesas com Administração
(-/+) Formação(Utilização) de Valores em Litígio
(-/+) Formação (Utilização) dos Compromissos
com Participantes e Assistidos
(-/+)Formação (Utilização) de Fundos
para Riscos Futuros
( = ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

Comentários
a) A entidade adota a estrutura unifundo onde as aplicações são compartilhadas. Dessa forma a rentabilidade do Patrimônio Líquido atingiu a marca de 18,18%, ou seja INPC + 15,37% (14,25% - INPC
+ 8,76% em 2005).
b) O custeio administrativo do plano foi de 11,83% das contribuições recebidas, sendo 7,11% para a
administração previdencial e 4,72% para a administração dos investimentos, estando, portanto,
dentro do limite estabelecido no Plano de Custeio Anual (11,28% em 2005).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e procedimentos contábeis,
da Secretaria de Previdência Complementar e do Conselho de Gestão de Previdência Complementar
– Ministério da Previdência Social, para as entidades fechadas de previdência complementar, constantes
da Resolução MPAS/CGPC nº. 05, de 30/01/2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC nº. 10, de
05/07/2002, e estão sendo apresentadas de forma comparativa com os números do exercício de 2005.
Pela Lei nº. 9.249, de 26/12/1995 e do Ofício Circular nº. 7 / SPC / GAB, da Secretaria de Previdência
Complementar, de 08/07/1996, deixou de ser aplicado o sistema de correção monetária de balanço.
 BAL ANÇO PATRIMONIAL
Os saldos das contas de balanço foram mantidos pelos seus montantes originais. A carteira de ações
negociáveis em Bolsa de Valores e as quotas de fundos foram atualizadas ao valor de mercado.
 DEMONSTR AÇÃO DE RESULTADOS DO E XERCÍCIO
Os componentes da demonstração de resultados do exercício foram ajustados e complementados
quanto aos seguintes aspectos: encargos referentes à depreciação e amortização, apurados em
registros auxiliares de acordo com a legislação em vigor.
 Programas Previdencial e de Investimentos
O item “Custeio Administrativo” representa as importâncias transferidas ao Programa Administrativo
para a cobertura dos seus respectivos custos administrativos.
 Programa Administrativo
O item “Recursos Oriundos de Outros Programas” representa a soma das importâncias recebidas dos
Programas Previdencial e de Investimentos para cobertura dos custos administrativos.
 Programas Previdencial e Administrativo
Os itens “Resultados dos Investimentos Previdenciais” e “Resultados dos Investimentos Administrativos” representam o valor líquido das importâncias transferidas do Programa de Investimentos aos
demais Programas a título de remuneração dos seus respectivos investimentos.
 Programa de Investimentos
O item “Resultados Recebidos/Transferidos para Outros Programas” representa a soma das transferências acima mencionadas.
 DEMONSTR AÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS
Os saldos do fluxo financeiro derivam das variações ocorridas nos respectivos Programas Previdencial, Administrativo e de Investimentos. Nos Programas Previdencial e Administrativo, as entradas e
saídas foram apresentadas em separado, ao passo que no programa de investimentos, foram apresentadas por subgrupos de contas.

NOTA 3. PRINCIPAIS DIRE TRIZES CONTÁBEIS
Os principais procedimentos, normas e princípios adotados nas demonstrações contábeis, bem como
a legislação pertinente estão resumidos a seguir:
3.1 - APROPRIAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS
As receitas e despesas são reconhecidas contabilmente segundo o Princípio da Competência
dos exercícios.
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Notas E xplicativas às Demonstrações Contábeis
3.2 - RENDA FIXA

3.4.2 – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE IMÓVEIS

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 foram 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 “pro-rata temporis”.

A composição da carteira imobiliária é demonstrada como segue:

DESCRIÇÃO
Edificações de Uso Próprio

b) Os títulos pós-fixados foram demonstrados, por ocasião de sua aquisição, pelo valor desembolsado, evidenciando-se o valor nominal de sua emissão, atualização monetária, juros decorridos, ágio
ou deságio, quando adquiridos após as datas de suas emissões. Os rendimentos destes títulos foram
apropriados mensalmente observando-se o critério “pro-rata temporis”.

Terrenos
Construções
Instalações
Depreciações Acumuladas

c) O ágio e deságio dos títulos pré ou pós-fixados, amortizados “pro-rata temporis” pelo critério
exponencial, foram atualizados mensalmente, pelo mesmo indexador dos respectivos títulos.

Edificações Locadas a Terceiros

d) A entidade classificou os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira própria em conformidade com a Resolução MPAS / CGPC nº. 04, de 30/01/2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC
nº. 08, de 19/06/2002 (revogada) e Resolução MPAS/CGPC nº. 22, de 25/09/2006, conforme
demonstrado na Nota 16.
3.3 - RENDA VARIÁVEL

R$ Mil
2005

2006
0

49

0
0
0
0

25
34
0
(10)

35.742

37.229

Terrenos
Construções
Instalações
Depreciações Acumuladas
Provisão para Perdas – Aluguéis
Aluguéis a Receber

18.697
20.894
27
(4.176)
(56)
356

19.046
21.547
27
(3.751)
(56)
416

Investimentos em Shopping Centers

3.841

4.928

630
3.646
(435)

817
5.448
(1.337)

394

0

394

0

Fundos de Investimentos Imobiliários

21.895

13.703

VALOR LÍQUIDO

61.872

55.909

a) Mercado de ações – à vista
Neste mercado, as ações foram 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 foi apropriada diretamente
à conta de resultado.
As ações que não tenham sido negociadas em Bolsa de Valores por período superior a seis meses, assim como as ações de companhias com registro exclusivamente para negociação no mercado de balcão, foram avaliadas pelo último valor patrimonial publicado ou valor de custo, dos dois o menor.
b) Mercado de ações – opções
Foram 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 foram
registradas na conta de resultado.
O valor do prêmio recebido por ocasião do lançamento da opção, foi 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) Bolsa de mercadorias e de futuros
Foi 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 contra par tida 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 foram registrados em conta de resultado deste
próprio mercado.
d) Fundos de investimentos

Terrenos
Construções
Depreciações Acumuladas
Direitos em Alienação Invest. Imobiliários
Edificações para Renda

3.5 – OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
As operações com participantes representavam os empréstimos concedidos pelo valor principal,
acrescidos dos rendimentos auferidos até 31/12/2006 e 2005, deduzidas as amortizações.
No ato da concessão foi cobrada a cota de seguro de 1% sobre o montante concedido, vertida à
constituição do fundo de investimentos para garantia dos empréstimos nos casos de quitação por
morte. Este fundo registrou em 31/12/2006 um aumento de R$ 320.910,69 (R$ 340.009,29, em
31/12/2005) e apresentava para este exercício, saldo de R$ 1.852.069,94 (R$ 1.531.159,25, em
31/12/2005), conforme nota 15.
3.6 – PERMANENTE
Está demonstrado pelo custo de aquisição acrescido de correção monetária, até 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
de acordo com o Anexo “E”, Item V da Resolução MPAS/CGPC nº. 05, de 30/01/2002, alterada pela
Resolução MPAS/CGPC nº. 10, de 05/07/2002, conforme tabela a seguir:

Foram demonstrados pelo valor nominal da cota, ajustados com os ganhos ou perdas correspondentes ao período.
Tabela de Percentuais utilizados para Depreciações e Amortizações
3.4 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Os investimentos imobiliários estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente
pela variação da UFIR até 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 reavaliação, atendendo o disposto no Anexo “E”, Item V, da Resolução
MPAS/CGPC nº. 05, de 30/01/2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC nº. 10, de 05/07/2002.
3.4.1 – REAVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS
No exercício de 2004, em atendimento ao art. 36 da Resolução BACEN nº. 3.121, de 25/09/2003,
foram procedidas reavaliações dos investimentos imobiliários, conforme laudos técnicos emitidos
por profissionais e/ou empresas legalmente habilitados.
Em conformidade com a mencionada Resolução nº. 3.121, nova reavaliação deverá ocorrer, no máximo, até dezembro de 2007.
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Instalações em Geral
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos de Uso
Sistema de Comunicação (exclusive direito de uso)
Computadores e Periféricos
Veículos
Software
Desenvolvimento de Sistemas
Reorganização de Setores
Instalações em Imóveis de Terceiros
Organização e Implantação de Entidades

10% ao ano
10% ao ano
10% ao ano
10% ao ano
20% ao ano
20% ao ano
20% ao ano
20% ao ano
20% ao ano
20% ao ano
20% ao ano

A composição dos saldos e das movimentações desta rubrica é demonstrada a seguir:

NOTA 5. PROVISÕES MATEMÁTICAS

3.7. OBRIGAÇÕES

As provisões matemáticas foram estabelecidas e registradas com base em cálculos atuariais.
As provisões matemáticas de benefícios concedidos destinam-se à cobertura dos compromissos da
Entidade com os benefícios de prestação continuada concedidos a seus participantes e beneficiários
em gozo de tais benefícios.
As provisões matemáticas de benefícios a conceder, destinam-se à cobertura de eventos futuros,
com pessoal da 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 as parcelas a serem integralizadas ao Patrimônio Liquido do Plano, decorrente ao “Serviço Passado”, em conformidade com a Portaria n° 3.142, de
03/04/1992. Representam o valor atual das Contribuições Extraordinárias futuras, já vigentes no
mês da avaliação atuarial, referentes ao serviço passado.
As alterações ocorridas nos valores das Provisões Matemáticas dos planos previdenciários decorrem
dos seguintes fatores:
a) Alteração das premissas de mortalidade geral e de crescimento salarial futuro, tornando o conjunto de premissas atuariais mais conservador;
b) Concessão de reajuste salarial elevado em 2006, acima do previsto atuarialmente;
c) Concessão de reajuste de benefício no plano BD I, vinculado aos índices concedidos pela Patrocinadora aos seus empregados, durante o exercício de 2006.

A composição das contas que compõem esta rubrica do Exigível Operacional, é demonstrada como segue:
R$ Mil
DESCRIÇÃO
2006
2005
Encargos Sociais
Fornecedores
Créditos de Patrocinador
Caução Locatícia
Aplicação de Renda Variável a Liquidar
Empréstimos a pagar a Participantes
Obrigações Alienações Investimentos Imobiliários
Obrigações Fiscais
Assistência Médica PAMI
Outros
TOTAL

445
386
35
78
489
13
0
202
266
58

556
101
27
72
69
0
160
147
0
93

1.972

1.225

5.1 – COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO EXIGÍVEL ATUARIAL

NOTA 4. GAR ANTIA DAS RESERVAS TÉCNICAS E DOS FUNDOS
Os recursos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios das entidades fechadas de
previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo Conselho de Gestão
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° 3.121, de 25/09/2003.
Consideram-se recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela entidade os ativos
do Programa de Investimentos (grupo 1.2.4), adicionados das disponibilidades (grupo 1.1.0) e deduzidos os valores a pagar classificados no exigível operacional (grupo 2.1.4) do referido programa.
Em 31 de dezembro a Entidade possuía as seguintes aplicações:

DESCRIÇÃO

2006

2005

Benefícios Concedidos

364.864

340.939

Benefícios do Plano

364.864

340.939

Benefícios a Conceder

588.917

463.582

Benefícios do Plano c/a Geração Atual
Contribuição Definida
Benefício Definido
(-) Outras Contribuições da Geração Atual

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

609.059

476.531

443.304

365.295

165.755

111.236

(20.142)

(12.949)

2006

2005

Provisões Matemáticas a Constituir

(102.520)

(101.808)

RENDA FIXA
Títulos Responsabilidade do Governo Federal

557.001
252.050

466.648
227.996

(-) Serviço Passado

(102.520)

(101.808)

Bônus do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Letras do Tesouro Nacional
Letras Financeiras do Tesouro
Títulos de Responsabilidade do Banco Central
Créditos Securitizados do Tesouro Nacional
Aplicações em Instituições Financeiras
Certificados de Depósitos Bancários
Quotas de FIF – Renda Fixa
Fundos de Aplicações em Quotas FIF – R Fixa
Debêntures não Conversíveis Inst. Financeiras
Outras Aplicações em Instituições Financeiras
Títulos de Empresas
Debêntures não Conversíveis

6.943
225.817
328
0
0
18.962
289.861
5.591
16.879
208.494
17.261
41.636
15.090
15.090

7.463
86.119
10.030
102.920
2.809
18.655
223.350
27.038
14.185
182.127
0
0
15.302
15.302

TOTAL DO EXIGÍVEL ATUARIAL

851.261

702.713

236.993

185.292

219.378
17.543
72

158.918
26.374
0

61.872

55.909

35.742
3.841
394
21.895

37.278
4.928
0
13.703

57.138

44.356

57.138

44.356

913.004

752.205

RENDA VARIÁVEL
Ações Mercado à Vista
Empréstimos de Ações
Bolsa de Mercadorias e de Futuro
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Edificações
Participações
Direitos Alienações Investimentos Imobiliários
Fundos de Investimentos Imobiliários
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
Empréstimos
TOTAL DO REALIZÁVEL DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

NOTA 6. PROVISÕES
6.1 – PROVISÕES DIVERSAS
A Entidade adota a sistemática de provisões em atendimento ao disposto na Resolução MPAS/CGPC n°
05, de 30/01/2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC nº. 10, de 05/07/2002 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 e
d) Provisão do Abono Anual dos Benefícios Devidos.
6.2 – PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE ATIVOS
Sem prejuízo da constituição integral de provisão, por ocasião de constatação de insolvência do
devedor, os registros contábeis de provisão para créditos de liquidação duvidosa obedecem ao seguinte critério:

Período de atraso no recebimento de crédito

%aprovisionado sobre os créditos

Entre 61 e 120 dias
Entre 121 e 240 dias
Entre 241 e 360 dias
Acima de 360 dias
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O Instituto constituiu provisão para perdas na realização de elementos do seu Ativo conforme abaixo:
a) Debêntures Não Conversíveis de emissão da Empresa Al Car Empreendimentos e
Participações S/A.
Essas debêntures foram adquiridas em dezembro/98 e provisionadas, por motivo de insolvência,
em 100% do seu valor de R$ 12.466 mil para o exercício de 2006 (R$ 9.722 mil em 2005).
O Instituto ingressou em 21/11/2003, com Ação de Execução na 9ª Vara Cível de São Paulo conforme
Processo nº. 000.03.148422-0.

8.1 – RENTABILIDADE BRUTA
SEGMENTOS
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes

2006

2005

68.228
51.333
12.485
10.289

48.067
35.137
4.556
8.153

142.335

95.913

2006

2005

66.788
50.249
12.221
10.072

46.423
34.435
4.329
8.000

139.330

93.187

b) Debêntures Não Conversíveis de emissão da Empresa CEL Participações Ltda.
Essas debêntures foram adquiridas em 1998 e provisionadas, por motivo de atraso, superior a 360
dias, de seus encargos em 100% do seu valor de R$ 5.458 mil para o exercício de 2006 (R$ 4.705
mil em 2005).
O Instituto ingressou com Ação de Execução, em 2001, na 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro – RJ,
conforme Processo 2001.011.088895-1, tendo sido distribuída, em 05/04/2004, a referida Ação
para a 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ.
c) Ações do Mercado à Vista de emissão da empresa Américas Empreendimentos Artísticos S/A.
Essas ações foram adquiridas em junho/97 e provisionadas, por motivo de insolvência, em 100% do
seu valor de R$ 3.100 mil para os exercícios de 2006 e 2005.
d) Aluguéis e Encargos a receber em atraso da Holding do Brasil Corretora de Seguros
Os aluguéis encontram-se atrasados, em seu primeiro vencimento, desde 31/01/2000 e foram provisionados, em 100% do seu valor de R$ 56 mil para os exercícios de 2006 e 2005.
O Instituto ingressou com Ação de Despejo, em 25/08/2000, na 38ª Vara Cível do Rio de Janeiro
– RJ, conforme Processo 2000.001.117.056-5, atualmente em fase de Execução da dívida.

TOTAL

8.2 – RENTABILIDADE LÍQUIDA

SEGMENTOS
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Operações com Participantes
TOTAL

e) Aluguéis e Encargos a receber em atraso de Janequine e Barbalho Advogados
A terceira parcela do acordo firmado com INFRAPREV e seus encargos encontram-se atrasados, em seu
primeiro vencimento, desde 17/11/2003 e foram provisionados, em 100% do seu valor de R$ 14 mil
para os exercícios de 2006 e 2005.
O Instituto ingressou com Ação de Despejo, em 03/05/2002, na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro
– RJ, conforme Processo 2002.001.051930-3, atualmente em fase de Execução da dívida correspondente à última parcela do acordo firmado.

8.3 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RECURSOS COLETADOS
As Despesas Administrativas representavam 11,88% dos Recursos Coletados Correntes, sendo 7,
145% com a Administração Previdencial e 4, 735% com a Administração dos Investimentos, estando,
portanto, dentro das limitações legais.
8.4 – FUNDO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO

NOTA 7. CUSTEIO ADMINISTR ATIVO PRE VIDENCIAL
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 Benefícios, e o valor das contribuições extras para o
Plano de Contribuição Variável, previstos nos respectivos planos de custeio anual pelo Atuário (Ernst
& Young Serviços Atuariais S.S.).

NOTA 8. CUSTEIO ADMINISTR ATIVO DOS INVESTIMENTOS
A entidade utiliza-se de recursos dos investimentos para cobertura das despesas com a administração e controle do Programa de Investimentos de acordo com critério de rateio estabelecido e
aprovado pela Diretoria Executiva do Instituto.
A metodologia de cálculo para apuração da rentabilidade bruta e líquida, foi determinada conforme
modelo de cotas mencionado na Instrução Normativa SPC nº. 30, de 06/12/2001, que estabelece:
a) As cotas por segmento devem refletir a rentabilidade bruta de CPMF, IRRF e custos administrativos
da entidade, exceto as taxas de administração e performance que terão tratamento diferenciado;
b) As cotas por seguimento devem refletir a rentabilidade líquida de taxa de administração e performance que devem estar apropriadas por regime de competência diária e
c) As cotas consolidadas da entidade devem refletir as rentabilidades ponderadas dos diversos segmentos e, adicionalmente, devem refletir o impacto dos custos administrativos globais da entidade
que devem estar apropriados por regime de competência mensal.
A rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida (deduzido o custeio administrativo), por segmento de
investimento é demonstrada a seguir:

O Programa Administrativo foi superavitário, registrando um aumento na formação do fundo desse
programa na ordem de R$ 6.911 mil (R$ 5.566 mil em 31/12/2005) que incorporados ao exercício
anterior apresenta saldo de R$ 30.020 mil para este exercício (R$ 23.109 em 31/12/2005), conforme nota 15.

NOTA 9. RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS
A remuneração dos programas, pelo programa de investimentos, é calculada proporcionalmente de
acordo com a participação de cada um nos investimentos da Entidade, de acordo a Resolução CGPC
nº. 05, de 30/01/2002.
Esta remuneração se dá pela transferência de recursos para os Programas Previdencial e Administrativo decorrente do resultado positivo dos investimentos, observada a participação de cada programa
no montante aplicado.
O resultado positivo dos investimentos somou a importância de R$ 138.298 mil no exercício de 2006
(R$ 91.592 em 2005).

NOTA 10. FUNDO DO PROGR AMA PRE VIDENCIAL
 Plano I de Benefício Definido :
A adoção de novas premissas atuariais mais conservadoras fez com que o Fundo Previdencial que em
2005 era de R$ 2.059 mil, fosse utilizado plenamente para cobertura dos compromissos previdenciais, apresentando uma insuficiência na ordem de R$ 1.230 mil.
 Plano II de Benefício Definido :
As alterações das premissas de mortalidade geral e de crescimento salarial futuro, tornando o conjunto de premissas atuariais mais conservador, contribuíram para a insuficiência apresentada neste
plano de R$ 16 mil (R$ 179 mil em 2005).
 Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável
O Fundo Previdencial do Plano de Contribuição Variável, no valor de R$ 38.546 mil (R$ 29.527 em
2005), é constituído pela diferença existente entre o Patrimônio Líquido do Plano e seu compromisso
em 31/12/2006, e será mantido, entre outras finalidades, para:
- abater parte do custo previsto para cobertura dos benefícios de invalidez, auxílio doença, auxílio

32

I

I nf r apr ev

I

R e l a tóri o Anua l 2 0 0 6

reclusão, pensão por morte e pecúlio por morte dos Participantes Não Fundadores, na razão de
0,44% da folha salarial (0,44% em 2005);
- suportar ajustes das hipóteses de avaliação atuarial e dar cobertura a eventuais oscilações de
risco que venham a ocorrer nos próximos exercícios.

NOTA 11. CRITÉRIO DE R ATEIO PAR A AS DESPESAS COMUNS
O critério de rateio utilizado pelo INFRAPREV para distribuição das despesas comuns às Administrações Previdencial e dos Investimentos baseiam-se, ordinariamente, nas tarefas desempenhadas por
cada funcionário. Essas tarefas analisadas, pormenorizadamente, permitiu-nos encontrar a participação de cada funcionário em cada uma das administrações. Conhecendo-se essa participação, foi
possível determinar uma relação entre o custo total e a base, que é aplicada a cada administração.
Assim, achamos a taxa de absorção das despesas comuns a serem aplicadas a cada administração.
Depois que a relação entre a despesa total e a base tenha sido determinada, as despesas aplicáveis
a cada administração são absorvidas conforme essa relação, que ficou assim estabelecida:

– CV, o valor do movimento mensal das contribuições extras, as quais são destinadas a esse fim.
Estes valores correspondem a percentuais determinados pelo Atuário na Reavaliação Atuarial Anual,
que serão aplicados sobre o valor das contribuições recebidas dos Planos I e II, e sobre o Salário de
Participação do Plano CV para se calcular as contribuições extras.
O Custeio Administrativo é a base que melhor representa eqüitativamente o total das Despesas Administrativas em cada plano.
 PROGR AMA DE INVESTIMENTOS :
As Variações Positivas (Rendas) e as Variações Negativas (Deduções) no Programa de Investimentos são rateadas de acordo com o valor dos investimentos líquidos pertencente a cada Plano de
Benefício em relação ao montante aplicado pela entidade, conforme cálculo efetuado pelo sistema
automatizado de Cotas.
O investimento líquido é a base que melhor representa eqüitativamente o resultado dos investimentos em cada plano.

NOTA 13. SEGREGAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS

Administração Previdencial ....................................................................................................... 65%
Administração dos Investimentos .............................................................................................. 35%

A entidade adota a estrutura UNIFUNDO, que caracteriza uma gestão compartilhada dos investimentos, implicando na existência de solidariedade na aplicação dos recursos. Utiliza as contas denominadas “Segregação de Planos”, para registro da participação de cada plano no montante aplicado.
As contas do Ativo e Passivo foram ajustadas mensalmente de modo que no balancete das operações
comuns aos planos de benefícios, apresentem saldos nulos.

Total ......................................................................................................................................... 100%

NOTA 12. SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
 PROGR AMA PRE VIDENCIAL :
Os Recursos Coletados e os Recursos Utilizados do Programa Previdencial, considerados como fluxos
primários de recursos, já se encontram obrigatoriamente registrados na sua origem distinguindo-se
os respectivos Planos de Benefício.
 PROGR AMA ADMINISTR ATIVO :
As Receitas e Despesas do Programa Administrativo são rateadas proporcionalmente ao valor do Custeio
Administrativo (Sobrecarga Administrativa), para os Planos de Benefícios I e II (% aplicado sobre o movimento mensal das contribuições recebidas), e para o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável

NOTA 14. CONTINGÊNCIAS
A Administração do INFRAPREV considerou necessária a constituição de provisão para os processos
ajuizados relacionados às áreas trabalhistas e previdenciais, os quais montam a importância de R$
228 mil na posição de 31/12/2006 (R$ 224 mil em 2005).
Não foram provisionados os valores das ações de natureza cíveis e trabalhistas classificadas pelos
nossos assessores jurídicos externos como possíveis e remotas, além de que, em função do estágio
em que as mesmas se encontram na data de encerramento das Demonstrações Contábeis não é
praticável a sua mensuração.

NOTA 15. DEMONSTR ATIVO DE MOVIMENTAÇÃO DO RESULTADO
Em 2006
R$ Mil
DISCRIMINAÇÃO
Saldo em 31/12/2005

Resultado Acumulado

Fundo Previdencial

Fundo Administrativo Fundo de Investimentos

TOTAIS

(179)

31.586

23.109

1.531

56.047

Formação / (Reversão) Fundo Previdencial
Formação / (Reversão) Fundo Administrativo
Formação / (Reversão) Fundo de Investimentos
Formação / (Reversão) Déficit Técnico
Formação / (Reversão) Superávit Técnico

–
–
–
(1.067)
–

6.960
–
–
–
–

–
6.911
–
–
–

–
–
321
–
–

6.960
6.911
321
(1.067)
–

Saldo em 31/12/2006

(1.246)

38.546

30.020

1.852

69.173

Resultado Acumulado

Fundo Previdencial

Em 2005
R$ Mil
DISCRIMINAÇÃO
Saldo em 31/12/2004

Fundo Administrativo Fundo de Investimentos

TOTAIS

–

46.014

17.542

1.191

64.748

Formação / (Reversão) Fundo Previdencial
Formação / (Reversão) Fundo Administrativo
Formação / (Reversão) Fundo de Investimentos
Formação / (Reversão) Déficit Técnico
Formação / (Reversão) Superávit Técnico

–
–
–
(179)
–

(14.428)
–
–
–
–

–
5.566
–
–
–

–
–
340
–
–

(14.428)
5.566
340
(179)
–

Saldo em 31/12/2005

(179)

31.586

23.109

1.531

56.047

As alterações das premissas de mortalidade geral adotadas pelo INFRAPREV em consonância à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, conjugada à alteração de premissa de crescimento salarial futuro,
tornaram o conjunto de hipóteses atuariais mais conservador. Além disto, outro fato relevante foi a concessão de reajuste salarial ocorrido em 2006 na patrocinadora INFRAERO, acima do previsto atuarialmente que contribuíram para a ocorrência das insuficiências técnicas apresentadas circunstancialmente nos Planos I e II de Benefício, apesar da boa performance dos investimentos do Instituto bem acima
das metas atuariais e da política de investimentos.
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Notas E xplicativas às Demonstrações Contábeis
NOTA 16. CL ASSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
R$ Mil
TIPO/NATUREZA

FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDO EM 31/12/2006

SALDO EM 31/12/2005

545.509

549.094

Fundos de Investimento - Renda Fixa

Até 31/12/2007

225.373

196.312

Mercado de Ações à Vista

Até 31/12/2007

236.993

185.292

Certificado de Depósito Bancário – CDB

Até 31/12/2007

5.591

27.039

Títulos Securitizados

Até 31/12/2006

0

344

6.943

7.463

0

2.809

Bônus do Tesouro Nacional – BTN

Acima de 01/01/2009

Notas do Banco Central – NBC – E

Até 31/12/2006

Notas do Tesouro Nacional – NTN – D
TIPO/Letras do Tesouro Nacional – LTN

Acima de 01/01/2008
Até 31/12/2007

1.365

1.583

328

10.030

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Até 31/12/2006

0

82.343

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

De 01/01/2007 a 31/12/2007

0

20.577

Outros Títulos de Renda Fixa – CCB

Até 31/12/2009

18.293

0

Outros Títulos de Renda Fixa – CCB

De 01/01/2010 a 31/12/2016

23.343

0

Até 31/12/2007

12.190

0

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

De 01/01/2007 a 31/12/2007

6.844

6.374

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 01/01/2008

8.246

8.928

248.485

102.846
18.310

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Títulos Securitizados

Acima de 01/01/2011

18.962

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 01/01/2010

5.071

0

Notas do Tesouro Nacional – NTN – C

Acima de 01/01/2010

73.692

84.536
0

Notas do Tesouro Nacional – NTN – B

Até 31/12/2007

15.973

Notas do Tesouro Nacional – NTN – B

De 01/01/2008 a 31/12/2011

44.486

0

Notas do Tesouro Nacional – NTN – B

De 01/01/2012 a 31/12/2015

29.986

0

Notas do Tesouro Nacional – NTN – B

Acima de 2016

60.315

0

793.994

651.940

TOTAL

O INFRAPREV definiu através do estudo de ALM-Asset Liability Management, constante de sua Política de Investimentos para 2007, quais seriam seus ativos mantidos até o vencimento e quais os ativos
elegíveis à negociação sem prejudicar o cumprimento de seus compromissos atuariais.
Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescidos dos rendimentos
auferidos) o INFRAPREV detém R$ 248.485 mil (R$ 102.846 mil em 2005), cuja manutenção não
compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez da Entidade.

NOTA 17. E VENTOS SUBSEQUENTES
a) O INFRAPREV definiu na sua Política de Investimentos – 2007, 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. 3.121, de 25/09/2003, 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 2007, a execução dessa estratégia de investimento.
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Parecer Atuarial – Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável
1- Introdução
A Ernst & Young Serviços Atuariais S.S. apresenta, na posição de 31/12/2006, parecer atuarial referente ao Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável administrado pelo Instituto Infraero de
Seguridade Social – INFRAPREV.
Os resultados obtidos nesta avaliação atuarial consideraram:
 A Legislação vigente em 31/12/2006;
 O Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável, vigente em 31/12/2006;
 A base de dados individuais dos participantes e beneficiários do Plano, posicionada em
30/09/2006, fornecida pelo INFRAPREV e consistida pela Ernst & Young, mostrando-se como
uma entrada suficiente para a realização da presente avaliação atuarial;
 Hipóteses atuariais e econômicas, definidas de acordo com critérios técnicos e imparciais,
aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Instituto, com o objetivo de obter a melhor estimativa
dos custos e provisões do Plano e
 Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV.
Vale ressaltar que os resultados apresentados nesta avaliação contemplam os efeitos da alteração
do mencionado conjunto de premissas atuariais, quais sejam:
 Alteração da tábua de mortalidade geral GAM-83 para AT-83, definida como a experiência de
mortalidade minimamente aceitável pela Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006.
 Alteração da premissa de crescimento real de salários de 2% a.a. para 4% a.a.

2. Resultados da Avaliação Atuarial em 31 de dezembro de 2006
Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável na posição de 31/12/2006.
CONTA

NOME
EXIGÍVEL ATUARIAL

808.393.433,67

2.3.1.0.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

808.393.433,67

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

347.281.586,64

2.3.1.1.01.00

Benefícios do Plano

347.281.586,64

2.3.1.1.01.01
2.3.1.1.01.02

_Renda Vitalícia
_Renda Certa

346.026.628,84
1.254.957,80

2.3.1.2.00.00

BENEFÍCIOS A CONCEDER
Benefícios do Plano com a Geração Atual
_Contribuição Definida
_Benefício Definido
Outras Contribuições da Geração Atual (-)

579.379.392,73
443.304.680,88
136.074.711,85
(16.157.860,00)

2.3.1.3.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)

(102.109.685,71)

_Serviço Passado (-)
_Déficit Equacionado (-)
Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

(102.109.685,71)
–
–

2.4.0.0.00.00

RESERVAS E FUNDOS

65.397.485,23

2.4.1.0.00.00

EQUILÍBRIO TÉCNICO

–

2.4.1.1.00.00
2.4.1.1.01.00
2.4.1.1.01.01
2.4.1.1.01.02
2.4.1.1.02.00
2.4.2.0.00.00
2.4.2.1.00.00
2.4.2.2.00.00
2.4.2.3.00.00
2.4.2.4.00.00

RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
_Reserva de Contingência
_Reserva para Revisão do Plano
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)
FUNDOS
PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ASSISTENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

3.1. Hipóteses Atuariais
Apresentamos a seguir as principais hipóteses atuariais, aprovadas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV, que foram utilizadas na apuração do Exigível Atuarial do Plano de Contribuição Variável em
31/12/2006:
Hipótese

Hipótese Adotada
1

Taxa real anual de juros
6,0% a.a.
1
4,0% a.a.
Projeção de crescimento real de salário
1
0,0% a.a.
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS
1
0,0% a.a.
Projeção de crescimento dos benefícios do plano
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo
100%
Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados
Nula
Hipótese sobre rotatividade
Experiência INFRAPREV 2003-2004
2
AT-83
Tábua de mortalidade geral
Tábua de mortalidade de inválidos
IAPB-57
Tábua de entrada em invalidez
Light-Forte
Outras hipóteses biométricas utilizadas
-

A alteração da premissa de crescimento real de salários baseia-se no estudo da evolução dos salários
dos participantes dos planos previdenciários durante os últimos 6 anos.
A tábua de mor talidade geral foi alterada em atendimento à Resolução CGPC nº 18, de 28 de
março de 2006, que estabelece como experiência de mor talidade minimamente aceitável a
tábua AT-83, segregada por sexo.

563.221.532,73

2.3.1.2.01.00
2.3.1.2.01.01
2.3.1.2.01.02
2.3.1.2.03.00

2.3.1.3.01.00
2.3.1.3.02.00
2.3.1.3.03.00

3. Hipóteses, Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais

R$

2.3.0.0.00.00

2.3.1.1.00.00

Não Fundadores;
 Suportar ajustes das hipóteses de avaliação atuarial e
 Dar cobertura às eventuais oscilações de risco que venham a ocorrer nos próximos exercícios.

–
–
–
–
–
65.397.485,23

Comentários
1
2

O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
Diferenciada por sexo.

3.2. Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
Os regimes e métodos de financiamento atuariais utilizados para apurar o Exigível Atuarial do Plano de
Aposentadoria de Contribuição Variável, apresentados a seguir, atendem ao disposto nos itens 5 e 6 da
Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006.
Benefício do Plano

Método Atuarial

Aposentadorias
Invalidez
Pensão por Morte
Auxílio-Doença (até 2 anos) 3
Pecúlio por Morte
Auxílio-Reclusão 4

Capitalização Individual
Método Agregado
Método Agregado
Método Agregado
Método Agregado
Não Avaliado

38.546.293,48
–
25.375.857,33
1.475.334,42
Comentários
3

2.1. Sobre o Fundo Previdencial
O Fundo Previdencial, no valor de R$ 38.546.293,48, constituído pela diferença existente entre o Patrimônio Líquido do Plano e seu compromisso em 31/12/2006, será mantido, entre outras finalidades, para:
 Abater parte do custo previsto para a cobertura dos benefícios de invalidez, auxílio-doença, auxílioreclusão, pensão por morte e pecúlio por morte, na razão de 0,44% da folha salarial dos participantes

O auxílio-doença concedido há mais de 2 anos foi calculado como um benefício concedido de invalidez.
O auxílio-reclusão não foi avaliado por considerarmos seu custo imaterial em face da experiência
do Plano.
4
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Parecer Atuarial – Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável
4. Plano de Custeio para o E xercício de 2007

4.3. Contribuições dos Participantes Ativos Não Fundadores

5

 Contribuição para Custeio dos Benefícios de Invalidez, Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão e Pensão por Mor te : percentual igual a 2,69 % da parcela do salário de par ticipação
que excede ao teto de contribuição da Previdência Social e
 Contribuição para Custeio do Pecúlio por Mor te : X * 0,041% do salário de par ticipação,
onde X é o valor escolhido pelo par ticipante Não Fundador, conforme definido no regulamento do Plano. Em 2006, o valor médio de X foi 6,46 % .

Apresentamos a seguir o plano de custeio do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável que
deverá vigorar no exercício de 2007.
4.1. Contribuições da Patrocinadora
 Contribuição Principal: igual ao percentual de Contribuição Básica do participante, conforme definido no artigo 31 do regulamento do Plano, limitada a 8% do salário de participação,
que, por sua vez, estará limitado em 3 vezes o valor máximo do salário de contribuição para a
Previdência Social;
 Contribuição Extraordinária: para cobertura da Provisão Matemática a Constituir;
 Contribuição para Despesas Administrativas: 1,47% da folha de salários dos participantes;
 Contribuição para Custeio dos Benefícios de Invalidez, Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão e
Pensão por Morte: montante equivalente ao total das contribuições dos participantes Não Fundadores destinadas ao custeio desses benefícios e
 Contribuição para Custeio do Pecúlio por Morte: montante equivalente ao total das contribuições dos participantes Não Fundadores destinadas ao custeio desse benefício.

Comentários
5

O plano de custeio do exercício de 2006 será mantido em 2007.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2007

Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.

Silney Souza
Sócio

Marco Antônio Teixeira de Pontes
Diretor Executivo- MIBA nº 712

Fernanda Gama
Gerente Sênior - MIBA nº 947

4.2. Contribuições dos Participantes Ativos
 Contribuição Básica: conforme definida no artigo 22 do regulamento do Plano e
 Contribuição para Despesas Administrativas: 0,74% do salário de participação.

Parecer Atuarial – Plano I de Benefício Definido
1- Introdução

CONTA

A Ernst & Young Serviços Atuariais S.S. apresenta, na posição de 31/12/2006, parecer atuarial referente ao Plano I de Benefícios, administrado pelo Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV.
Os resultados obtidos nesta avaliação atuarial consideraram:
 A Legislação vigente em 31/12/2006;
1
 O Regulamento do Plano I de Benefícios , vigente em 31/12/2006;
 A base de dados individuais dos participantes e beneficiários do Plano, posicionada em
30/09/2006, fornecida pelo INFRAPREV e consistida pela Ernst & Young, mostrando-se como
uma entrada suficiente para a realização da presente avaliação atuarial;
 Hipóteses atuariais e econômicas, definidas de acordo com critérios técnicos e imparciais,
aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Instituto, com o objetivo de obter a melhor estimativa
dos custos e provisões do Plano; e
 Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV.
Vale ressaltar que os resultados apresentados nesta avaliação contemplam os efeitos da alteração
do mencionado conjunto de premissas atuariais, quais sejam:
 Alteração da tábua de mortalidade geral GAM-83 para AT-83, definida como a experiência de
mortalidade minimamente aceitável pela Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006.
 Alteração da premissa de crescimento real de salários de 2% a.a. para 4% a.a.

NOME

R$

2.3.0.0.00.00

EXIGÍVEL ATUARIAL

36.890.535,02

2.3.1.0.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

36.890.535,02

2.3.1.1.00.00
2.3.1.1.01.00
2.3.1.2.00.00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefícios do Plano
BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.3.1.2.01.00
2.3.1.2.01.01
2.3.1.2.01.02
2.3.1.2.03.00

Benefícios do Plano com a Geração Atual
_Contribuição Definida
_Benefício Definido
Outras Contribuições da Geração Atual (-)

2.3.1.3.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)

2.3.1.3.01.00
2.3.1.3.02.00
2.3.1.3.03.00

_Serviço Passado (-)
_Déficit Equacionado (-)
Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

13.031.218,24
13.031.218,24
24.128.895,18
27.763.504,98
–
27.763.504,98
(3.634.609,79)
(269.578,40)
(269.578,40)
–
–

2.4.0.0.00.00

RESERVAS E FUNDOS

3.050.473,11

2. Resultados da Avaliação Atuarial em 31 de dezembro de 2006

2.4.1.0.00.00

EQUILÍBRIO TÉCNICO

(1.229.926,27)

Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos do Plano I de
Benefícios na posição de 31/12/2006.

2.4.1.1.00.00
2.4.1.1.01.00
2.4.1.1.01.01
2.4.1.1.01.02
2.4.1.1.02.00
2.4.2.0.00.00
2.4.2.1.00.00
2.4.2.2.00.00
2.4.2.3.00.00
2.4.2.4.00.00

RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
_Reserva de Contingência
_Reserva para Revisão do Plano
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)
FUNDOS
PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ASSISTENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Comentários
1
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Plano em extinção desde 30/11/2000

(1.229.926,27)
–
–
–
(1.229.926,27)
4.280.399,38
–
–
3.961.572,41
318.826,97

Parecer Atuarial – Plano I de Benefício Definido
3. Hipóteses, Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais

4.2. Contribuições dos Participantes Ativos
8

 Contribuição Normal : percentual médio de contribuição de 6,25% baseado na situação
efetiva dos participantes do Plano e calculada pela aplicação dos seguintes percentuais:

3.1. Hipóteses Atuariais
Apresentamos a seguir as principais hipóteses atuariais, aprovadas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV, que foram utilizadas na apuração do Exigível Atuarial do Plano I de Benefícios em 31/12/2006:
A alteração da premissa de crescimento real de salários baseia-se no estudo da evolução dos salários
dos participantes dos planos previdenciários durante os últimos 6 anos.
A tábua de mor talidade geral foi alterada em atendimento à Resolução CGPC nº 18, de 28 de
março de 2006, que estabelece como experiência de mor talidade minimamente aceitável a
tábua AT-83, segregada por sexo.
Hipótese

Faixa Salarial

Percentual Aplicável

Salário de Participação
Salário de Participação – Teto INSS/2
Salário de Participação – Teto INSS

2,18%
3,85%
12,82%

Hipótese Adotada
2

Taxa real anual de juros
6,0% a.a.
4,0% a.a.
Projeção de crescimento real de salário 2
0,0% a.a.
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS 2
0,0% a.a.
Projeção de crescimento dos benefícios do plano 2
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo
100%
Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados
Nula
Hipótese sobre rotatividade
Experiência INFRAPREV 2003-2004
AT-83
Tábua de mortalidade geral 3
Tábua de mortalidade de inválidos
IAPB-57
Tábua de entrada em invalidez
Light-Forte
Outras hipóteses biométricas utilizadas
-

4.3. Contribuições dos Participantes Assistidos
Percentual de contribuição igual a 2,18% aplicado sobre o benefício pago pelo INFRAPREV.
4.4. Contribuições para Despesas Administrativas
9

Equivalente a 15% do total das contribuições efetuadas para o INFRAPREV .

Comentários
6

O plano de custeio do exercício de 2006 será mantido em 2007.
Apenas 85% das contribuições são destinadas ao custeio dos benefícios do Plano, sendo os restantes
15% destinados ao custeio das despesas administrativas.
8
O prazo remanescente para amortização é de 5,67 anos, em 31/12/2006.
9
Percentual em conformidade com o item nº 42 da Resolução MPAS/CPC nº 1, de 09/10/1978.
7

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2007

Comentários
2

O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
3
Diferenciada por sexo.

Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.

3.2. Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
Os regimes e métodos de financiamento atuariais utilizados para apurar o Exigível Atuarial do Plano
I de Benefícios, apresentados a seguir, atendem ao disposto nos itens 5 e 6 da Resolução CGPC nº
18, de 28 de março de 2006.
Benefício do Plano

Método Atuarial

Silney Souza
Sócio

Aposentadorias
Invalidez
Pensão por Morte
Pecúlio por Morte
Auxílio-Doença (até 2 anos) 4
Auxílio-Reclusão 5

Método Agregado
Método Agregado
Método Agregado
Método Agregado
Repartição Simples
Não Avaliado

Marco Antônio Teixeira de Pontes
Diretor Executivo
MIBA nº 712
Fernanda Gama
Gerente Sênior
MIBA nº 947

Comentários
4

O auxílio-doença concedido há mais de 2 anos foi calculado como um benefício concedido de invalidez.
O auxílio-reclusão não foi avaliado por considerarmos seu custo imaterial em face da experiência do Plano.
5

4. Plano de Custeio para o E xercício de 2007
6

Apresentamos a seguir o plano de custeio do Plano I de Benefícios que deverá vigorar no exercício
de 2007.
4.1. Contribuições da Patrocinadora
 Contribuição Normal7: equivalente ao total das contribuições normais efetuadas pelos participantes ativos; e
 Contribuição Extraordinária 8-8 : 2,022% da folha de salários dos participantes, temporária por
30 anos a contar da data de implantação do Plano (01/09/1982).
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Parecer Atuarial – Plano II de Benefício Definido
3. Hipóteses, Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
3.1. Hipóteses Atuariais

1- Introdução
A Ernst & Young Serviços Atuariais S.S. apresenta, na posição de 31/12/2006, parecer atuarial referente ao Plano II de Benefícios, administrado pelo Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV.
Os resultados obtidos nesta avaliação atuarial consideraram:
 A Legislação vigente em 31/12/2006;
1
 O Regulamento do Plano II de Benefícios , vigente em 31/12/2006;
 A base de dados individuais dos participantes e beneficiários do Plano, posicionada em
30/09/2006, fornecida pelo INFRAPREV e consistida pela Ernst & Young, mostrando-se como
uma entrada suficiente para a realização da presente avaliação atuarial;
 Hipóteses atuariais e econômicas, definidas de acordo com critérios técnicos e imparciais,
aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Instituto, com o objetivo de obter a melhor estimativa
dos custos e provisões do Plano e
 Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pelo INFRAPREV.
Vale ressaltar que os resultados apresentados nesta avaliação contemplam os efeitos da alteração
do mencionado conjunto de premissas atuariais, quais sejam:
 Alteração da tábua de mortalidade geral GAM-83 para AT-83, definida como a experiência de
mortalidade minimamente aceitável pela Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006.
 Alteração da premissa de crescimento real de salários de 2% a.a. para 4% a.a.

2. Resultados da Avaliação Atuarial em 31 de dezembro de 2006

Apresentamos a seguir as principais hipóteses atuariais, aprovadas pelo Conselho Deliberativo
do INFRAPREV, que foram utilizadas na apuração do Exigível Atuarial do Plano II de Benefícios em
31/12/2006:
A alteração da premissa de crescimento real de salários baseia-se no estudo da evolução dos salários
dos participantes dos planos previdenciários durante os últimos 6 anos.
A tábua de mor talidade geral foi alterada em atendimento à Resolução CGPC nº 18, de 28 de
março de 2006, que estabelece como experiência de mor talidade minimamente aceitável a
tábua AT-83, segregada por sexo.

Hipótese

Hipótese Adotada
2

Taxa real anual de juros
6,0% a.a.
2
4,0% a.a.
Projeção de crescimento real de salário
2
0,0% a.a.
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS
2
0,0% a.a.
Projeção de crescimento dos benefícios do plano
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo
100%
Hipótese sobre gerações futuras de novos entrados
Nula
Hipótese sobre rotatividade
Experiência INFRAPREV 2003-2004
3
AT-83
Tábua de mortalidade geral
Tábua de mortalidade de inválidos
IAPB-57
Tábua de entrada em invalidez
Light-Forte
Outras hipóteses biométricas utilizadas
-

Apresentamos, a seguir, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos do Plano II de
Benefícios na posição de 31/12/2006.

CONTA

NOME

R$

2.3.0.0.00.00

EXIGÍVEL ATUARIAL

5.977.020,52

2.3.1.0.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS

5.977.020,52

Comentários
2

2.3.1.1.00.00
2.3.1.1.01.00
2.3.1.2.00.00

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefícios do Plano
BENEFÍCIOS A CONCEDER

4.551.316,74
4.551.316,74
1.566.827,34

2.3.1.2.01.00
2.3.1.2.01.01
2.3.1.2.01.02
2.3.1.2.03.00

Benefícios do Plano com a Geração Atual
_Contribuição Definida
_Benefício Definido
Outras Contribuições da Geração Atual (-)

1.916.785,53
–
1.916.785,53
(349.958,19)

2.3.1.3.00.00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)

(141.123,56)

2.3.1.3.01.00
2.3.1.3.02.00
2.3.1.3.03.00

_Serviço Passado (-)
_Déficit Equacionado (-)
Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

(141.123,56)
–
–

2.4.0.0.00.00

RESERVAS E FUNDOS

724.749,75

2.4.1.0.00.00

EQUILÍBRIO TÉCNICO

(15.891,82)

2.4.1.1.00.00
2.4.1.1.01.00
2.4.1.1.01.01
2.4.1.1.01.02
2.4.1.1.02.00
2.4.2.0.00.00
2.4.2.1.00.00
2.4.2.2.00.00
2.4.2.3.00.00
2.4.2.4.00.00

RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
_Reserva de Contingência
_Reserva para Revisão do Plano
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (-)
FUNDOS

(15.891,82)
–
–
–
(15.891,82)

3

O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
Diferenciada por sexo.

3.2. Regimes e Métodos de Financiamento Atuariais
Os regimes e métodos de financiamento atuariais utilizados para apurar o Exigível Atuarial do Plano
II de Benefícios, apresentados a seguir, atendem ao disposto nos itens 5 e 6 da Resolução CGPC nº
18, de 28 de março de 2006.

Benefício do Plano

Método Atuarial

Aposentadorias
Invalidez
Pensão por Morte
Pecúlio por Morte
4
Auxílio-Reclusão

Método Agregado
Método Agregado
Método Agregado
Método Agregado
Não Avaliado

Comentários
4

O auxílio-reclusão não foi avaliado por considerarmos seu custo imaterial em face da experiência do Plano.

740.641,57

PROGRAMA PREVIDENCIAL
PROGRAMA ASSISTENCIAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

–
–
682.733,02
57.908,55

4. Plano de Custeio para o E xercício de 2007
5

Apresentamos a seguir o plano de custeio do Plano II de Benefícios que deverá vigorar no exercício
de 2007.
4.1. Contribuições da Patrocinadora
6

Comentários
1 Plano em extinção desde 29/02/1996
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 Contribuição Normal : equivalente ao total das contribuições normais efetuadas pelos participantes ativos e
7-7
 Contribuição Extraordinária : 3,55% da folha de salários dos participantes, temporária por
20 anos a contar de 01 de maio de 1998.

4.2. Contribuições dos Participantes Ativos

Comentários

7

 Contribuição Normal : percentual médio de contribuição de 6,56% baseado na situação
efetiva dos participantes do Plano e calculada pela aplicação dos seguintes percentuais:
8
 Contribuição Extraordinária : percentual médio de contribuição de 2,93% baseado na situação efetiva dos participantes do Plano e calculada pela aplicação dos seguintes percentuais:
Faixa Salarial

Percentual Aplicável

Salário de Participação
Salário de Participação – Teto INSS/2
Salário de Participação – Teto INSS

5

O plano de custeio do exercício de 2006 será mantido em 2007.
Apenas 85% das contribuições são destinadas à formação de reserva, sendo os restantes 15% destinados ao custeio das despesas administrativas.
7
O prazo remanescente para amortização é de 11,33 anos, em 31/12/2006.
8
Percentual em conformidade com o item nº 42 da Resolução MPAS/CPC nº 1, de 09/10/1978.
6

Min (1,65%+(0,55%*(Idade de Inscrição
no Plano-18)); 3,3%)
2,2%
7,7%

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2007
Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.
Silney Souza
Sócio
Marco Antônio Teixeira de Pontes
Diretor Executivo
MIBA nº 712

4.3. Contribuições para Despesas Administrativas
8

Equivalente a 15% do total das contribuições efetuadas para o INFRAPREV .
Faixa Salarial

Fernanda Gama
Gerente Sênior
MIBA nº 947

Percentual Aplicável

Salário de Participação
Salário de Participação – Teto INSS/2
Salário de Participação – Teto INSS

Min (0,85%+(0,03%*(Idade de Inscrição
no Plano-18)); 1,75%)
1,15%
4,00%

Parecer dos Auditores Independentes
1) Examinamos o balanço patrimonial do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, levantado em 31 de dezembro de 2006, e as respectivas demonstrações do resultado e do fluxo financeiro,
correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
A determinação da composição do exigível atuarial foi conduzida sob a responsabilidade do consultor atuarial externo à entidade, e a nossa opinião, no que se refere à adequação dos cálculos atuariais
está baseada exclusivamente no parecer desse consultor.
2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e
(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3) Em nossa opinião, baseados em nossos exames e no parecer do atuário quanto à adequação dos cálculos atuariais (exigível atuarial), as demonstrações contábeis referidas no parágrafo “1” representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, em 31 de dezembro de 2006, o resultado de suas operações
e o fluxo financeiro, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4) As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005 foram por nós examinadas, conforme parecer sem ressalvas emitido em 03 de fevereiro de 2006.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2007.
Nélson Câmara Da Silva
CRC/RS-023584/O-8-S-RJ

HLB Audilink & Cia. Auditores
CRC/RS-003688/O-2 F-RJ

Ata da Diretoria Executiva
Às 09 horas do dia 28 de fevereiro de 2007, de acordo com o Art. 36 do Estatuto, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do INFRAPREV, na sede do Instituto à Avenida Almirante Barroso, 54 – 4º
andar – RJ, tendo sido tratado extraordinariamente o seguinte assunto: a) Análise e aprovação das Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício de 2006 e respectivas Notas Explicativas, dos
Pareceres Atuariais, dos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA e dos Planos de Custeio para 2007. A reunião contou com a presença dos seguintes membros da Diretoria Executiva:
Carlos Frederico Aires Duque, Diretor-Superintendente; Paulo Roberto da Silva, Diretor de Benefícios, e Maria Lucia Araujo Rocco, Diretora de Administração e Finanças. Iniciados os trabalhos e após análise
das considerações constantes do Parecer Atuarial dos Planos BD I, BD II e CV, elaborados pela empresa Ernst & Young Serviços Atuariais S.S., em 07/02/2007 e do Parecer Contábil elaborado pela empresa
Audilink Auditores e Consultores, em 15/02/2007, deliberou a Diretoria Executiva pela aprovação, sem ressalvas, das Demonstrações Contábeis do Encerramento do Exercício de 2006 e respectivas Notas
Explicativas, dos Pareceres Atuariais, dos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA e dos Planos de Custeio dos Planos de Benefícios para o exercício de 2007. Nada mais havendo a tratar
o Diretor-Superintendente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata assinada pelos Diretores presentes.
Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Paulo Roberto da Silva
Diretor de Benefícios

Maria Lucia Araujo Rocco
Diretora de Administração e Finanças
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Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, abaixo assinados, cumprindo a atribuição estabelecida no artigo 51 do Estatuto, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do Instituto, referentes ao Exercício de 2006, e levando em consideração o Parecer apresentado pela HLB Audilink Auditores e Consultores, datado de 15 de
fevereiro de 2007, e os Pareceres Atuariais emitidos pela Ernst & Young Serviços Atuariais S.S, datados de 07 de fevereiro de 2007, entendem que as referidas demonstrações retratam adequadamente a
posição do Instituto em 31 de dezembro de 2006, estando em condições de receber a aprovação do Conselho Deliberativo.
Rio de Janeiro, 02 de março de 2007

José Francisco Marinho Freire
Presidente

Edson Antonio Cavalcante
Paulo César Pacheco de Lima
Wilhiam Antonio de Melo
Conselheiros

Ata do Conselho Deliberativo
Ata da reunião do Conselho Deliberativo do INFR APRE V, realizada no dia 05 de março de 2007, na Sede do Instituto, à Av. Almirante Barroso, 54 – 4º andar – Centro – R J. A reunião iniciou-se
às 09 horas e 30 minutos, contando com a presença dos seguintes conselheiros : Marisa Santos Villagra, Diblaim Carlos da Silva, Aramis da Silva Gomes, Jorge Costa Carneiro, Margareth Lyses
Rabelo Mendes e Ricardo de Castro Brum. Na qualidade de Presidenta da mesa assumiu a direção dos trabalhos a conselheira Marisa Santos Villagra, que designou a mim, Ricardo de Castro
Brum, para secretariá-los. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre o seguinte assunto: Item 1 - Aprovação das Demonstrações Contábeis do Encerramento do E xercício de 2006, dos Pareceres
Atuariais, dos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial – DR A A e dos Planos de Custeio para 2007. Após apreciação, nos termos do ar t. 21, do Estatuto do INFR APRE V, o Conselho
aprovou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e Contábeis relativos ao exercício findo em 31/12/2006, levando em consideração os Pareceres Atuariais dos Planos BD I, BD II
e CV do Instituto, elaborados pela assessoria externa de atuária Ernst & Young Ser viços Atuariais S.S., datado de 07/02/2007, bem como o Parecer Contábil da Audilink Auditores e Consultores,
datado de 15/02/2007, e aprovação do Conselho Fiscal, em sua última reunião. Aprovou, também, o Conselho, os respectivos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial e os Planos
de Custeio dos três planos de benefícios, para o exercício de 2007. Item 2 - Divulgação dos Resultados : o Conselho acatou a proposta de divulgação dos resultados 2006, aos par ticipantes,
em forma de Relatório Anual do E xercício 2006, no Jornal Futuro, além de ser disponibilizado na Internet, na home page do Instituto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12
horas e 30 minutos, sendo lavrada esta Ata, que após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Marisa Santos Villagra
Presidenta

Diblaim Carlos da Silva
Aramis da Silva Gomes
Jorge Costa Carneiro
Margareth Lyses Rabelo Mendes
Ricardo de Castro Brum
Conselheiros
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