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APRESENTAÇÃO
Seguir em frente, tendo um olhar para trás, mas com o caminhar constante para frente
a despeito de todas as adversidades do dia a dia, é muito importante para perceber o
que foi realizado e o que contribuiu efetivamente para o INFRAPREV de hoje.
Esta é forma de Viver INFRAPREV, conceito desenvolvido para apresentar o relatório
de atividades 2013. Está fundamentado em tudo o que o Instituto viveu em sua
trajetória e vive para tornar-se cada vez mais sólido, eficiente, transparente,
moderno e sustentável.
A reflexão sobre o tema transita por esses e outros aspectos valorosos para
o Instituto e para os seus empregados, participantes ativos e assistidos,
patrocinador e instituidor.
O relato do desempenho do INFRAPREV em 2013 é permeado pelo valor de viver
uma instituição forte, consistente em suas ações, no planejamento dos trabalhos, na
organização de suas operações, no comprometimento com o ser humano envolvido
em todos os processos, na transparência das informações, na forma de se comunicar
e de se relacionar com as suas partes interessadas.
Além disso, de cumprir com a sua finalidade de proporcionar uma renda adicional para que
o seu participante possa viver o futuro com melhor qualidade e tranquilo. Com a entrega
efetivamente de um benefício que possa ser usufruído em um planeta harmônico.
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É VIVER

COM VALOR.
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A proteção social do sistema de previdência complementar fechado

Foto: Divulgação

PALAVRA DO
SUPERINTENDENTE

da economia brasileira, oriundas da renda fixa (títulos públicos

O olhar para o futuro é dever de todo

do governo) e da bolsa de valores brasileira, acarretando uma

fundo de pensão. Neste sentido a

apreciação do dólar frente ao real. A bolsa de valores brasileira

preocupação com o meio ambiente,

encerrou o ano com uma queda de 15,5%, afetando as carteiras de

com os efeitos das mudanças

renda variável de todo o mercado brasileiro.

climáticas para os seres vivos e o
planeta, é parte fundamental de

no Brasil é muito importante. O sistema ampara 6.925 milhões de
pessoas, sendo 2.420 milhões de participantes, 3.802 milhões de

Diante deste cenário, o INFRAPREV obteve uma rentabilidade

nossa missão. O INFRAPREV vem

dependentes e 703 mil assistidos. Os ativos financeiros do sistema

patrimonial de 5,6% inferior à meta atuarial do ano, que foi de 10,86%,

se posicionando como um fundo de

de previdência complementar fechado representam 14% do Produto

embora tenha tido uma performance bem superior à média do sistema

pensão de vanguarda e promotor

Interno Brasileiro (PIB), cuja contribuição para a formação de poupança

de previdência complementar fechado no Brasil, cuja estimativa

da incorporação da temática da

de longo prazo no país é fundamental para seu desenvolvimento.

preliminar, aponta para um desempenho negativo na ordem de 5%.

sustentabilidade em suas atividades.
Nossa liderança decorre da crença e do

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-superintendente

Os fundos de pensão são elementos centrais da política de recursos

No longo prazo, o patrimônio líquido teve crescimento de 431%,

dever de incorporar aos investimentos

humanos das empresas e mais recentemente das entidades de

de 2003 a 2013, e supera a meta atuarial no mesmo período de

e ao modelo de negócio da companhia,

classe (associações e sindicatos). Trabalham para proporcionar maior

252%. A rentabilidade dos investimentos alcançou 350%, também

princípios e valores norteadores para que o desempenho

tranquilidade aos seus participantes na terceira idade, por meio do

acima da meta acumulada.

econômico, social e ambiental possam ser duradores e que estejam
integrados em uma única dimensão, como forma de cumprir seu

pagamento de uma renda de aposentadoria adicional.
O INFRAPREV está intensificando a inovação na gestão e no

papel institucional. Caminho que trará maior redução de riscos e

O INFRAPREV busca assegurar a todos os seus participantes,

controle de riscos de seus investimentos para continuar a manter

maximização de riquezas para nossos clientes, patrocinadores,

patrocinadores e instituidores o cumprimento de sua missão social

o bom retrospecto de resultados na condução da política de

instituidores e a própria sociedade.

que é garantir uma melhor qualidade de vida aos seus associados

investimentos do INFRAPREV.
Muitas conquistas e muitos desafios. Tudo isso para agregar valor

por meio dos planos de aposentadoria que administra com zelo
e dedicação exclusiva. Hoje o universo de vidas asseguradas por

Em 2013, o Instituto reforçou a sua condição de fundo de pensão

e manter a proteção previdenciária de nossos atuais e futuros

nossas atividades é representado por aproximadamente 15 mil

multipatrocinado, buscando ser mais competitivo, perante os

participantes.

participantes e 19 mil dependentes.

desafios da nova realidade do setor aeroportuário no Brasil.
O INFRAPREV tem uma grande responsabilidade social e trabalha

O cenário econômico de 2013 foi adverso, influenciado

A experiência e a solidez de mais de 30 anos na administração de

continuamente para ampliar a proteção previdenciária dos atuais

principalmente pela sinalização do Banco Central dos EUA da

planos de previdência com eficiência e transparência, conjugada

e futuros participantes. Esta é, sem dúvida, nossa maior fonte de

perspectiva de um ciclo de aumento da taxa de juros de sua

a uma nova carteira de produtos e serviços previdenciários, são

inspiração.

economia. Esta nova tendência trouxe impacto global para

fatores fundamentais que impulsionarão as estratégias e ações

as economias de diversos países, dentre os quais os países

do INFRAPREV para os próximos anos, com vistas à expansão de

Carlos Frederico Aires Duque

emergentes. No Brasil houve uma saída expressiva de recursos

suas atividades.

Diretor-superintendente
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO
Administrar planos de previdência complementar com eficiência e transparência,
visando contribuir para a qualidade de vida dos participantes, assistidos e
beneficiários, agregando valor à política de Recursos Humanos dos Patrocinadores e
fortalecimento dos Instituidores.

VISÃO
Ser reconhecido como um fundo de pensão inovador, competitivo e cada vez mais
comprometido com os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores, instituidores
e sociedade, com base nos princípios de sustentabilidade.

VALORES
- Excelência na gestão do patrimônio dos planos de benefícios previdenciários.
- Cordialidade no tratamento dos participantes e beneficiários.
- Transparência das informações sobre a gestão dos planos de benefícios previdenciários.
- Prevalência dos interesses do INFRAPREV no processo decisório.
- Comprometimento com a diversidade, gênero e raças.
- Ambiente participativo, justo, ético e probo.
- Reconhecimento da contribuição individual e de grupo.
- Comprometimento com os princípios de sustentabilidade.
- Portfólio de investimentos com foco em empresas socialmente responsáveis.
- Inovação em todos os níveis do INFRAPREV.

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

7

MATERIALIDADE

É VIVER

MELHOR.
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MATERIALIDADE
Metodologia

Partes Interessadas

O relatório anual do INFRAPREV 2013 atende ao nível C de aplicação

O relato de informações de sustentabilidade neste ano integrado

da GRI e à estrutura de relato e de temas materiais definidos

ao relatório anual se destina a todas as partes interessadas do

no Guia da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de

INFRAPREV e à sociedade em geral, tendo como principais temas,

Previdência Complementar (Abrapp) para elaboração de relatórios

de acordo com o teste de materialidade realizado pela Abrapp:

de sustentabilidade das Entidades Fechadas de Previdência

governança, compromisso e engajamento, gestão de riscos,

Complementar (EFPC).

responsabilidade pelo serviço, práticas trabalhistas e trabalho
decente, combate à corrupção, conformidade, política e gestão de

Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto decidiu incorporar as

investimentos, desempenho econômico-financeiro e transparência.

diretrizes do Guia da Abrapp, lançado para direcionar o relato das
entidades fechadas no Brasil com transparência e legitimidade

O Instituto identificou suas partes interessadas conforme o perfil da

quanto ao modelo de gestão de riscos e impactos ambientais, sociais

entidade, por meio de processo interno de consulta às suas diversas

e de governança corporativa. Este relato anual não demonstrou

áreas, e reconhecendo os graus de influência que possuem sobre

nenhuma mudança significativa em comparação com anos

as atividades corporativas, em processo que revisita anualmente.

anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição

De 2012 para 2013 não houve mudança significativa no seu rol de

aplicados no relatório. O processo de definição de materialidade,

principais partes interessadas.

alinhado às diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI), foi
feito pela Abrapp durante o desenvolvimento deste guia e suas

Os participantes ativos e assistidos (aposentados e pensionistas)

diretrizes, através de uma pesquisa junto às Entidades Fechadas

foram evidenciados como os principais clientes, sendo eles o maior

de Previdência Complementar (EFPC) (incluindo o INFRAPREV), aos

foco do planejamento e projeto de melhoria contínua do INFRAPREV.

órgãos reguladores e outros agentes de relevante interesse, a fim

Contudo, também se destacaram como instituições influentes nas

de definir os principais temas do setor.

atividades e formulação das estratégias do Instituto.
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Mapeamento das Partes Interessadas

Alta Interferência

Média Interferência

Pouca Interferência

Socioeconômico

Negócio

Recursos

Metodologia

• PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)
• ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar)
• Imprensa
• DEST (Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais)
• IBA (Instituto Brasileiro de Atuária)
• SPPC (Secretaria de Política de Previdência Complementar)
• Sindicatos: SINA / ASSINFRA

Corretoras
Escritórios Jurídicos
Fundos de Investimentos
Asset Management

Empregados do INFRAPREV
Conselhos (Deliberativo e Fiscal)
Patrocinador INFRAERO
Instituidor Anei
Participantes (Ativos e Assistidos)

• Global Corporate Governance Forum:
“Stakeholder Engagement and the Board:
Integrating Best Governance Practice”
• Accountability Principles: AA1000 Series
• Stakeholder Research Associates: “ The
Stakeholder Engagement Manual”
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O INFRAPREV

É VIVER

TRANQUILO.
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PERFIL
GRI 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.6, EC4
O Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV) é uma entidade de previdência privada fechada

Atua em modelo de gestão participativa, com o comprometimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da

multipatrocinada, criada em 29 de junho de 1982. Tem como objetivo garantir o pagamento de

Diretoria Executiva e dos empregados, todos alinhados com os ideais dos participantes, do patrocinador,

aposentadorias e pensões aos participantes dos planos patrocinados e instituídos.

do instituidor e da sociedade.

Atualmente o Instituto administra quatro planos de previdência: dois na modalidade Benefício Definido

O Instituto é regulado e fiscalizado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc),

fechados à entrada de novos participantes; um Plano de Contribuição Variável que atende aos empregados

do Ministério da Previdência Social, e seus investimentos realizados de acordo com as diretrizes do Conselho

da Infraero e aos próprios empregados do INFRAPREV e um Plano de Contribuição Definida, instituído,

Monetário Nacional. Prioriza investir em empresas comprometidas com práticas de sustentabilidade e

dos associados da Associação Nacional dos Empregados da Infraero (ANEI).

que adotem políticas claras de investimentos responsáveis.
R$ Mil

Constituído na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, tem sede própria no Rio de Janeiro, sem filiais

31/12/13

ou subsidiárias, com representantes (empregados) nos principais aeroportos de Campinas, Brasília, Galeão

Número de empregados

74

e Guarulhos. Não recebe nenhuma forma de ajuda financeira do governo, nem recolhe imposto de renda

Receitas Previdenciárias

142.346

sobre as aplicações financeiras voltadas à acumulação dos recursos para concessão de benefícios, pois

Receitas Administrativas

2.586

Receitas Líquidas de Investimentos

108.130

Ativo Total

2.435.957

Patrimônio Social

2.409.455

os rendimentos já são tributados no momento de concessão das aposentadorias.
O Instituto administra planos previdenciários dos empregados e ex-empregados da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e do próprio INFRAPREV, localizados em todo o território nacional.
Em 2010, tornou-se um fundo de pensão multipatrocinado, lançando em 2012 seu primeiro plano de
benefícios instituído para familiares dos empregados da Infraero em parceria com a Associação Nacional
de Empregados da Infraero (ANEI).

Número de participantes ativos por plano
Plano CV

11.591

Plano BD I

49

Plano BD II

4

PAI I

66

Número de assistidos

2.799
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PRINCIPAIS MUDANÇAS NO ANO

GOVERNANÇA CORPORATIVA

As principais mudanças ocorridas no instituto foram:

O Conselho Deliberativo (CONDE), o Conselho Fiscal (CONFI) e a Diretoria Executiva (DIREX) são os órgãos
estatutários que atuam para garantir a atividade fim do INFRAPREV que é o pagamento dos benefícios

• Aprovação do saldamento do Plano BDI pela Previc;

previdenciários aos participantes ativos e assistidos. Com relação à sua estrutura societária, o INFRAPREV

• Intensificada a comunicação segmentada, com o uso de informativos por email, mensagem via SMS

não possui acionistas, já que seus recursos provêm das contribuições de participantes e do patrocinador

(celular) e o uso de redes sociais;

para a formação de reserva de aposentadoria.

• Aumento do prazo de concessão de 90 para 120 meses dos empréstimos com cobertura do saldo líquido
de conta;

A DIREX é o órgão de administração geral, formado por três diretorias, com mandato de três anos,

• Aumento do prazo de concessão de 48 para 90 meses dos empréstimos concedidos com cobertura do
fundo garantidor;

sendo permitida a recondução. O CONDE é responsável pelas diretrizes mestras e orientações gerais
de organização, operação e administração. O CONFI, por sua vez, fiscaliza a gestão administrativa e

• Operacionalização do Comitê de Ética e Conduta e de seus canais de comunicação;

econômico-financeira dos planos e dos recursos garantidores dos compromissos previdenciários.

• Novos conselheiros deliberativo e fiscal empossados em abril, com mandato de 8/4/2013 a 7/4/2017;
• Criação de ambiente no portal INFRAPREV para divulgação dos imóveis do INFRAPREV para fins
comerciais (locação e venda);

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal possuem, cada um, quatro membros titulares e o mesmo número de
suplentes, sendo dois titulares e dois suplentes indicados pelo patrocinador e dois titulares e dois suplentes

• Lançamento do espaço Autoatendimento para facilitar ao participante a encontrar suas informações

eleitos pelos participantes e assistidos do Instituto. O processo eleitoral ocorre a cada dois anos para

pessoais, todas reunidas em um só local (Já existe projeto de reformulação para, em 2014, tornar o

substituição de 50% dos membros, garantindo assim a alternância e a paridade no processo de gestão da

espaço ainda mais dinâmico).

entidade. Participam ordinariamente das reuniões somente os membros titulares dos conselhos, enquanto
os membros suplentes são convocados para participação em caso da ausência justificada daqueles.

Não ocorreu nenhuma mudança a ser reportada referente à estrutura ou ao conteúdo do relatório anual
2012 do INFRAPREV.

Os conselheiros são independentes e impedidos de exercer cumulativamente qualquer função de gestão
no Instituto, conforme regra estatutária expressa. Os membros dos Conselhos possuem mandato de
quatro anos, podendo haver recondução por igual período.
Os membros do CONDE e do CONFI não são remunerados pelo Instituto, nem têm qualquer participação
financeira na entidade. Recebem apenas o valor correspondente à diária de viagem estabelecida em norma
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interna, de forma a fazer frente às despesas de estadia e alimentação durante o exercício de suas funções

O Código de Ética e Conduta e a Política de Investimentos são os principais instrumentos para evitar

nos dias de reunião (dois dias úteis por mês), já que muitos não residem na cidade do Rio de Janeiro ou

conflitos de interesse nas atividades do Instituto. E, embora não exista um canal específico para

precisam se deslocar dentro do Estado do Rio de Janeiro.

a comunicação direta dos participantes com CONDE e DIREX, a alta governança considera em seus
processos de tomada de decisão as informações e comentários dos diversos canais existentes (pesquisa

A Lei Complementar 109 de 2001 prevê que os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal

de satisfação e de clima, fale conosco, 0800, cartas, emails e redes sociais), dos quais toma conhecimento

deverão possuir formação de nível superior, além de atender aos seguintes requisitos mínimos:

através dos relatórios mensais e semestrais da entidade.

I - comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil,
jurídica, de fiscalização ou de auditoria;
II - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como

Faixa Etária

Raças

servidor público.
E, além disso, o INFRAPREV também inclui em seu Programa de Educação Previdenciária o treinamento
de seu corpo funcional, conselheiros e diretores sobre os temas ambientais, sociais e de governança
atinentes à indústria dos fundos de pensão. A governança corporativa do INFRAPREV conta ainda com
comitês que auxiliam a diretoria nas decisões de investimentos e sustentabilidade.

Masculino

Branca

Negra

Amarela

Indígena

Não
declarou

Abaixo de 30 anos
Quadro de
Entre 30 e 50 anos
empregados
Acima de 50 anos

9

6

3

0

0

0

18

10

8

0

0

0

9

5

3

0

0

1

Abaixo de 30 anos

0

Entre 30 e 50 anos

3

Acima de 50 anos

9

Órgãos de
Governança

O Comitê Diretor de Investimento (CDI) apoia a DIREX nas diretrizes de gestão de investimentos e o
Comitê Executivo de Investimento (CEI) atua com base nas diretrizes fixadas pelo CDI, diretamente nas
Faixa Etária

operações dos segmentos de investimentos.
CDI – O Comitê Diretor de Investimentos é integrado pelos membros da Diretoria Executiva, pelos
responsáveis pela análise, controle e gestão das carteiras de rendas fixa e variável. Poderão compor,
ainda, o CDI os gestores de imóveis e empréstimos. Todos têm direito a voto e o comitê é presidido pelo
diretor-superintendente.
CEI – O Comitê Executivo de Investimentos é integrado e presidido pelo Diretor de Administração e Finanças

Raças
Feminino

Branca

Negra

Amarela

Indígena

Não
declarou

Abaixo de 30 anos
Quadro de
Entre 30 e 50 anos
empregados
Acima de 50 anos

13

9

3

0

0

1

18

13

4

1

0

0

6

3

3

0

0

0

Abaixo de 30 anos

0

Entre 30 e 50 anos

2

Acima de 50 anos

2

Órgãos de
Governança

(DIRAF) e pelos responsáveis pelas aplicações em renda fixa, renda variável, imóveis e empréstimos. Todos
os membros possuem direito a voto.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Conselho
Deliberativo – CONDE
Conselho
Fiscal – CONFI
Diretoria
Executiva – DIREX
Superintendência
SUPEN
Assessoria de Tecnologia
da Informação – ASTIN

Assessoria
Jurídica – ASJUR

Gerência de
Comunicação – GECOM

Assessoria de Controles
Internos – ASCOI

Setor de Atendimento
ao Participante - SEATP
Assessoria de Estudos
Atuariais – ASEAT
Diretoria de Administração
e Finanças – DIRAF
Gerência de Administração
e Planejamento – GEADP

Gerência de
Controladoria – GECOT

Gerência de Análise
de Investimentos e
Participações - GEANI

Diretoria de
Benefícios - DIRBE
Gerência de
Investimentos - GEINV

Gerência de
Benefícios - GEBEN

Setor de Recursos
Humanos – SERES

Setor de
Contabilidade – SECON

Setor de Investimentos
em Renda Fixa - SEIRF

Setor de Investimentos
Imobiliários – SEIMO

Setor de
Tesouraria – SETES

Setor de Investimentos
em Renda Variável - SEIRV

Setor de Administração
– SEADM

Setor de
Orçamento – SEORC
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Gerência de Arrecadação
e Cadastro - GEARC

Gerência de
Empréstimos - GEEMP

Gerência de
Produtos - GEPRO
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Evolução Ranking Abrapp

Prêmios e Certificações

Em 2013, o INFRAPREV ficou no 38º lugar do ranking da Abrapp, que tem como base o patrimônio das

O INFRAPREV ficou em 4º lugar no 15º Prêmio da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)

EFPCs. Subiu uma posição em comparação ao ano passado. Contudo, o gráfico mostra uma evolução

de Relatório Anual, na categoria organizações não empresariais. O resultado foi anunciado em cerimônia

sistemática e constante ao longo dos anos.

na BM&F Bovespa, em São Paulo, em 28 de novembro.
Ainda em 2013, o INFRAPREV recebeu uma premiação do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças

35

(IBEF), relativo a um estudo apresentado na temática de investimentos responsáveis, dando continuidade
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45
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45

42

ao seu processo de certificação junto ao órgão. O Instituto apresentou o estudo de caso “Superando
Cenários de Stress com Investimentos Responsáveis”, na categoria estrutura da operação, baseando-se

41

na Metodologia do Pentágono em Sustentabilidade descrita no livro “Avaliação de Investimentos
Sustentáveis” (Rechtman&Young). O estudo demonstrou, por meio de resultados financeiros, a necessidade
de agregar valor ao cumprimento das metas atuariais por meio de estratégias diferenciadas, garantindo

47

ao INFRAPREV a certificação do IBEF em grau de sustentabilidade.
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GESTÃO ESTRATÉGICA

É VIVER

PLANEJADO.
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Planejamento Estratégico

Gerenciamento de Riscos

O Planejamento Estratégico de 2014-2015 está baseado em quatro perspectivas: Financeira,

O INFRAPREV é, por natureza, um gestor de risco, nas mais diversas modalidades: riscos atuariais, de

Cliente, Processos Internos e Aprendizado e Aprimoramento. É um instrumento gerencial efetivo do

investimentos, ambiental, imagem, mercado, operacional. Os riscos e oportunidades levantados neste

INFRAPREV, que norteia suas ações empresariais ao longo do tempo. Consiste em processo de avaliação

documento se alinham ao planejamento estratégico elaborado em 2013. A reestruturação da Infraero

dentro de uma metodologia específica, o Balanced Scorecard (BSC), ferramenta que proporciona a

e o aumento da expectativa de vida são considerados pelo Instituto tanto riscos como oportunidades

construção de uma organização de sucesso.

do negócio. Mesmo consideradas as transformações no patrocinador-fundador e as consequências da
reestruturação, nota-se que a solidez do INFRAPREV e seu posicionamento de mercado durante a

Foram pontos de destaque do planejamento estratégico em 2013:

transição são meios de garantir a fidelidade dos clientes antigos e a conquista de novos participantes.

• Necessidade de Busca de Novos Mercados;
• Inovação e modernização de produtos e serviços;

RISCOS EXTERNOS

• Solidez, transparência, eficiência e modernidade junto aos participantes e patrocinador;

• Risco de envelhecimento da população, com descompasso entre o previsto e o realizado e, desequilíbrio

• Integração da sustentabilidade nos processos das áreas de trabalho: transversalidade.

nos planos de aposentadoria;
• Risco de assimetria na competitividade entre o mercado de previdência complementar aberto e fechado;
• Risco de redução da massa de participantes em função da reestruturação da Infraero;

Mapa Estratégico do INFRAPREV
Diretriz Estratégica: Crescimento Sustentável do INFRAPREV

• Risco de adesão dos novos concessionários de aeroportos à previdência complementar aberta;

Perspectivas

Financeira

• Risco de mudança nas legislações que regem as EFPCs;
1. Aumentar participação nos novos mercados (participantes, patrocinadores e
instituidores), em especial nos novos concessionários aeroportuários.
2. Maximizar a rentabilidade dos recursos garantidores dos planos de benefícios.
3. Garantir o equilíbrio financeiro da gestão administrativa dos planos de benefícios.

• Risco do cenário econômico, de taxas de juros baixas com abalo da rentabilidade;
• Risco de cultura de curto prazo;
• Risco da falta de conhecimento social sobre educação previdenciária.

4. Adequar produtos e serviços à visão do cliente.
Cliente

5. Definir práticas de relacionamento institucional para captação de novos
patrocinadores e instituidores.
6. Implantar mecanismo de comercialização e relacionamento com os atuais e
potenciais clientes.

Processos
Internos
Aprendizado e
Aprimoramento

RISCOS INTERNOS
• Risco de inconsistência na base cadastral;
• Risco de segurança da informação;

7. Modernizar os processos internos à nova realidade competitiva.

• Risco de adaptação dos sistemas tecnológicos internos ao processamento de vendas;

8. Estabelecer maior representatividade dos novos patrocinadores/instituidores
na governança corporativa do Instituto.

• Risco de não redução de custos;

9. Desenvolver uma nova cultura organizacional, com ênfase na inovação e na
sustentabilidade.
10. Definir um novo patamar para o Capital Informacional.

• Risco de não pagamento dos benefícios em tempo hábil;
• Risco do não treinamento suficiente ou adequado da equipe interna;
• Risco de não formalização dos processos (Back office e investimentos);

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV
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• Risco de conformidade legal;

A gestão de riscos operacionais compreende a mitigação de riscos financeiros, legais e de outros tipos,

• Risco de lacuna nos controles quanto a conflito de interesses;

frequentemente ligados a possíveis falhas operacionais identificadas e tratadas de forma preventiva.

• Risco de não transversalidade das questões ambientais, sociais e de governança corporativa;
• Risco de não monitoramento dos riscos ambientais, sociais e de governança corporativa.

Em relação aos riscos inerentes aos investimentos do Instituto, como os riscos legais e de mercado,
os gestores das áreas de Investimentos e de Análise de Investimentos e Participações realizam o

RISCOS ESPECÍFICOS PARA ÁREA DE INVESTIMENTOS E ÁREA DE COMPRAS:

acompanhamento diário das carteiras e a análise dos critérios formais para seleção de bancos e corretoras,

• Risco nos investimentos com impactos negativos ambientais (desmatamento, perda de biodiversidade,

contando também com o apoio de consultorias especializadas.

impacto na comunidade de entorno);
• Risco social de trabalho escravo ou infantil na cadeia de fornecedores;

Os riscos do INFRAPREV são levantados e mapeados em matrizes, para seu monitoramento e

• Perdas de rentabilidades por passivo socioambiental oculto.

tratamento. Aqueles considerados altos e/ou extremos, de acordo com uma avaliação de severidade
e, as oportunidades de melhorias identificadas nos processos são segregados e recebem tratamento

OPORTUNIDADES

específico: planos de ação que são executados pelas áreas responsáveis e acompanhados pela área

• Crescimento do setor de transporte aéreo e de infraestrutura no país;

de Controles Internos e pelo Conselho Fiscal.

• Novos modelos de gestão da infraestrutura de transporte aéreo;
• Novas modalidades de investimentos;
• Aumento da população economicamente ativa e da longevidade;
• Difusão da cultura previdenciária e financeira na sociedade;
• Expansão da classe média;
• Busca da qualidade de vida na terceira idade;
• Potenciais patrocinadores em busca de diferenciais na gestão;
• Demanda por produtos complementares - Prevsaúde, crédito pessoal, entre outros;
• Demanda por produtos modernos e inovadores (melhores serviços com melhores custos).

Riscos Operacionais e Estratégicos
Com o objetivo de tornar o ambiente operacional cada vez mais seguro e eficiente, o INFRAPREV prioriza
o monitoramento dos seus riscos estratégicos e dos processos de suas áreas de negócios, alinhado
à prática de supervisão baseada em riscos adotada pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) e seguindo a metodologia internacional consagrada do COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV
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Riscos Operacionais

Riscos Estratégicos

Os riscos operacionais mapeados pelo Instituto são apresentados aos gestores das áreas técnicas, que

A revisão dos riscos estratégicos ocorre anualmente, por ocasião da aprovação do planejamento estratégico

ficam responsáveis pelo acompanhamento e mitigação. A cada semestre fiscal, a Assessoria de Controles

do Instituto, com avaliação da severidade de cada um deles.

Internos (ASCOI) também realiza reavaliação das matrizes de riscos e dos fluxos dos processos do Instituto,
contando anualmente com o apoio de consultoria especializada entre as melhores do mercado. Todo o
Instituto está envolvido no processo de monitoramento de riscos e melhoria de processos, no que se

Distribuição dos riscos estratégicos por pilar estratégico e severidade

chama de metodologia Risk Control Self-Assessment (RCSA), ou Autoavaliação dos Controles de Risco.

4%
22%

Evolução da Severidade dos Riscos Operacionais
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Comunicação e Relacionamento

Processo de Comunicação

Comunicação Estratégica

FORNECEDORES

As diretrizes estabelecidas pela Política de

PARTES INTERESSADAS
Patrocinadores, instituidores, conselhos, participantes, empregados, Previc
e sociedade.

CLIENTES

Comunicação direcionam as ações de comunicação
com os seus diversos públicos-alvo: participantes
ativos e assistidos, empregados, representantes,
formadores de opinião, patrocinador, instituidor e
imprensa.

Setores internos
Diretoria
Consultorias
Fontes de informação
externas

MISSÃO
Criar um sistema de comunicação eficaz que suporte as estratégias de negócios,
fortaleça a imagem do fundo de pensão e do sistema de previdência complementar
e estreite as relações com os participantes ativos e assistidos e a sociedade.

INSUMOS:
Informação veiculada em
qualquer meio

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

-

As estratégias de comunicação estão baseadas

- Patrocinadores
- Participantes
- Setores internos
- Empregados
- Clientes potenciais
- Sociedade

na transparência, no fortalecimento da marca do
Instituto e do próprio segmento de previdência
complementar. Visam posicionar o INFRAPREV como
fundo de pensão multipatrocinado, estabelecendo
uma relação de confiança e estabilidade com seus
públicos de interesse, baseada no diálogo contínuo.
Apesar do INFRAPREV não aplicar nenhum código
ou padrão voluntário de marketing, a Gerência de
Comunicação têm profissionais que participam das
comissões regionais Sudeste de Comunicação e
Relacionamento com o Participante da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp), com o objetivo de troca
de experiências, aperfeiçoamento e ampliação da
comunicação e do relacionamento com participantes

ITENS DE VERIFICAÇÃO:
- Idoneidade da fonte
- Precisão da informação
- Confiabilidade da
informação

-

Jornalismo Empresarial (mídias impressas e digitais)
Relações Públicas – Relacionamento com Participantes
Mídias Sociais
Assessoria de Imprensa
Pesquisa
Gestão da Marca

-

Recursos de tecnologia da informação
Recursos de consultoria em comunicação
Serviços especializados em comunicação
Recursos de mídia

PRODUTOS:
Informação veiculada nos
meios de comunicãção

ITENS DE CONTROLE:
- Confiabilidade das
informações
- Precisão das informações
- Presteza da informação
- Conveniência das
informações
- Satisfação dos clientes

no sistema de previdência complementar.
A área de comunicação do Instituto monitora mensalmente a quantidade de acessos ao portal, redes sociais e todos os comunicados enviados por email.
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Portal INFRAPREV

Newsletter e SMS

O portal do INFRAPREV, www.infraprev.org.br, registrou 126 mil visitas em 2013. A média mensal de

A Gerência de Comunicação intensificou em 2013 a comunicação por email e via celular. Os dois canais

acesso foi de 10.557. O número de páginas vistas alcançou a marca de 1.116 milhão no ano. A média de

permitem um trabalho de comunicação segmentado. Foram enviadas 121 newsletters por meio da

páginas por usuários foi de nove em um tempo médio de visita de seis minutos.

ferramenta de email-marketing para os participantes ativos e assistidos. Uma média de seis emails por
mês sobre benefícios, vantagens dos fundos de pensão, Clube de Vantagens, Jornal Futuro, palestras,

A página na internet apresenta informações sobre a gestão do INFRAPREV, planos de benefícios,

aumento de contribuição, empréstimo, concursos, saldamento do Plano BDI, entre outros assuntos. Todos

investimentos e interação. Os usuários podem acessar a história do Instituto, publicações (regulamentos,

os emails superaram a taxa média de abertura do mercado de serviços que é de 12%.

estatutos, código de ética, Jornal Futuro, Manual da Marca, balancete trimestral), notícias, política de
investimentos, simuladores de aposentadoria, empréstimos, resgate e de contribuições para novos

As mensagens via celular (SMS) totalizaram 132 e abordavam a data de crédito de empréstimo, eleição

participantes, dentre outros itens.

de conselheiros, pesquisa de satisfação, mudança de tábua de sobrevivência, informe de rendimento,
concessão dos aeroportos, entre outros temas importantes para o participante. A média de envios com
sucesso foi de 82%.

Visitas ao portal

Redes Sociais
140.000

116.219
105.476

120.000

92.053

100.000
80.000

126.689

79.504
65.008

81.365

O INFRAPREV está presente nas principais redes sociais: Facebook, Twitter e Youtube, sendo novidade
em 2013 a publicação do perfil do INFRAPREV no Wikipédia.
O Facebook do Instituto fechou o ano com 2.931 curtidores, o que representa um crescimento de 86%

69.000

em relação ao ano anterior, que encerrou com 1.577. O conteúdo postado teve um alcance de 1.246
milhão de pessoas. Houve aumento também de 47% na quantidade de postagens. O INFRAPREV tem

60.000

alto engajamento da marca no Facebook, que representa 152%. O engajamento de uma marca é medido

40.000

dividindo o número de curtidores da página pela métrica de usuários que interagem com a Fanpage.
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No Twitter, o Instituto contabilizou 591 seguidores e foram publicados 2.865 tweets com temas sobre
previdência, economia e sustentabilidade.
Os cinco vídeos no Youtube tiveram um total de 1.372 visualizações até dezembro de 2013. Os vídeos
tratam sobre educação previdenciária e financeira, apresentação do INFRAPREV, planos para familiares,
vantagens dos planos do Instituto para empresas e sustentabilidade.
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Atendimento ao Participante

Atendimento presencial – registro de 8.490 atendimentos na sede do INFRAPREV e nas unidades
aeroportuárias pelos representantes. O empréstimo foi o serviço mais procurado, seguido de auxílio-

Em 2013, foram realizados 28.746 atendimentos. Houve aumento de 45,51% no número de atendimentos

doença, aposentadoria e resgate.

com relação ao ano anterior, devido ao plano de demissão incentivada do patrocinador Infraero e à
concessão dos aeroportos de Campinas, Guarulhos e Brasília. Os participantes e beneficiários procuraram

Atendimento por email – os 6.687 email’s recebidos no ano foram sobre simulações de empréstimos e

os canais de atendimento - Central de atendimento 0800, Atendimento Pessoal (sede e representantes

aposentadorias, atualização cadastral, esclarecimentos a respeito dos benefícios dos planos e solicitação

nas unidades aeroportuárias) e Fale Conosco no Portal INFRAPREV (e-mail) - para esclarecerem suas

de senha e login.

dúvidas com relação à aposentadoria, resgate e portabilidade.
A pesquisa anual, que avalia também comunicação e relacionamento, realizada com participantes ativos
e assistidos em 2013, detectou que os itens específicos da Central de Atendimento Telefônico sobre o
desempenho das atendentes são bem avaliados, tendo todos obtidos percentuais acima de 90%, sendo

Total de atendimentos efetuados

que o item educação e cordialidade das atendentes alcançou média de 4,7 (escala de 1 a 5), bastante

28.746

30.000
25.000
20.000

19.485

22.250
17.788

do problema tiveram ambos a média de 4,5.

19.755

Quanto ao atendimento Fale Conosco, a qualidade das informações fornecidas e a resolução efetiva do

13.121

15.000

problema registraram a mesma média de avaliação de 4,3 (escala de 1 a 5).
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próximo ao patamar de excelência. Os itens domínio das informações pelo atendente e a resolução efetiva
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A avaliação geral do INFRAPREV pelos participantes ativos e assistidos, enquanto instituição, foi
positiva, com 92% de menções ótima e boa. A avaliação é embasada nas percepções de solidez e
credibilidade, seguida pela prestação de um bom atendimento. Sendo as justificativas mais mencionadas:
O canal mais utilizado pelos participantes foi a Central de Atendimento (0800) com 47,20%, seguido

a disponibilização das informações, os bons resultados, a percepção de segurança, estabilidade e os juros

do atendimento pessoal (29,52%) e do email com 23,28%.

dos empréstimos considerados atraentes.

Central de Atendimento – realizados 13.569 atendimentos por telefone (desse total 60% eram

Quanto aos empregados, a avaliação também foi de 92%. Com relação aos representantes, 99%

participantes ativos), dos quais 10.469 receptivos e 3.110 ativos. 92,24% das solicitações foram

reconhecem a boa gestão do INFRAPREV. A pesquisa registrou um aumento no índice de representantes

solucionadas no primeiro contato com as atendentes.

que atribuem a nota máxima, o que indica uma maior aproximação à percepção de excelência.
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A pesquisa, que é um estudo quantitativo, foi realizada através de entrevistas telefônicas com 600

Canais de Relacionamento – A pesquisa detectou que dentre os canais de relacionamento do INFRAPREV

participantes ativos, 200 assistidos, 40 empregados e 60 representantes. O objetivo foi avaliar a

pesquisados, os representantes são os mais conhecidos/utilizados (72%), seguidos pela Central de

gestão administrativa e financeira; os atributos de imagem; conhecimento e avaliação dos serviços,

Atendimento Telefônico/0800 (54%) e Fale Conosco do Portal (17%). Esses canais tiveram avaliações

benefícios, investimentos e canais de relacionamento e comunicação; posse de outro plano de previdência

positivas iguais ou acima de 85%, especialmente a Central de Atendimento Telefônico (93%).

complementar, conhecimento de ações de sustentabilidade realizadas pelo Instituto, além de traçar o
Sustentabilidade – As ações de sustentabilidade e de responsabilidade social realizadas pelo Instituto

perfil dos públicos entrevistados.

foram lembradas por 11% dos participantes ativos e assistidos, sendo a ecoeficiência a mais citada.
Gestão Financeira e Administrativa – Foi bem avaliada pelos três públicos, tendo obtido média de 8,42

Entre os empregados o conhecimento é maior. O tema foi identificado como ponto de melhoria para o

(escala de 1 a 10) pelos participantes ativos e assistidos – idêntica à do ano passado, 8 pelos empregados

desenvolvimento da comunicação nos próximos anos.

e 9 pelos representantes, cuja performance é atribuída primordialmente à atualização e disponibilização
de informações/transparência, ao bom atendimento dos empregados, à competência dos gestores e à

Avaliação Geral
(soma de Ótimo e Bom)

segurança proporcionada pela seriedade da organização.
Atributos de Imagem – Dentre os atributos de imagem pesquisados entre os participantes ativos eficiência, solidez, transparência, segurança, modernidade e compromisso com a sustentabilidade - ,
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embora todos tenham apresentado médias acima de 4 (escala de 1 a 5), próximas à nota máxima, observa-se
que o item eficiência (4,42) obteve a maior pontuação, enquanto compromisso com a sustentabilidade
(4,13) foi o menor. Vale acrescentar que os assistidos atribuem média mais alta em todos esses atributos.
Benefícios – Os índices de conhecimento acerca dos benefícios oferecidos pelo INFRAPREV aos
participantes ativos e assistidos mostram-se elevados, especialmente o de aposentadoria (conhecido por
quase a totalidade dos entrevistados – 98%). Quanto aos outros benefícios pesquisados, os percentuais
de conhecimento obtidos foram: auxílio-doença (79%); pensão (77%) e pecúlio (71%).
Canais de Comunicação – O Jornal Futuro é o canal de comunicação mais conhecido (87%), seguido pelo
Portal do INFRAPREV (69%) e Newsletter (66%), enquanto SMS apresentou-se como o menos conhecido

Empregados

Representantes

Participantes

(49%). Todos estes veículos foram bem avaliados pelos participantes ativos e assistidos, com percentuais
(Ótimo + Bom) acima de 85%.
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Tecnologia da Informação
A Tecnologia da Informação (TI) se apresenta como
ferramenta estratégica para o crescimento sustentável do INFRAPREV e figura como importante tema no
mapeamento de riscos e oportunidades.
Em 2013, o Instituto investiu na adequação da infraestrutura para a implantação do Plano de Continuidade de Negócios com foco em TI. Viabilizou medidas
para recuperação dos recursos em casos de indisponibilidade das suas instalações, garantindo o cumprimento das obrigações junto aos participantes e minimizando o risco de perdas financeiras e de imagem.
O Instituto adquiriu, ainda, nova tecnologia e equipamentos para a realização de backups das informações,
garantindo maior segurança e a integridade da informação, com melhor performance.
O INFRAPREV iniciou, em 2013, o desenvolvimento de
ferramenta WEB com foco nos participantes, para um
atendimento diferenciado, personalizado e com maior
rapidez. Nessa nova aplicação, em área restrita, o participante poderá visualizar todas as suas informações
desde o ingresso no Instituto.
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O FUTURO.
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Multipatrocínio

Desta forma, os participantes ativos do Plano BDI passam a ter a garantia de um valor proporcional de
benefício e deixam de contribuir para o plano. O benefício saldado continua sendo atualizado até a data

O ano de 2013 foi marcado pela reestruturação da Infraero e a transição do INFRAPREV para a estrutura

da concessão e, ao atingirem as condições para a aposentadoria, os participantes passam a receber.

de multipatrocínio. Por isso, o planejamento estratégico teve como foco a busca de novos clientes,
produtos modernos e inovadores, com a mesma solidez e excelência operacional que o Instituto mantém.

Os estudos atuariais haviam constatado que a estruturação atual do plano provocava novos déficits.
Desde 2009, o plano apresentava desequilíbrio, decorrente da adequação da tábua de mortalidade

Além da reestruturação da área de produtos, foi realizado um mapeamento de segmentos passíveis

(aumento da expectativa de vida) em cumprimento à obrigação legal, da aderência do crescimento salarial

de prospecção e desenvolvido um plano estratégico de marketing e vendas para as ações em 2014. Os

às práticas da Infraero, do número reduzido de participantes no plano e do baixo volume de contribuições.

novos produtos e serviços do Instituto estão baseados no conceito de baixo custo e maiores benefícios.

O saldamento se mostrou a solução mais viável para garantia dos benefícios.

A meta de conquistar mais um patrocinador em 2013 não foi atingida, em virtude da necessidade da

O INFRAPREV, ainda em dezembro/2013, atendeu à exigência da Previc que condicionou a aprovação do

reestruturação da área de produtos. No entanto, o novo planejamento tem o objetivo de alcançar mais 2

saldamento do plano à manifestação formal dos participantes ativos e assistidos quanto à opção pelo

patrocinadores e 10 instituidores até 2016.

novo índice de reajuste dos benefícios, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Embora não
impositiva, a adoção do INPC elimina a principal causa dos desequilíbrios atuariais do plano, que vinha
se constituindo em fator determinante para os aumentos da contribuição. O índice assegura um maior

Planos de Benefícios

equilíbrio entre receitas e despesas. O Instituto enviou correspondência com o formulário de opção à
PLANO CV – O Plano de Contribuição Variável encerrou o ano deficitário, em função de em 2013 a

residência dos participantes ativos e assistidos.

rentabilidade ter sido inferior à meta atuarial adotada para avaliação dos benefícios e principalmente pelo
valor da provisão matemática a constituir ter sido totalmente revertido em 31/12/2013, em atendimento

PLANO BDII – O Plano de Benefício Definido II encerrou o ano superavitário. O valor do excedente do

à determinação do órgão fiscalizador, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar(Previc).

patrimônio do plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da Reserva

O déficit remanescente no Plano CV encontra-se dentro das regras de exceção estabelecidas pela Previc,

de Contingência em atendimento à legislação vigente.

quanto ao seu imediato equacionamento.
PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I (PAI I) – O Plano Associativo INFRAPREV I encerrou o ano equilibrado.
Saldamento do Plano BDI - A Previc aprovou o Saldamento do Plano BDI em novembro de 2013, com

É um plano instituidor na modalidade de Contribuição Definida, onde as contribuições são livremente

início de vigênica em 1º/12/2013, conforme definido pelo Conselho Deliberativo.

escolhidas pelos participantes e os benefícios são vínculados ao saldo de conta acumulado.
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Demonstrativo de Participantes
PARTICIPANTES
Ativos
Assistidos
TOTAL

DEZEMBRO/2013
11.710
2.799
14.509

DEZEMBRO/2012
12.281
2.588
14.869

VARIAÇÃO
-4,65%
8,15%
-2,42%

Quanto à acessibilidade da informação aos participantes portadores de deficiência, o Instituto possui programas

ASSISTIDOS
2.641
137
21
2.799

TOTAL
14.232
186
25
66
14.509

O INFRAPREV realizou em 2013 duas alterações importantes nos planos de benefícios que estão em

Participantes em dezembro de 2013
TIPO DE PLANO
Plano CV
Plano BD I
Plano BD II
Plano PAI I
TOTAL

ATIVOS
11.591
49
4
66
11.710

de inclusão, mas ainda não conta com atendimento em braile ou telefônico para deficientes auditivos.

Premissas Atuariais

consonância com a legislação vigente e com as diretrizes preconizadas pelo órgão fiscalizador (Previc),
no que tange à adoção das melhores práticas atuariais.
De forma prudencial, o Instituto reduziu a taxa de juros que é considerada nas projeções atuariais dos

Todos os empregados do INFRAPREV participam do Plano de Contribuição Variável, o mesmo oferecido

planos de benefícios de 6% para 5%. Levou em consideração a tendência de redução da taxa de retorno

aos funcionários do patrocinador Infraero.

da carteira de investimentos dos planos e os resultados dos estudos técnicos realizados.

Rotulagem de Produtos e Serviços

Como o Brasil está se aproximando aos padrões internacionais de baixa taxa referencial de juros da
economia, ficou mais difícil para as instituições financeiras obterem rendimentos elevados. Logo, com a

O Código de Ética e Conduta do INFRAPREV serve como filtro de todas suas ações e materiais institucionais.

meta elevada para o atual patamar de juros do país, as entidades não podem assumir riscos maiores que

Não há possibilidade de descumprimento da formatação de um plano oferecido pelo Instituto, pois isso geraria

os possíveis para atingir o objetivo.

a não aprovação do seu regulamento pelo órgão fiscalizador e, por consequência, sua não implementação.
O INFRAPREV em 2013 não descumpriu quaisquer exigências dos seus órgãos reguladores, atendendo

A outra medida, com a finalidade de tornar os planos mais seguros, foi a substituição da tábua de mortalidade

a todos os requisitos de aprovação e funcionamento dos planos de benefícios.

AT 83 pela AT 2000. O objetivo da troca foi ajustar a expectativa de vida ao aumento da longevidade.

O Instituto observa fielmente não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas as resoluções do Conselho

Tanto a adequação à redução de taxa de juros como ao aumento da longevidade visam resguardar os planos

Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (CONAR) para mitigar os riscos, esclarecendo a seus potenciais clientes

previdenciários, minimizando os riscos de descumprimento de pagamento dos benefícios atuais e futuros.

todos os detalhes e características dos produtos, sua forma de contribuição, taxas e retorno de investimentos.

Concessão de Benefícios
As áreas de Produto e Comunicação trabalham em sintonia para garantir o cumprimento das práticas de
fidelidade e transparência de informação ao cliente. Os benefícios e serviços são divulgados em todos

Os quadros a seguir apresentam a quantidade de benefícios concedidos em 2013 nos planos de

os canais de comunicação.

contribuição variável e de benefícios definidos, assim como os que foram encerrados no ano.
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Plano de Contribuição Variável

Plano de Benefício Definido
31/12/2013

CONCESSÃO
2013

CESSAÇÃO
2013

31/12/2012

BENEFÍCIOS

31/12/2013

CONCESSÃO
2013

CESSAÇÃO
2013

31/12/2012

BENEFÍCIOS

Aposentadoria por invalidez

240

22

11

229

Aposentadoria por invalidez

21

0

1

22

Aposentadoria por tempo de
contribuição normal

906

150

34

790

Aposentadoria por tempo de contribuição

50

5

0

45

Aposentadoria por tempo de
contribuição antecipada

588

128

30

490

Aposentadoria por idade

12

3

0

9

Aposentadoria por idade

123

0

11

134

Aposentadoria especial

2

0

1

3

Auxílio-doença

110

610

620

120

Auxílio-doença

3

12

12

3

Pensão

672

36

7

643

Pensão

70

1

0

69

Aposentadoria de pagamento único

41

39

0

2

Pecúlio por morte

5

5

2

2

Pecúlio por morte

95

40

0

55
163

26

16

153

Total
Total

2.775

1.025

713

2.463
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Educação Previdenciária e Financeira
Campanha de Adesão
O INFRAPREV desenvolve anualmente ações de educação previdenciária e financeira baseadas em um

Anualmente, a fim de aumentar o número de seus participantes, o INFRAPREV realiza campanha de

programa que traça diretrizes de atuação e público-alvo. A educação previdenciária no Instituto consiste em

adesão ao Plano CV, demonstrando aos empregados da Infraero que ainda não são participantes, a

um conjunto de ações contínuas de comunicação para tornar o participante mais consciente da importância e

importância da previdência privada com o apoio do empregador. Em 2013, o Instituto alcançou 87,84%

segurança de um plano de previdência e dos benefícios oferecidos. As ações se estendem aos empregados,

de adesões ao Plano CV, bem próximo da meta estabelecida pelo Conselho Deliberativo de 88%.

conselheiros e à sociedade, quando são promovidas nas redes sociais.

Campanha de Aumento de Contribuição
Palestras para participantes

O Plano CV exige planejamento do participante com relação ao benefício futuro. O valor do benefício está

Para melhor informar sobre os planos de benefícios, a importância da contribuição para a formação da

associado ao percentual de contribuição. Anualmente, o INFRAPREV realiza campanha com o intuito de

aposentadoria e as vantagens dos fundos de pensão se comparados às entidades abertas (bancos e

fixar as informações ao participante sobre a influência do valor da contribuição do Plano CV no resultado

seguradoras), o INFRAPREV realizou 19 palestras nas unidades aeroportuárias da Infraero (aeroportos de

do seu benefício, demonstrando a necessidade de aumento do percentual, principalmente para os que

Manaus/AM, Santos Dumont/RJ, Galeão/RJ, Confins/MG, Salvador/BA, Belém/PA, Porto Alegre/RS, Vitória/

contribuem com percentual mínimo. O resultado no ano foi positivo em 1.451 alterações, sendo 1.192

ES, João Pessoa/PB, Natal/RN. Fortaleza/CE), acima da meta estabelecida de 10 aeroportos. Em paralelo

aumentos e 259 reduções de percentual de contribuição.

também participou do Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) do patrocinador e realizou
8 palestras para apresentação do plano associativo para familiares dos participantes nos aeroportos de

Ações no Facebook – Educação Financeira

Manaus/AM, Belém/PA, Natal/RN e Fortaleza/CE.

Em 2013, foram realizadas duas campanhas no Facebook com enfoque na educação financeira. A primeira
teve 15 dicas de como economizar e a segunda, 15 quadros que abordaram de forma lúdica a relação das

Palestras para empregados

pessoas com o dinheiro, tendo a última colaborado significativamente para o crescimento de acessos à

A equipe do INFRAPREV participou de palestras ministradas por profissionais do Instituto e externos, com

página, com 94 mil visualizações.

o objetivo de capacitação e disseminação da informação para o público interno. As operadoras da Central de
Atendimento receberam ainda treinamento específico sobre regimes de tributação, informes de rendimento

Concursos Culturais

para fins de imposto de renda, metodologia de cálculo de empréstimo, auxílio-doença e saldamento do Plano BDI.

Os concursos de desenho e fotografia em 2013 tiveram o objetivo de fazer com que os
participantes, juntamente com seus filhos, refletissem sobre o futuro e a aposentadoria. “Como

Capacitação de Conselheiros

você imagina um futuro legal?”, tema do concurso de desenho, motivou reflexão de conquistas

Foram realizados três treinamentos com conselheiros no Instituto sobre: Auditorias e Fiscalizações nos

individuais e coletivas. O concurso de fotografia “Como Curtir a Aposentadoria?” também teve

Fundos de Pensão, Contabilidade para não Contadores e Programa para Capacitação de Conselheiros

enfoque de planejamento, mas para uma nova fase da vida. O resultado final foi a inscrição

de Fundos de Pensão. Eles participaram também de cursos da Abrapp, em especial, do congresso e de

de 26 desenhos e 30 fotografias e a votação para a escolha das três melhores fotos pelos

programas de capacitação em outras instituições.

participantes através do portal INFRAPREV.
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Custos Previdenciais
Os custos com a administração dos planos de benefícios representam as despesas com pessoal e encargos, serviços técnicos, depreciações e outras despesas.

Rubricas
Pessoal e Encargos

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

Plano PAI I

Total

178.075,09

94.046,55

6.077.753,36

-

6.349.875,00

1.147,29

605,81

39.163,43

-

40.916,53

22.526,88

11.900,46

768.944,49

-

803.371,83

153.234,78

80.924,85

5.229.881,59

-

5.464.041,22

Outras

1.166,14

615,43

39.763,85

-

41.545,42

Treinamento Congresso e Seminário

2.497,73

1.319,21

85.239,20

-

89.056,14

10.603,00

5.600,28

361.849,29

-

378.052,57

124.557,77

45.865,25

1.471.489,88

2.848,18

1.644.761,08

Consultoria Contábil

1.608,77

849,07

54.721,28

-

57.179,12

Consultoria Atuarial

84.395,96

24.663,39

101.075,36

2.848,18

212.982,89

662,44

350,03

22.662,78

-

23.675,25

Consultoria Jurídica

7.612,90

4.016,58

259.500,79

-

271.130,27

Assessoria Técnica

4.370,82

2.305,59

149.195,09

-

155.871,50

Processamento
de Dados

22.685,08

11.980,67

774.567,88

-

809.233,63

Outros Serviços

3.221,80

1.699,92

109.766,70

-

114.688,42

Despesas Gerais

27.988,13

14.055,32

988.438,11

20,25

1.030.501,81

Depreciações a Amortizações

10.560,63

5.576,75

360.623,18

376.760,56

1.385,25

726,79

46.667,33

48.779,37

355.667,60

167.190,15

9.392.060,35

Conselheiros
Dirigentes
Pessoal Próprio

Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros

Auditoria Externa

Outras Despesas
Total
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Cenário Econômico

Com relação a 2014, a expectativa do mercado é que ainda será um ano difícil. Os países emergentes
estão sofrendo com a desaceleração da China e a redução do programa de estímulos econômicos dos

Conforme especialistas, o desempenho da economia brasileira em 2013 foi um dos piores nos últimos

Estados Unidos, através da compra de títulos públicos.

anos. A previsão de baixo crescimento anunciada no início do ano, se concretizou.
O mercado financeiro foi influenciado pelas questões macroeconômicas no Brasil e no mundo: recuperação

Desempenho dos Investimentos

lenta da economia norte-americana, a diminuição do crescimento da economia chinesa, a Europa sem
perspectivas de crescimento, reduções nas expectativas de aumento do Produto Interno Bruto (PIB)

Os investimentos do INFRAPREV, assim como dos demais investidores institucionais, foram afetados pelo

brasileiro e o fraco desempenho da indústria nacional.

cenário macroeconômico. O INFRAPREV apresentou rentabilidade de 5,19% e crescimento de patrimônio
de 5,6%, influenciado pela performance da Bolsa de Valores (Ibovespa) que caiu 15,5%.

A bolsa brasileira teve um dos piores desempenhos no mundo. O Ibovespa encerrou 2013 com queda
de 15,5%. Para os investidores da Bolsa de Valores foi um ano muito difícil, com registro de perdas

O resultado ficou acima da rentabilidade negativa da indústria de previdência complementar, que fechou

nas principais ações. Empresas estatais foram afetadas pelas intervenções do governo no preço dos

o ano em torno de -5%, embora não tenha atingido a meta atuarial (INPC+5%) de 10,86%. O patrimônio

combustíveis e até por disputas judiciais em torno da dívida de subsidiárias no exterior e do preço do

chegou a R$ 2.384 bilhões.

minério de ferro em queda, em parte do ano.
No longo prazo o resultado foi satisfatório, atendendo aos compromissos assumidos quanto ao
O emprego na indústria brasileira fechou 2013 com queda de 1,1%, segundo levantamento divulgado

pagamento dos benefícios atuais e futuros. O patrimônio líquido teve crescimento de 431% e supera em

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a segunda queda anual seguida, apenas

179 pontos percentuais a meta atuarial no mesmo período de 252%. A rentabilidade dos investimentos

menos acentuada que a de 2012, de 1,4%.

alcançou 350% também acima da meta.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,92% em dezembro e encerrou 2013 com

Para o resultado positivo alcançado no ano, contribuíram significativamente a carteira de empréstimos,

alta de 5,91%, cumprindo a meta oficial do governo, mas acima da inflação do ano anterior e do esperado

com rendimento de 15,53%, a de Imóveis com 10,30% e a de investimentos estruturados com 19,67%.

por analistas, segundo o IBGE.
O saldo da balança comercial brasileira (diferença entre exportações e importações) de 2013 ficou positivo
em US$ 2,561 bilhões, mas com uma queda de 86,8% em relação a 2012. O resultado foi o pior desde
2000, quando a balança apresentou déficit de US$ 731 milhões. As informações foram divulgadas pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC).
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Dados Econômicos
Os números consolidados na tabela representam o valor econômico direto e distribuído, incluindo receitas,
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros
acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.
R$ (Mil)

DESCRIÇÃO

2011

2012

2013

Valor Econômico Direto Gerado (EVG)

297.203

437.511

253.062

Receitas

297.203

437.511

253.062

204.902

312.661

374.950

Custos Operacionais

5.388

5.795

6.718

Salários e Benefícios de Empregados

7.289

8.484

9.950

-

-

-

2.116

2.476

3.458

189.189

295.013

353.857

920

893

967

92.301

277.090

-121.888

Valor Econômico Distribuído (EVD)

Pagamentos para Provedores de Capital
Pagamentos ao Governo (por país)
Investimentos na Comunidade
Outros
Valor Econômico Acumulado (EVG - EVD):

Patrimônio Líquido
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL

PLANO BD I

PLANO BD II

PLANO CV

PLANO PAI I

CONSOLIDADO

73.322.021

10.902.602

2.325.118.869

111.684

2.409.455.176

69.946.206

9.966.194

2.207.703.841

111.684

2.287.727.925

69.169.793

7.928.255

2.306.939.946

111.684

2.384.149.678

Benefícios Concedidos

43.777.952

3.933.462

683.452.467

-

731.163.881

Benefícios a Conceder

26.900.542

4.069.419

1.623.487.479

111.684

1.654.569.124

( - ) Provisões Matemáticas a Constituir

(1.508.700)

(74.627)

-

-

(1.583.327)

776.412

2.037.939

(99.236.105)

-

(96.421.753)

3.375.815

936.408

117.415.027

-

121.727.251

-

-

20.817.367

-

20.817.367

2.770.618

840.831

85.662.553

-

89.274.002

605.197

95.578

10.935.107

-

11.635.882

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
PROVISÕES MATEMÁTICAS

EQUILÍBRIO TÉCNICO (Resultado)
FUNDOS
Previdenciais
Administrativos
Investimentos
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Carteira de Renda Fixa

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial

A carteira de renda fixa sofreu impacto devido à variação negativa do importante indicador financeiro da
500%

431%

450%
400%

rentabilidade dos títulos públicos federais (IMA-B), mas conseguiu encerrar positiva, com rentabilidade de 2,11%.

Renda Fixa X Meta Atuarial

350%
300%
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250%
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300%
250%

200%

252%

200%

150%

150%
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Rentabilidade X Meta Atuarial
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Carteira de Renda Variável

Carteira Imobiliária

A rentabilidade da carteira foi afetada por oscilações no mercado financeiro, fechando em 4,53% negativo,

Os investimentos imobiliários do INFRAPREV obtiveram no exercício a rentabilidade na ordem de 10,28% de

embora tenha superado o Ibovespa que desvalorizou 15,5%.

valorização, ficando abaixo da meta atuarial de 10,86% em apenas 0,60%. O principal fator que contribuiu
para este resultado foi a desaceleração do mercado imobiliário, com excesso de oferta de ativos e queda

Quanto à carteira própria de renda variável, 42% dos investimentos estão contemplados no Índice de

na ocupação, que aumentou a taxa de vacância do Instituto. A valorização da Carteira Imobiliária ocorrida

Sustentabilidade Empresarial (ISE) e 66% estão presentes no Índice de Carbono Eficiente (ICO2). A carteira

entre 2012/2013 foi da ordem de 51,64% e, no período de 2003 a 2013, de 305,83%.

própria de renda variável representa 75,23% do total de investimentos nesta classe de ativo.

Renda Variável X Meta Atuarial

Investimentos Imobiliários X Meta Atuarial
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Carteira de Empréstimos

Carteira de Investimentos Estruturados

A carteira de empréstimos, no exercício de 2013, registrou rentabilidade de 15,51%, superando a meta

Os investimentos estruturados atingiram a rentabilidade de 19,67%, superando a meta atuarial de

atuarial em 42,70%. Foram concedidos 5.196 contratos de empréstimos, que totalizaram valores na

10,86% em 2013. Estes investimentos foram instituídos em 2009 e, nos últimos cinco anos, obtiveram

ordem de R$ 144.029717,00. O acumulado dos últimos 10 anos registrou uma rentabilidade de 835%,

rentabilidade de 74% para uma meta atuarial, no mesmo período, de 73%.

superando em 231% a meta atuarial (252%).

Invest. Estruturados X Meta Atuarial

Empréstimos X Meta Atuarial
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Distribuição dos Investimentos por Carteira
Descrição
Renda Fixa

R$ Mil

2013

D%

ATIVO

D%

RENDA FIXA
PRÉ-FIXADA

56,32 1.336.891

59,25

843.772

35,40

744.521

33,00

Letras do Tesouro Nacional

49.328

2,07

-

0,00

Letras Financeiras do Tesouro

28.979

1,22

19.470

0,86

Notas do Tesouro Nacional

765.465

32,11

722.976

32,04

Bônus do Tesouro Nacional

-

0,00

2.075

0,09

498.681

20,92

592.370

26,25

-

0,00

2.541

0,11

88.744

3,72

83.827

3,72

189.037

7,93

315.725

13,99

Cédula de Créditos Bancários

-

0,00

4.325

0,19

FUNDO DE AÇÕES

Fundo de Direitos Creditórios

32.630

1,37

42.347

1,88

Letra Financeira de Instituição Financeira

69.927

2,93

43.506

1,93

Depósito a Prazo com Garantia Especial

109.660

4,60

96.335

4,27

ÍNDICE FUTURO
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

8.663

4,60

3.765

4,27

19

-

-

-

260.850

10,94

313.985

13,92

196.320

8,24

292.315

12,95

64.530

2,71

13.873

0,61

EMPRÉSTIMOS

-

0,00

7.797

0,35

INVESTIMENTOS TOTAIS

416.848

17,49

333.508

14,78

353.857

14,85

295.013

13,07

Fundos de Investimentos Imobiliários

31.767

1,33

38.495

1,71

Fundos Multimercados

31.224

-

-

-

174.602

7,33

115.144

5,10

174.602

7,33

115.144

5,10

188.788

7,92

156.891

6,95

100% 2.256.420

100%

Títulos Governamentais

Instituições Financeiras
e Outros Títulos de Renda Fixa
Certificado de Depósitos Bancários
Debêntures
Quotas de Fundos de Investimentos-RF

Certificado de Recebíveis Imobiliários
Futuro de DI
Renda Variável
Ações/ Mercado à vista
Fundo de Ações
Índice Futuro
Investimentos Estruturados
Fundo em Participações

Investimentos Imobiliários
Imóveis
Operações com Participantes
TOTAL

1.342.453

2012

Alocação dos Recursos Garantidores por Indexador – de 2003 a 2013

2.383.540

Limite Legal (%)
100

2013

D%

R$ Mil

2012

1.342.453 56,32 1.336.891
49.328
2,07
0,00

D%
59,25
0,00

INDEXADA IGPM

-

0,00

4.325

0,19

INDEXADA PTAX

-

0,00

2.075

0,09

INDEXADA A SELIC

28.979

0,00

19.470

0,86

INDEXADA IPCA

883.788

37,08

823.076

36,48

QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS - RF

189.037

7,93

315.725

13,99

INDEXADA CDI

158.671

6,66

129.874

5,76

32.630

0,00

42.347

1,88

19
260.850 10,94
196.320
8,24

313.985
292.315

13,92
12,95

2,71

13.873

0,61

0,00
416.848 17,49
353.857 14,85

7.797
333.508
295.013

0,35
14,78
13,07

OUTROS
FUTURO DE DI
RENDA VARIÁVEL
AÇÕES À VISTA

70

64.530
20

FUNDOS IMOBILIÁRIOS
FUNDOS MULTIMERCADOS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

8

IMÓVEIS
OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

15

31.767

1,33

38.495

1,71

31.224
174.602

7,33

115.144

5,10

174.602

7,33

115.144

5,10

188.788

7,92

156.891

6,95

188.788

7,92

156.891

6,95

100% 2.256.420

100%

2.383.540
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Demonstrativo dos Investimentos – por Plano de Benefícios
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Veículo de Investimento
Depósitos
Títulos de Renda Fixa
Títulos Públicos
Títulos Privados
Fundos de Investimentos
FI Bradesco Referenciado
Lancer - FI de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
FIF Capital Markets
Safra Executive
Modal Gaia
Plural Capital FIC FIM
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
FIDC Industrial Exodus I - 13ª série
FIDC BMG Créditos Consignados
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 4ª Série
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 5ª Série
FIDC Valor - 3ª Série
FIDC Valor SR4
FDC Vale - 2ª Série
FIDC Vinci Crédito E
FIDC Multisetorial BVA Master I
FIDC Multisetorial BVA Master II
Renda Variável
Carteira Própria
Fundos de Investimentos em Ações
Sulamérica Total Return
Sulamérica Expertise
Bogari Value FIC FIA
Vinci Gas Dividendos FIA
Vinci Gas Valor Small FIC FIA

PLANO BD I

PLANO BD II

PLANO CV

PLANO PGA

PLANO PAI I

Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
(em R$)
1.446,35
49.621.727,38
27.009.371,51
4.691.199,76
15.738.614,66
355.444,40
605.919,05
10.069.911,27
4.707.339,94
2.182.541,45
826.993,04
505.858,31
431.281,13
87.897,94
300.290,07
28.644,11
1.576,85
6.256.326,60
6.256.326,60
2.770.678,34
3.485.648,26
-

0,00%
74,02%
40,29%
7,00%
23,48%
0,53%
0,90%
15,02%
7,02%
0,00%
0,00%
3,26%
1,23%
0,75%
0,00%
0,64%
0,13%
0,00%
0,45%
0,00%
0,04%
0,00%
9,33%
0,00%
9,33%
4,13%
0,00%
5,20%
0,00%
0,00%

930,84
0,01%
100.987,03
0,00%
8.320.478,46 82,20% 1.219.627.632,46 54,63%
5.359.149,86 52,94% 778.680.836,78 34,88%
466.462,72
4,61% 269.980.628,65 12,09%
2.275.845,94 22,48% 141.737.637,05
4,79%
76.352,48
0,75%
13.818.546,02
0,62%
89.017,91
0,88%
47.658.514,02
2,13%
1.938.753,12 19,15%
42.321.948,07
1,90%
171.722,43
1,70%
3.135.580,23
0,14%
0,00%
4.003.017,43
0,18%
0,00%
30.800.031,28
1,38%
219.019,94
2,16%
29.228.529,98
1,32%
52.321,85
0,52%
9.085.433,13
0,41%
32.004,43
0,32%
5.557.412,92
0,25%
0,00%
2.600.890,70
0,12%
61.611,59
0,61%
2.795.540,08
0,13%
5.561,78
0,05%
965.786,80
0,04%
0,00%
1.106.994,83
0,05%
65.608,29
0,65%
3.342.121,71
0,15%
0,00%
3.442.339,14
0,15%
1.812,24
0,02%
314.687,28
0,01%
99,76
0,00%
17.323,39
0,00%
0,00% 254.593.569,36 11,40%
0,00% 196.319.794,62
8,79%
0,00%
58.273.774,74
2,61%
0,00%
0,00%
0,00%
15.227.735,13
0,68%
0,00%
15.595.362,06
0,70%
0,00%
14.706.118,65
0,66%
0,00%
12.744.558,90
0,57%
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7.657,28
73.768.275,84
41.686.174,93
1.875.644,76
29.206.740,17
1.545.443,91
19.415.380,11
8.245.916,15
999.715,98
294.438,66
180.103,38
31.298,65
483.115,57
10.198,31
561,41
-

0,01%
99,99%
56,50%
2,54%
39,59%
2,09%
0,00%
26,32%
11,18%
0,00%
0,00%
1,36%
0,40%
0,24%
0,00%
0,00%
0,04%
0,00%
0,65%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

% Sobre
o Total

4.575,75
78.070,46
78.070,46
20.120,87
33.047,18
24.902,41
-

5,54%
0,11%
0,00%
0,00%
0,11%
0,03%
0,00%
0,04%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Veículo de Investimento
Investimentos Estruturados
Fundos de Investimentos em Participações
BR Educacional FIP
FIP Brasil Energia
FIP Caixa Ambiental
FIP Coliseu
Florestas do Brasil FIP
Florestas do Brasil FIP 2ª Emissão
Global Equity Properties FIP
FIP Kinea II
Riviera GR Industrial FIP
Multiner FIP
Multiner FIP 2ª Emissão
Patriarca FIP
GTD FIP
FIQ FIP Hamilton Lane
Fundos de Investimentos Multimercado Estruturado
GAP Absoluto FIM
Fundos de Investimentos Imobiliários
FII Aesapar
FII BB Progressivo II
FII BTG Corporate
FII Anhanguera Educad
FII BTG Pactual
FII BTG Pactual Dir
FII BTG Pactual Sob
FII Hotel Maxinvest
Fundo Imobiliário Panamby
Fundo Imobiliário Via Parque Shopping
Carteira Imobiliária
Empréstimos e Financiamentos
Exigível Contingencial
Valores a Pagar e Valores a Receber
Total dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas

PLANO BD I

PLANO BD II

PLANO CV

PLANO PGA

PLANO PAI I

Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre Valor Financeiro % Sobre
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
(em R$)
o Total
9.898.172,17 14,76%
1.713.860,36 16,93% 405.235.713,51 18,15%
0,00%
0,00%
8.166.834,88 12,18%
1.216.344,64 12,02% 344.473.530,56 15,44%
0,00%
0,00%
864.641,63
1,29%
129.696,22
1,28%
24.436.298,76
1,09%
0,00%
0,00%
321.337,18
0,48%
48.200,58
0,48%
9.081.555,53
0,41%
0,00%
0,00%
346.502,99
0,52%
51.975,45
0,51%
9.792.786,21
0,44%
0,00%
0,00%
629.621,41
0,94%
94.443,21
0,93%
17.794.212,06
0,80%
0,00%
0,00%
711.051,73
1,06%
100.950,12
1,00%
20.101.284,68
0,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.761.302,84
0,17%
0,00%
0,00%
2.495.275,28
3,72%
371.318,35
3,67%
109.378.382,38
4,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.559.489,23
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5.195.856,36
0,23%
0,00%
0,00%
2.798.404,66
4,17%
419.760,71
4,15%
79.087.853,90
3,54%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
62.463.560,65
2,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
606.177,54
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
587.517,71
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
627.252,71
0,03%
0,00%
0,00%
1.040.802,86
1,55%
260.200,72
2,57%
29.923.082,28
1,34%
0,00%
0,00%
1.040.802,86
1,55%
260.200,72
2,57%
29.923.082,28
1,34%
0,00%
0,00%
690.534,43
1,04%
237.315,00
2,34%
30.839.100,67
1,26%
0,00%
0,00%
0,00%
5.825,00
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
86.065,43
0,13%
52.415,00
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%
267.700,00
0,40%
133.850,00
1,32%
783.156,35
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
340.250,00
0,02%
0,00%
0,00%
226.125,00
0,34%
45.225,00
0,45%
1.774.448,10
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
110.644,00
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11.505.795,52
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16.435.450,70
0,74%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 174.602.056,57
7,82%
0,00%
0,00%
1.263.737,95
1,89%
87.577,01
0,87% 187.436.484,54
8,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
(442.451,67) -0,02%
0,00%
0,00%
(1.180,07)
0,00%
(180,66)
0,00%
(8.633.697,03) -0,39%
(1.353,05)
0,00%
(1,32)
0,00%
67.040.230,38
100%
10.122.666,01
100% 2.232.520.294,77
100%
73.774.580,07
100%
82.644,89
5,64%
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INFRAPREV Consolidado
Veiculo de Investimento

Valor Financeiro (em R$)

% Sobre o Total

115.597,25

0,00%

1.351.416.184,60

56,70%

FIF Brasil Energia

Títulos Públicos

852.735.533,08

35,78%

FIP Caixa Ambiental

Títulos Privados

277.013.935,89

11,62%

FIP Coliseu

18.518.276,68

0,78%

Fundos de Investimentos

189.036.908,28

7,93%

Florestas do Brasil FIP

20.913.286,53

0,88%

FI Bradesco Referenciado

15.815.907,68

0,66%

Florestas do Brasil FIP 2ª Emissão

3.761.302,84

0,16%

Lancer - FI de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

48.353.450,98

2,03%

Global Equity Properties FIP

112.244.976,01

4,71%

Depósitos
Títulos de Renda Fixa

Veiculo de Investimento
Depósitos

Valor Financeiro (em R$)

% Sobre o Total

115.597,25

0,00%

9.451.093,29

0,40%

10.191.264,65

0,43%

FIF Capital Markets

73.779.039,75

3,10%

FIP Kinea II

1.559.489,23

0,07%

Safra Executive

16.285.461,16

0,68%

Riviera GR Industrial FIP

5.195.856,36

0,22%

Modal Gaia
Plural Capital FIC FIM
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

4.003.017,43

0,17%

Multiner FIP

82.306.019,27

3,45%

30.800.031,28

1,29%

Multiner FIP 2ª Emissão

62.463.560,65

2,62%

32.629.807,35

1,37%

Patriarca FIP

606.177,54

0,03%

10.259.186,68

0,43%

FIQ FIP Hamilton Lane

627.252,71

0,03%

FIDC BMG Créditos Consignados

6.275.379,04

0,26%

GTD FIP

587.517,71

0,02%

Sul Invest FIDC - Multisetorial - 4ª Série

2.600.890,70

0,11%

31.224.085,86

1,31%

31.224.085,86

1,31%

31.766.950,10

1,33%

FIDC Industrial Exodus I - 13ª série

Sul Invest FIDC - Multisetorial - 5ª Série
FIDC Multisetorial BVA Master

3.288.432,80

0,14%

355.341,94

0,01%

Fundos de Investimentos Multimercado Estruturado
GAP Absoluto FIM
Fundos de Investimentos Imobiliários

19.561,41

0,00%

FII Aesapar

FDC Vale - 2ª Série

4.191.135,64

0,18%

FII BB Progressivo II

FIDC Vinci Crédito E

3.442.339,14

0,14%

FII BTG Corporate

FIDC Valor - 3ª Série

1.090.545,17

0,05%

FII Anhanguera Educad

FIDC Valor SR4

1.106.994,83

0,05%

FII BTG Pactual

260.849.895,96

10,94%

196.319.794,62

8,24%

64.530.101,34

2,71%

FII Hotel Maxinvest

FIDC Multisetorial BVA Master II

Ações
Carteira Própria
Fundos de Investimentos em Ações

5.825,00

0,00%

138.480,43

0,01%

1.184.706,35

0,05%

340.250,00

0,01%

2.045.798,10

0,09%

FII BTG Pactual Dir

-

0,00%

FII BTG Pactual Sob

-

0,00%

110.644,00

0,00%

2.770.678,34

0,12%

Fundo Imobiliário Panamby

11.505.795,52

0,48%

Sulamérica Expertise

15.227.735,13

0,64%

Fundo Imobiliário Via Parque Shopping

16.435.450,70

0,69%

Bogari Value FIC FIA

19.081.010,32

0,80%

Carteira Imobiliária

174.602.056,57

7,33%

Vinci Gás Dividendos FIA

14.706.118,65

0,62%

Vinci Gás Valor Small FIC FIA

12.744.558,90

0,53%

Empréstimos e Financiamentos

188.787.799,50

7,92%

416.847.746,04

17,49%

(442.451,67)

-0,02%

353.856.710,08

14,85%

(8.636.412,13)

-0,36%

25.430.636,61

1,07%

2.383.540.416,12

100%

Sulamérica Total Return

Investimentos Estruturados
Fundos de Investimentos em Participações
BR Educacional FIP

Exigível Contingencial
Valores a Pagar e Valores a Receber
Total dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas
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Investimentos com Gestão Terceirizada
Fundo

Valor Atual

%

Gestor

Fundo

Valor Atual

%

Gestor

Bradesco Hélix

R$

1.924.954,26

0,08%

Bradesco Asset Management

EXPERTISE

R$

15.227.735,13

0,64%

Sulamérica Investimentos

Lancer

R$

48.353.450,95

2,03%

Riviera Investimentos

TOTAL RETURN

R$

2.770.678,34

0,12%

Sulamérica Investimentos

Capital Markets

R$

73.779.039,67

3,10%

BTG Pactual

Gap Absoluto FIM

R$

30.940.224,56

1,30%

GAP Asset Management

Bradesco DI Premium

R$

15.815.907,70

0,66%

Bradesco Asset Management

FIP Brasil Energia

R$

9.451.093,28

0,40%

BTG Pactual

Safra Executive

R$

16.285.461,12

0,68%

Safra

FIP Caixa Ambiental

R$

10.191.264,66

0,43%

Mantiq Investimentos

Modal Gaia

R$

4.003.017,43

0,17%

Banco Modal

FIP Florestas do Brasil

R$

20.913.286,51

0,88%

Copa Investimentos

BVA MASTER

R$

355.341,95

0,01%

Brasil Plural

FIP Florestas do Brasil 2ª Emissão

R$

3.761.302,85

0,16%

Copa Investimentos

BVA MASTER II

R$

19.561,41

0,00%

Brasil Plural

FIP BR Educacional

R$

25.430.636,65

1,07%

BR Investimentos

SUL INVEST 4ª SÉRIE

R$

2.600.890,70

0,11%

Gradual Investimentos

FIP Multiner

R$

82.306.019,29

3,45%

Planner

SUL INVEST 5ª SÉRIE

R$

3.288.432,79

0,14%

Gradual Investimentos

FIP Multiner 2ª Emissão

R$

62.463.560,64

2,62%

Planner

EXODUS I 13ª SÉRIE

R$

10.259.186,68

0,43%

SRM

FIP Coliseu

R$

18.518.276,68

0,78%

Banco Modal

VALOR 2ª SÉRIE

R$

1.090.545,17

0,05%

DXA Investiment

FIP Patriarca

R$

606.177,54

0,03%

BRL Trust

VALOR 4ª SÉRIE

R$

1.106.994,83

0,05%

DXA Investiment

FIP Riviera GR Industrial

R$

5.195.856,37

0,22%

Riviera Investimentos

BMG CRÉDITOS

R$

6.275.379,03

0,26%

Integral Investimentos

FIP KINEA II PRIVATE EQUITY

R$

1.559.489,23

0,07%

Kinea Investimentos

MULTISETORIAL VALE

R$

4.191.135,64

0,18%

Gradual Investimentos

FIP GTD

R$

498.125,77

0,02%

BNY Mellon

VINCI

R$

3.442.339,13

0,14%

Vinci Partners

FIQ FIP Hamilton Lane

R$

627.252,71

0,03%

Hamilton Lane

Plural Capital FIC FIM

R$

30.800.031,28

1,29%

Brasil Plural

FIP Global Equity

R$

112.244.976,05

4,71%

Global Equity Properties

FIA VINCI

R$

12.869.339,74

0,54%

Vinci Partners

FI Imobiliário Via Parque Shopping

R$

16.435.450,70

0,69%

Rio Bravo Investimentos

Vinci Gás Dividendos

R$

12.744.558,90

0,53%

Vinci Partners

FI Imobiliário Panamby

R$

11.505.795,52

0,48%

Banco Braskan

BOGARI VALUE

R$

19.375.926,13

0,81%

Bogari Investimentos

RGRT

R$ 2.383.540.416,12

100%
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Custos dos Investimentos

Evolução dos Investimentos
Os investimentos totalizam R$ 2.383.540 mil, em dezembro de 2013,
distribuídos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados,

Os custos com a administração dos investimentos são de mesma origem dos custos previdenciais, representam as despesas com

Imóveis e Empréstimos a Participantes.

pessoal e encargos, serviços técnicos, depreciações e outras despesas.

Evolução dos Recursos Garantidores
2013

R$ Mil

2.383.540

2.400.000
2.380.000
2.360.000
2.340.000
2.320.000
2.300.000
2.280.000
2.260.000
2.240.000

2.270.661

2.220.000
2.200.000
2.180.000

jan

fev mar abr mai jun

jul

ago set

out nov dez

Rubricas
Pessoal e Encargos
Conselheiros
Dirigentes
Pessoal Próprio
Outras
Treinamento, Congresso e Seminário
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Consultoria Contábil
Consultoria de Investimentos
Auditoria Externa
Consultoria Jurídica
Assessoria Técnica
Processamento de Dados
Outros Serviços
Despesas Gerais
Depreciações a Amortizações
Outras Despesas
Subtotal

Plano BD I
84.201,28
577,05
11.289,02
70.419,52
1.915,69
1.629,12
5.184,95
24.508,48
726,45
5.210,06
732,47
3.460,86
1.911,19
11.006,00
1.461,45
14.125,21
6.082,10
653,71
136.384,85

Plano BD II
Plano CV
Plano PAI-1
11.996,03 6.686.191,12
82,38
45.721,99
1.610,01
896.799,82
10.028,20
5.591.435,35
275,44
152.233,96
233,00
129.867,36
739,06
411.803,74
3.503,10 1.942.092,83
104,02
57.761,01
745,14
412.480,16
104,22
58.009,92
493,38
273.873,29
274,12
150.937,09
1.572,80
873.180,65
209,42
115.850,71
2.172,23 1.039.405,57
24,75
868,69
482.680,99
94,13
51.550,61
19.606,24 10.743.592,22
24,75

Total
6.782.388,43
46.381,42
909.698,85
5.671.883,07
154.425,09
131.729,48
417.727,75
1.970.104,41
418.435,36
58.846,61
277.827,53
153.122,40
885.759,45
117.521,58
1.055.727,76
489.631,78
52.298,45
10.899.608,06

Custo Direto dos Investimentos
Taxa de Administração
Custódia
Corretagens
Avaliação e Reavaliação Imobiliária
Custo dos Investimentos
Total
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2.693,16
8.032,08
12.438,72
2.953,89
162.502,70

382,73
95.590,17
1.141,74
285.069,74
441,11 2.095.356,86
341.692,33
536,99
73.934,48
22.108,81 13.635.235,30

2,35
7,20
3,23
37,53

98.668,41
249.250,26
2.108.236,69
341.692,33
77.428,59
13.819.884,34
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Investimentos Responsáveis
O Instituto entende a relevância dos fundos de pensão na economia brasileira como investidores

e as necessidades do desenvolvimento sustentável, de forma a assegurar a rentabilidade necessária ao

institucionais e representantes de uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

atendimento dos compromissos previdenciários e do bem–estar social.

As entidades fechadas de previdência complementar são formadoras de poupança interna capazes de
impulsionar a economia. Neste sentido, em um cenário econômico que necessita de incentivo à produção,

A escolha orientada e estratégica do seu portfólio de produtos tem como propósito o cumprimento da

investir em empresas possibilita não apenas um maior retorno se comparado aos títulos de mercado

meta atuarial e a perenidade dos planos de benefícios.

tradicionais, mas também impulso ao crescimento econômico do país e sua infraestrutura.
O INFRAPREV atualmente analisa a possibilidade de investimentos no exterior e seus potenciais ganhos

Investimentos Responsáveis
Dezembro 2013

através das divisas que vão sendo transferidas pela rentabilidade obtida nas empresas fora do Brasil.
A área de investimentos gerencia o impacto indireto da alocação de recursos, através da triagem dos
investimentos em sua carteira própria e na gestão terceirizada. Embora a área ainda não tenha formalizado a

3,44%

integração dos aspectos socioambientais e de governança corporativa em sua atividade, o INFRAPREV possui

7,25%

parcela significativa de seu patrimônio aplicada em setores que podem gerar impactos econômicos positivos
diretos e indiretos na sociedade, como por exemplo no fomento educacional, aumento de infraestrutura,
geração de energia renovável, saneamento básico e preservação de florestas e da biodiversidade.
O Instituto aderiu em 26 de março de 2007 aos Princípios para Investimento Responsável, elaborados
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Uniu-se a um grupo de mais de 200 empresas de vários
países, do qual participam outros fundos de pensão brasileiros. A iniciativa desenvolvida por investidores

1,04%

institucionais, líderes de um processo supervisionado pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações

0,43%

Unidas para o Meio Ambiente (em inglês UNEP FI) e pelo Pacto Global das Nações Unidas, possui o

1,07%

propósito de incluir critérios ambientais, sociais e de governança corporativa para o alcance de melhores
retornos de investimentos de longo prazo em mercados mais sustentáveis.
A razão da adoção destes princípios pelo INFRAPREV foi de manter uma política de investimentos que
considera não apenas o retorno e o prazo dos investimentos, mas a reputação das empresas investidas

Energias Renováveis
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Política de Investimento

A política que rege os investimentos possui critérios de triagem positiva e negativa para as aplicações.
Os temas compreendidos na seleção positiva são:

O INFRAPREV possui política de investimento (2013-2018) com anexo específico de diretrizes
socioambientais e de governança corporativa. As diretrizes socioambientais da Política de Investimentos

• Desenvolvimento de modelos de governança corporativa alinhados às melhores práticas de gestão;

observam a política de recursos humanos, política com fornecedores, uso de recursos em geral, políticas e

• Monitoramento do controle de poluição e/ou emissão de gases poluentes;

práticas de investimento, política de governança corporativa, relacionamento com participantes, política

• Economia de energia e/ou a produção de energias renováveis;

de comunicação, direcionamento estratégico e relacionamento com outras entidades e organizações.

• Bem-estar com colaboradores;
• Bom relacionamento com partes interessadas;

A Política de Investimentos se destina a todo e qualquer investimento direto e indireto feito pelo Instituto:

• Bem-estar às comunidades; e

os investimentos de carteira própria de renda fixa ou renda variável, investimentos em Fundos de

• Igualdade de oportunidades.

Investimento em Participações (FIP), nos Fundos de Investimentos de gestão terceirizada, investimentos
em empreendimentos imobiliários e operações com participantes (empréstimos).

A política prevê em sua seleção negativa a exclusão de empresas que:

Os gestores externos contratados para administrar em conjunto os recursos do INFRAPREV também

• De atividade potencialmente poluidora não possuam sistema de gestão ambiental, plano de emergência
e contingência (sendo ocaso) e sistemas de monitoramento;

devem seguir a política de investimento do Instituto.

• Utilizem animais para a realização de testes de seus produtos;
A construção e/ou alteração da política de investimentos envolve diretamente a Diretoria de Administração

• Com sede ou processo produtivo instalado em países de regimes repressivos;

e Finanças, com suporte das gerências de Investimento e de Análise de Investimentos e Participações.

• Atuem ou estimulem, direta ou indiretamente, pornografia e exploração sexual;

Também conta com consultoria externa contratada para auxiliar na construção dos critérios de alocação

• Que produzam armamentos (especialmente nucleares);

de recursos. A política é aprovada pelo Conselho Deliberativo e, revisada anualmente, com vigência de

• Utilizem trabalho forçado, escravo ou em condições análoga, e

no mínimo 60 meses, podendo sofrer alterações em caráter extraordinário, se necessário.

• Utilizem ou produzam publicidade ofensiva e enganosa.

O documento é disponibilizado somente aos participantes ativos e assistidos por razões estratégicas.
Eventualmente e ao longo do ano, são divulgadas informações nos meios de comunicação internos e aos

Monitoramento dos Investimentos

participantes (internet, Jornal Futuro, email e celular) sobre o assunto.
Todos os investimentos próprios e sob gestão terceirizada devem estar em consonância com as diretrizes
Está sob análise a possibilidade/utilidade de estender o treinamento sobre a Política de Investimentos

da Política de Investimentos mas, para alguns tipos de produtos e serviços que apresentam riscos maiores,

a toda a equipe, no programa de educação previdenciária e financeira. Pois, atualmente, o treinamento

é realizada uma análise aprofundada dos aspectos e impactos socioambientais. Nesses casos, o Comitê de

interno é restrito às áreas de investimento - diretamente envolvidas na execução da política.

Investimentos avalia com profundidade antes da aprovação final dos papéis na carteira de investimentos
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e, caso haja impacto negativo de relevância social, ambiental ou financeira (de difícil mensuração), opta-se

a mesma finalidade, consultoria externa especializada elabora relatórios mensais de acompanhamento

pela rejeição do investimento.

destes processos com previsão na própria política.

Existe processo em andamento, com supervisão de consultoria especializada, para mapear os riscos e formalizar

Para garantir o desempenho econômico- financeiro, há monitoramento mensal da rentabilidade dos planos

as questões ambientais, sociais e de governança corporativa nas atribuições de cada área. O processo se

de benefícios, com acompanhamento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto, além de envio de

estenderá até 2014 e possibilitará a incorporação formal dessas questões nas atividades de investimentos.

Divergência Não Planejada para o Sistema de Captação de Dados de Investimentos (SICADI). É providência
que mede quanto os investimentos se distanciaram da meta original, dentro do limite legal de permissão.

O INFRAPREV mapeia todos os processos operacionais de suas áreas de negócios (assessorias, gerências
e setores) utilizando o Control Self-Assessment (CSA), que constitui uma metodologia de gestão de

Os riscos relacionados às mudanças climáticas são avaliados como riscos comuns aos ramos de negócio em

processos de negócios (BPA) baseada na autoavaliação de riscos operacionais. Seguindo esta metodologia,

que investe: maior severidade da regulamentação ambiental, escassez de água, custo e disponibilidade

o Instituto adotou o Control and Risk Self-Assessment (CRSA), uma variação do CSA, para o tratamento

de energia (especialmente elétrica e combustível), alterações bruscas dos parâmetros físico-climáticos,

dos seus riscos operacionais, seguindo tendência nacional e internacional de gestão de riscos e controles,

limitação das emissões de CO2 e dos gases de efeito estufa, dificuldades de logística e do suprimento

conforme determina a Previc para a Gestão Baseada em Risco (GBR) nos fundos de pensão.

de matérias-primas essenciais e, dificuldade de estimativas dos custos reais.

A gestão de riscos operacionais compreende mitigação de questões financeiras, legais e outros tipos que

Desde 2009, o Instituto é signatário do Carbon Disclosure Project (CDP), acompanhando o risco das

frequentemente estão ligados diretamente a falhas operacionais ou abalo à imagem. Os processos e riscos

mudanças climáticas nos negócios através das respostas das empresas ao questionário do CDP sobre o

operacionais são acompanhados por demanda de cada gestor e pela área de controles internos, com revisão

uso consciente da água, recursos naturais escassos, emissão de gases de efeito estufa, prevenção das

semestral obrigatória através do Relatório Semestral de Controles Internos. Este documento atende às

corporações acerca de estiagens, precipitações severas, operações de segurança da produção, opções

disposições da Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) nº 13, de 1º de

de logística de transporte e consumo de energia, dentre outros aspectos.

outubro de 2004, e é emitido pelo Conselho Fiscal com o apoio da gerência encarregada pelos controles.
O INFRAPREV avalia em que escala a variação do clima implica nas atividades das empresas e como elas se
Os riscos diretos de crédito ou de mercado são tratados diretamente por cada um dos gestores das

planejam para mitigar os riscos. Identifica como desafios de alguns setores específicos a disponibilidade

áreas de investimentos ou de análise de investimentos, pelo acompanhamento diário das carteiras de

e condições de cultivo do solo, os níveis de saúde humana, a alteração de comportamento do consumidor

investimentos do Instituto, através de critérios formais para seleção de bancos, corretoras e consultorias

e a perda de biodiversidade.

para avaliação de riscos dos investimentos. Esta avaliação é realizada diariamente ou a cada investimento
efetuado, considerando as análises prévias e os acompanhamentos sistemáticos.

Produtos e Serviços

Por fim, todos os processos da área de investimentos são monitorados mensalmente por custodiante

A totalidade dos investimentos próprios (100%) está sujeita aos critérios de triagem positiva presentes

contratado, para garantir consonância entre a aplicação de recursos e sua Política de Investimento. Com

na Política de Investimento.
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42% da carteira própria de renda variável são compostos por ativos que fazem parte do Índice de Sustentabilidade

Engajamento ao investimento responsável: o Regulamento prevê que o FIP deverá buscar

Empresarial (ISE), 66% da mesma carteira estão no rol de ativos do Índice de Carbono Eficiente (ICO2). A carteira

investimentos em companhias-alvo que observem, obrigatoriamente, os Princípios para Investimento

própria de renda variável corresponde a 75,23% do total da carteira de renda variável.

Responsável (PRI).

O INFRAPREV investe em alguns fundos de participações com temas socioambientais e de governança

Desenvolvimento social e cultural: a empresa investida divulga relatório socioambiental, no qual

corporativa específicos:

relata seu envolvimento com projetos de cunho social por meio dos incentivos gerados pela “Lei
Rouanet”, pela “Lei do Esporte” e pela “Lei do Audiovisual”. Desde 2011, foram executados mais de 15

Preservação das florestas e da biodiversidade: nesse FIP, contemplado no Regulamento do fundo,

projetos socioambientais, culturais e esportivos, demonstrando o comprometimento da empresa com o

só poderá haver investimentos em projetos que possuam ou busquem certificação CERFLOR (Programa

desenvolvimento sociocultural do Brasil.

Brasileiro de Certificação Florestal) além, é claro, de atender às regras trabalhistas e constitucionais,
especialmente à vedação ao trabalho forçado, escravo e/ou infantil.

Engajamento

Geração de energias renováveis/saneamento básico: as companhias investidas no fundo são

O INFRAPREV possui política de voto na seguinte estrutura: durante a reunião dos membros do Comitê

voltadas à geração de energias renováveis e tratamento de resíduos e seu regulamento prevê o

de Investimentos, os participantes têm direito a voto a cada ponto deliberado, sendo consignadas em

investimento nos seguintes setores-alvo: (i) setor de saneamento ambiental incluindo, mas não limitado,

ata suas manifestações.

a atividades correlatas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos
urbanos e/ou hospitalares, manejo de águas pluviais urbanas, controle de vetores e de reservatórios de

Para os investimentos que já se encontram na carteira, o Instituto manifesta seu voto em decisões de

doenças transmissíveis, desenvolvimento de novas tecnologias de prevenção e de recuperação do meio

assembleias, debatidas previamente em Comitê Executivo de Investimento, onde é orientado o voto. Esta

ambiente, reaproveitamento da água e manejo de resíduos para captação de gás e/ou geração de energia,

estrutura também se aplica à tomada de decisão quanto às questões sociais, ambientais e de governança

armazenamento e destinação final de resíduos industriais e reciclagem de resíduos para fins industriais,

corporativa dos investimentos.

(ii) empresas e projetos que tenham capacidade de geração de certificados de Redução Certificada
de Emissão, (iii) setor de biodiesel, (iv) setor de geração de energia de fontes renováveis, (v) setor de

O Instituto participa das assembleias dos Fundos de Investimentos de qualquer natureza, do segmento

fabricação de equipamentos utilizados nas atividades correlatas a saneamento e geração de energia

de estruturados e de debêntures. E, apesar de ter participado em quatro deliberações em 2013, ser

renovável, (vi) empresas e projetos que gerem redução de consumo de combustível fóssil ou privilegiem

membro de seis comitês de investimento dos 12 FIPs em que possui participação, sua política de voto

o consumo de combustível não fóssil, e (vii) empresas e projetos que desempenhem atividades com o

não é pública, por razões estratégicas.

emprego de técnicas e tecnologias que privilegiem a redução de consumo de insumos físicos e/ou energia.
Ao possuir assentos em alguns conselhos dos FIPs, o INFRAPREV tem a possibilidade de engajá-los nos
Fomento educacional: investimento em empresas do setor educacional que atuem nos segmentos de

temas de sustentabilidade, de monitorar o cumprimento dos critérios de governança e as informações

Educação Básica, Ensino Superior, Treinamento Corporativo e Educação Executiva.

das empresas investidas.
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No Instituto, ainda não existe uma formalização dessa prática/estratégia de engajamento, pois os gestores
externos estão começando a ser questionados sobre como incorporam as questões ambientais, sociais e
de governança corporativa nos seus processos, ainda sem grande conhecimento do assunto. Em 2013,
houve questionamento sobre os impactos de determinado investimento em fontes hídricas sem relato
de abalo significativo, contudo sem esclarecimentos sobre instrumentos de medição e monitoramento.
Ainda sem resultados positivos para relatar quanto ao engajamento individual com empresas e sem
práticas formalmente estabelecidas, o Instituto participou de iniciativas de engajamento do PRI e do CDP,
acionando empresas de sua carteira de investimentos e pretende intensificar suas ações.
Atualmente, há representantes do Instituto nos grupos de Investimento, Política de Investimento e no
de Recrutamento do PRI, do qual o diretor-superintendente é coordenador.
Na Declaração do Capital Natural (em inglês, NCD) de que é signatário, o INFRAPREV participa de trabalhos
orientados por UNEP-FI e GCP, a fim de desenvolver junto aos demais endossantes uma metodologia de
contabilização e provisão do capital natural nos investimentos. Participantes do Instituto integram o
Grupo de Trabalho I da NCD, que analisa os impactos e dependências do setor financeiro ao capital natural.
O diretor-superintendente também é membro da Comissão Técnica de Sustentabilidade da Abrapp,
membro suplente da diretoria do Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(SINDAPP) com mandato 2014-2016, coordenador do Grupo de Recrutamento do PRI e membro do
Conselho Técnico Consultivo do CDP América Latina.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

É VIVER

ORGANIZADO.
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Controle das Operações

O próximo passo será rever todos os processos mapeados para essa atividade, analisando sua aderência
e identificando potenciais riscos envolvidos nos novos processos.

A Resolução CGPC nº 13, ao tratar dos riscos que possam comprometer a realização dos objetivos da
EFPC, impõe a adoção de um processo contínuo de monitoramento voltado à identificação, avaliação,

Corrupção e Conflito de Interesse

controle e mitigação de riscos no âmbito da gestão e das áreas técnicas da entidade. Nesse sentido, a
referida Resolução traz orientações voltadas à observância de postura preventiva, em busca da detecção

O Código de Ética e Conduta e a Política de Investimento são mecanismos de proteção contra o conflito

de eventuais riscos, de sua adequada avaliação quanto aos impactos, reflexos e medidas saneadoras a

de interesses. Por este motivo, em 2013 foi criado o Comitê de Ética e Conduta, com regimento próprio

serem adotadas.

disponível na intranet e composto por três membros (1 diretor, 1 assessor e 1 gerente). Este órgão é
responsável pelo recebimento de denúncias de infrações e dúvidas sobre o cumprimento do Código de

Anualmente, o Instituto conta com uma auditoria externa independente para a verificação das exigências

Ética, com tratamento transparente e isonômico.

legais relativas à prestação de contas necessária ao encerramento do exercício, submete-se à auditoria
da Infraero com enfoque em temas aleatórios de suas atividades, conforme o interesse de conferência.

Todos os empregados têm o dever expresso de informar qualquer descumprimento à ética ou às condutas

Adicionalmente, é fiscalizado pela Previc (órgão regulador das EFPCs).

estabelecidas no Código, sendo o Comitê o órgão colegiado competente para indicar as advertências e sanções
pertinentes. As penalidades são aprovadas pela Diretoria Executiva se a infração for praticada por empregado

O INFRAPREV presta, ainda, informações periódicas ao Departamento de Coordenação e Governança

ou pelo Conselho Deliberativo, quando se tratar de descumprimento por membro dos órgãos estatutários.

das Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento em razão do vínculo que possui com seu
A aplicação de sanções considera, além dos atos praticados, a gravidade da infração, a boa-fé do infrator, a

patrocinador-fundador, a Infraero.

vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, o grau de lesão material ou imaterial à entidade e sua reincidência.
E o Instituto confere o enquadramento legal e a conformidade de todos os seus investimentos de gestão
própria e externa com a política interna, acompanha as mudanças da legislação através de sua Assessoria

No decorrer do exercício de 2013 não houve nenhum ato passível de aplicação do Código de Ética,

Jurídica, para cumprimento e adaptação das normas, controles e procedimentos. E, monitora através da

enquadrado à hipótese de corrupção.

sua Assessoria de Estudos Atuariais, a gestão dos riscos atuariais com base nos estudos desenvolvidos
Para que estes riscos sejam mitigados, são utilizados alguns processos de avaliação envolvendo todos

sob a responsabilidade de consultoria externa especializada.

corretoras, gestores externos, instituições financeiras e demais fornecedores de produtos e prestadores de
Além disso, a área de controladoria, atendendo à meta da Diretoria de Administração e Finanças, passou

serviços. A seleção de prestadores de serviços realizada com base no Código de Ética e Conduta assegura que

a ser responsável pelo backoffice dos investimentos, realizando a boletagem das operações no site do

os interesses finais dos participantes sejam priorizados em detrimento de possíveis interesses pessoais. E, caso

custodiante e nos sistemas internos de controle. Essa atribuição estava com a gerência de investimentos

um gestor em processo de seleção esteja envolvido em algum caso de corrupção, este será imediatamente

e foi segregada para maior segurança do processo, atendendo às melhores práticas de governança e de

retirado da análise. Ou, caso um gestor já esteja gerindo os investimentos do Instituto e venha a se envolver

controle de riscos.

em caso de corrupção, haverá uma averiguação para deliberação sobre a sua permanência ou substituição.

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

50

Internamente, as aplicações financeiras realizadas pela entidade e as movimentações realizadas pelos

Entre as obrigações das empresas contratadas está a observância obrigatória ao Código de Ética e Conduta

participantes seguem normas expressas do órgão fiscalizador e são relatadas online em plataformas

do INFRAPREV, bem como às suas normas, políticas e procedimentos internos em vigor. As disposições

disponibilizadas pela Previc, além do registro no sistema do Conselho de Controle de Atividades

contratuais impõem ao infrator a penalidade de 2% do valor dos serviços contratados, e a possibilidade de

Financeiras (COAF). Os sistemas de gestão integrada possuem login de operações e registram todas

rescisão do contrato por motivo justificado caso a multa penal alcance o limite máximo de 10%.

as movimentações na base de dados.
A due diligence, processo de investigação e auditoria nas informações de empresas, é realizada por
O capítulo 13, Art.18 do Código de Ética e Conduta trata especialmente do conflito de interesses e dispõe

cada uma das áreas gestoras do contrato, de acordo com o seu objeto e, em caso de descumprimento de

que no desempenho de suas atribuições e deveres, a diretoria, os conselhos, executivos, empregados e

qualquer cláusula, diretriz ou orientações, a área jurídica é comunicada para as providências de notificação

demais partes envolvidas devem buscar impedir a ocorrência de situações de conflitos entre interesses

ou rescisão contratual.

particulares e do INFRAPREV.
Em 2013, 100% das empresas contratadas/investidas tiveram de se submeter a critérios contratuais

Trabalho Escravo e Infantil

e/ou de avaliação referente a direitos humanos, mas nenhum negócio foi recusado em razão destas
formalidades, como também não foi identificada em 2013 nenhuma operação com risco significativo de

A erradicação do trabalho forçado, escravo, análogo e infantil é um aspecto material para o INFRAPREV de

ocorrência de trabalho forçado, escravo ou análogo e infantil.

forma indireta, pois na condição de investidor de grandes empresas e projetos (investidor institucional) possui
poder e dever de influenciar na adoção de práticas que contribuam para o trabalho decente. Processos de dupla

Concorrência Desleal

conferência (due diligence) e análises jurídicas visam mitigar os riscos desta natureza, além do alinhamento
dos investimentos, prestadores de serviço e fornecedores ao Código de Ética e de Conduta do Instituto.

O INFRAPREV acredita que oferecer lealdade em suas práticas concorrenciais não é apenas uma conduta
consoante ao seu Código de Ética, mas à expectativa legal de boa-fé de suas partes interessadas e de

Na área de investimentos, reconhecida a possibilidade de reflexos na rentabilidade do ativo, estes temas

toda a sociedade, com o especial fim de perenidade dos negócios.

são gerenciados através de notícias divulgadas em jornais econômicos ou plataformas de mercado online,
monitorados e discutidos com analistas de mercado e com a consultoria especializada contratada para

Não existem práticas análogas à concorrência desleal no mercado de entidades fechadas de previdência

avaliar a permanência do ativo na carteira de investimentos do Instituto. E, caso o ativo em questão

complementar. A modelagem de produtos e despesas inerentes a divulgações e propagandas seguem

apresente riscos significativos ou impactos negativos relevantes que apontem para o seu desinvestimento,

regras de custeio específicas, em linha com as instruções normativas editadas pela Previc, não havendo

é reunido o Comitê Diretor de Investimentos para debater sua permanência.

a possibilidade de excessos ao orçamento com esta finalidade.

Quanto aos investimentos imobiliários, mesmo não existindo análise formal das práticas trabalhistas, os

O lançamento de qualquer produto previdenciário deve apresentar estudos de viabilidade, com reflexos

riscos ao trabalho decente são avaliados, especialmente nas decisões de aquisição de imóveis novos ou

atuariais e financeiros, os quais deverão ser comprovados perante o órgão fiscalizador mediante parecer

contratação de empreiteiras para reformas.

atuarial e estudos técnicos prévios.
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O INFRAPREV acompanha a legislação pertinente à conformidade das entidades fechadas de previdência

Conformidade Legal

complementar, a atualização das leis, normas e resoluções através de consulta ao Diário Oficial, sites e
participação em congressos e seminários.

O setor de previdência complementar é fortemente regulado. Processos de due diligence e controles
internos garantem a conformidade em todas as operações do Instituto.

Durante 2013, a postura comercial foi fortalecida pela atuação do Instituto na modalidade do multipatrocínio,
exigida maior maturidade no gerenciamento das práticas concorrenciais, para o seguro aproveitamento das

No âmbito das entidades fechadas de previdência privada, a regra que estabelece sanções administrativas

oportunidades de negócio e manutenção dos valores correspondentes à sua missão e visão.

e disciplinares é o Decreto nº 4942/2004, não existindo legislação específica para a hipótese de violação
de privacidade e/ou perdas de dados de seus participantes.

Não ocorreu nenhuma ação judicial no exercício (encerrada ou pendente) relacionada à concorrência desleal
no INFRAPREV e nenhuma multa significativa ou sanção não monetária resultante de não conformidade

A regra geral estabelecida pelo referido decreto se aplica em toda e qualquer hipótese de eventual prejuízo

com leis e regulamentos.

causado aos participantes ou ao plano de benefício por ato de negligência, imprudência ou inobservância
de qualquer disposição legal, normativa, estatutária ou regulamentar em vigor. Em 2013, não ocorreu

Segurança de Informação

nenhum caso de não conformidade à privacidade do cliente.

A Instrução Normativa nº 26/08 da Secretaria de Previdência Complementar (atual Superintendência

Também não há limitação legal para a comunicação e marketing nos fundos de pensão. Existe, entretanto,

Nacional de Previdência Complementar - Previc) estabelece orientações com o objetivo de prevenir e

limite de despesas administrativas, as quais poderão ser fixadas em 1% do patrimônio dos planos ou 9% dos

combater os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, além de estabelecer

recursos coletados correntes (volume das contribuições no ano). A opção entre um ou outro cabe ao Conselho

o acompanhamento das operações realizadas com pessoas politicamente expostas.

Deliberativo e, uma vez escolhido, deverá contemplar todas as despesas administrativas do fundo de pensão.

Para se prevenir, o INFRAPREV possui Política de Segurança da Informação que estabelece diretrizes

No exercício 2013 também não ocorreu nenhum caso de não conformidade com regulamentos e

corporativas, permitindo o correto padrão de comportamento quanto à segurança da informação. A área

informações ou rotulagem de produtos e serviços ou qualquer multa significativa ou sanção não monetária

de Tecnologia da Informação, como custodiante dos dados, é responsável pela gestão dos softwares de

por produtos e serviços. De igual modo, não foi recebida qualquer advertência, multa ou penalidade em

segurança anti-spam, antivírus, firewall, filtro de conteúdo entre outros mecanismos de controle. Possui

razão dos procedimentos de comunicação e marketing.

normas de manutenção de contas de acesso aos recursos de TI, de backup das informações, gravações
telefônicas, utilização de internet e correio eletrônico.
Em 2013, além dos mecanismos de prevenção como backup diários, testes de conformidade de
procedimentos, replicação de sistemas alternativos, entre outros, foi concluído o projeto de Continuidade
de Negócios com foco em TI.
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Despesas Administrativas
As despesas administrativas são gastos efetivamente realizados pelas entidades fechadas de previdência
complementar na administração de seus planos de benefícios, por meio do Plano de Gestão Administrativa
(PGA), incluídas as despesas para a operação dos investimentos.
A política permanente do INFRAPREV com relação à administração é de gerir os gastos em função do
crescimento patrimonial. No exercício, as despesas administrativas representaram 0,90% da soma dos
recursos dos planos de benefícios.
O percentual está abaixo do limite de 1% estabelecido pela Resolução do CGPC nº 29, de 31 de agosto
de 2009, para a Transferência de Custeio Anual, mas ficou acima da meta anual de 0,85% determinada
pelo Conselho Deliberativo em função de despesa emergencial não prevista no orçamento.

Evolução das Despesas Administrativas

1,0%

0,90%

0,9%

0,86%
0,9%

0,81%
0,8%
0,8%

2011

2012

2013
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GESTÃO SOCIAL

É VIVER

COM RESPONSABILIDADE.
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Recursos Humanos

Trabalhadores e Governança

O INFRAPREV possui 74 empregados, sendo 36 homens e 38 mulheres, todos sob o regime da Consolidação

A transparência interna é fundamental para que haja alinhamento na atuação do Instituto. A Diretoria

das Leis do Trabalho (CLT). Deste total, 2 trabalhadores ficam em São Paulo, 1 em Brasília e 71 no Rio

Executiva mantém canais diretos de comunicação com os empregados, promovendo eventos sociais

de Janeiro. E ainda, desse total, 70 são trabalhadores em tempo integral, (36 homens e 34 mulheres) e 4

e treinamentos de integração de equipe com participação de todos os níveis hierárquicos. Também é

trabalham apenas 6 horas/dia (apenas mulheres). Não existindo trabalhadores temporários, mas somente

realizada anualmente pesquisa de clima organizacional, sendo o principal instrumento de medição da

12 trabalhadores terceirizados (5 homens e 7 mulheres).

comunicação interna e da eficácia da governança. Possui a finalidade de compartilhar informações,
promover ampla participação no planejamento estratégico e adequar as ações da área de RH.

Foram admitidos em 2013, 11 empregados no Rio de Janeiro, sendo 4 Homens: abaixo de 30 anos: 1;
entre 30 e 40 anos: 2; entre 40 e 50 anos: 1; e 7 mulheres: abaixo de 30 anos: 5; entre 40 e 50 anos: 1.

A pesquisa avalia aspectos como liderança, direção e conselhos, processos de trabalho e tecnologia

Desligados 7 empregados no mesmo exercício, sendo eles 3 Homens - Abaixo de 30 anos - 2 e Acima de

disponibilizada, treinamento, benefícios e remuneração. A pesquisa de 2013 apresentou crescimento

50 anos - 1; Mulheres - Acima de 50 anos - 4, todos do Rio de Janeiro. A taxa de rotatividade foi de 9,5%.

do nível de satisfação geral no trabalho de 25% em relação a 2012. Representa um grande avanço,
pois reflete as ações promovidas pelo Instituto para responder aos pontos críticos que a pesquisa

Faixa Etária

anterior destacou. Apesar da pesquisa não ser normatizada, o seu formulário é aprovado pela Diretoria

Raças

Abaixo de 30 anos
Quadro de
Entre 30 e 50 anos
empregados
Acima de 50 anos
Abaixo de 30 anos
Órgãos de
Entre 30 e 50 anos
Governança
Acima de 50 anos

Masculino

Branca

Negra

Amarela

Indígena

Não
declarou

9
18
9
0
3
9

6
10
5

3
8
3

0
0
0

0
0
0

0
0
1

Todos os empregados são abrangidos por acordos de negociação coletiva que podem ser setoriais, nacionais,
regionais, organizacionais ou por unidade operacional, contando com a comissão dos empregados que
propõe, promove votação e acompanha a aprovação dos pedidos do acordo coletivo anual.
A comissão de empregados envia e-mail a todos com até dois meses de antecedência do vencimento

Faixa Etária

do acordo coletivo, solicitando ao grupo sugestões de solicitações e, pode negociar diretamente com a

Raças
Não
Indígena
declarou

Feminino

Branca

Negra

Amarela

Abaixo de 30 anos
Quadro de
Entre 30 e 50 anos
empregados
Acima de 50 anos

13

9

3

0

0

1

18

13

4

1

0

0

6

3

3

0

0

0

Abaixo de 30 anos

0

Entre 30 e 50 anos

2

Acima de 50 anos

2

Órgãos de
Governança

e pelo Conselho Deliberativo.

diretoria ou através da área de administração e planejamento, sendo a aprovação final de competência
do Conselho Deliberativo.
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Saúde e Segurança

Em 2013 não ocorreu nenhuma lesão ou doença ocupacional entre os colaboradores do INFRAPREV.
Seguem alguns temas de saúde e segurança que são tratados no acordo coletivo:

O INFRAPREV acredita que a qualidade de vida impacta diretamente no desempenho das atividades de
trabalho e os empregados necessitam de um ambiente favorável ao bom desempenho de suas funções

- Auxílio à prática esportiva;
- Licença maternidade estendida para seis meses;

O gerenciamento das práticas de saúde e segurança do trabalhador normalmente também é avaliado por

- Seguro de vida ou invalidez;

meio da pesquisa de clima organizacional. No entanto, excepcionalmente em 2013 foram utilizadas redes

- Plano de assistência médica.

sociais para mapear alguns riscos, especialmente com relação às manifestações sociais.

Remuneração e Benefícios
No mesmo exercício, o INFRAPREV disponibilizou programas de assistência aos seus empregados
relacionados a doenças graves e ofereceu melhoria no plano de saúde, sem qualquer custo adicional.

Os benefícios oferecidos para todos os empregados são: seguro de vida, assistência médica e

Anualmente, o Instituto realiza o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e promove check-

odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte que pode ser convertido em vale-

up disponível a todos os empregados, observados os limites legais para exames clínicos e laboratoriais.

combustível, auxílio à prática desportiva, auxílio-creche, auxílio-educacional, licença maternidade/
paternidade e previdência complementar. Visando à prevenção de doenças é realizada anualmente

O INFRAPREV ainda oferece palestras com especialistas para melhor instruir seus empregados sobre

campanha de vacinação contra gripe.

medidas preventivas de saúde e de colaboração com o desenvolvimento sustentável. Neste ano foram
apresentadas curiosidades e medidas de economia da água, palestra sobre hipertensão arterial, e

O menor salário pago pela companhia é 33% maior que o salário mínimo vigente em 2013. Nenhum

promovidas as campanhas “Outubro rosa” quanto à prevenção do câncer de mama e “Novembro azul”

empregado possui sua remuneração vinculada às variações do salário mínimo, mas sim ao Plano de Cargos

sobre as doenças masculinas.

e Salários do Instituto. O Instituto não possui distinção entre o gênero do empregado para definição do
salário-base, partindo, portanto, do mesmo salário-base tanto homens quanto mulheres.

O Comitê de Pró-Equidade, Gênero, Raça e Diversidade também elege temas relevantes a serem discutidos com
os empregados. E, ao final de cada ano, o médico do trabalho faz um relatório anual a fim de que se visualize

O INFRAPREV não dispõe de sistema formal de avaliação do desempenho da diretoria. Está sendo criado

os riscos de doenças, trazendo palestras para conhecimento e conscientização dos cuidados com a saúde.

um modelo de avaliação de desempenho com este fim, baseado no formato veiculado pelo Instituo
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que entrará em vigor em 2014.

Não existe comitê formal de saúde e segurança, mas as ações são centralizadas na área de Recursos
Humanos, medidas através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do PPRA

Treinamento

estabelecido pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho – possui o
objetivo de definir uma metodologia de ação para garantir a preservação da saúde e a integridade dos

A formação e o aperfeiçoamento de profissionais do INFRAPREV é imprescindível para atividade do

trabalhadores face aos riscos existentes nos ambientes laborais.

instituto pela sua gestão de recursos previdenciários (de terceiros), com compromisso fiduciário e,
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portanto, obrigado à prestação pública de contas, sob forte regulação. Cenário que exige alta capacitação

Não Discriminação

da equipe para uma gestão eficiente com compliance adequado.
Consta no artigo 12 do Código de Ética do INFRAPREV o compromisso expresso do relacionamento com o seu
Neste sentido, são estabelecidos critérios e orientações para a participação de diretores, conselheiros

corpo funcional baseado na comunicação responsável, no diálogo justo e paritário, na equidade das partes

e empregados nos programas de treinamentos, para aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades e

envolvidas e no respeito à diversidade de culturas, gênero, orientação sexual, raça, idade, ou habilidade física.

atitudes, atender a pontuais e futuros desafios profissionais e contribuir para o fortalecimento das
atividades do Instituto.

Garantir a não discriminação e a diversidade no ambiente de trabalho é possibilitar um ambiente saudável,
com baixa rotatividade e que preze pela qualidade e perenidade dos serviços prestados. É medida que

O INFRAPREV também proporciona aos seus empregados participação em cursos de nível superior, com

mitiga os riscos de assédio moral e processos judiciais, além de representar um potencial competitivo de

incentivo financeiro parcial. Possui Programa de Incentivo à Pós-Graduação, com objetivo de formar

múltiplas ideias, hábitos e culturas.

equipes de alto nível de capacitação técnico-científica, também com incentivo financeiro parcial. E, apesar
do Instituto ainda não custear mestrado e doutorado acadêmico, possibilita a dispensa nos horários de

Acompanhando o Código de Ética e de seu respectivo comitê, foram criados canais de comunicação

exigência destes cursos.

específicos: o email etica@infraprev.org.br e duas urnas (uma para cada andar do Instituto), estritamente
para envio e depósito das denúncias e dúvidas a serem analisadas. Estes canais de comunicação já se

A evolução do nível dos empregados é resultado esperado e alcançado quando o percentual de estagiários

encontram em pleno funcionamento.

efetivados foi de 57% em 2013 e a certificação de profissionais das áreas de investimento está acima do exigido
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), demonstrando o gerenciamento satisfatório em treinamento.

As mensagens serão recebidas de forma sigilosa e as respostas serão enviadas somente ao remetente,
se identificado. Também caberá ao Comitê acompanhar a execução das respectivas medidas, porventura
aprovadas. No entanto, em 2013 não ocorreram casos de discriminação, assim como nos anos anteriores.

Descrição do Cargo
Auxiliar

Carga Horária Média
8

Assistente

125

Analista trainee

87

Analista I, II e III

44

Atuário

16

Diretor

64

Masculino

72

Feminino

64

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

57

Pró-Equidade, Gênero e Raça

Neste exercício e nos anteriores não houve registro de casos de discriminação com base em raça, cor,
sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social.

Este tema é gerenciado por meio de avaliações do cumprimento dos planos de ação elaborados para o
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República, tendo recebido em 2013 o selo da 4ª edição.

Ações Sociais

Em 2013, o comitê exclusivo para os assuntos pró-equidade de gênero, raça e diversidade, recebeu

O Centro de Vida Independente (CVI-Rio), que presta serviços às pessoas portadoras de deficiência,

regimento interno, em fase de avaliação.

recebeu pelo segundo ano a doação de pró-labore gerado pelos seguros de carro firmados em 2012 pelos
participantes do INFRAPREV, em parceria com a Chibra Corretora e a Porto Seguro.

1. Condução do Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça de acordo com os princípios da boa governança
A escolha da CVI-Rio vai ao encontro da Política de Sustentabilidade do Instituto. O objetivo de

corporativa.

continuar apoiando a instituição é acompanhar o trabalho realizado e suas melhorias. A instituição
2. Adoção de práticas de igualdade étnica racial e de gênero, de forma sistemática, como um instrumento

organiza palestras sobre acessibilidade, questões de saúde, linguagem corporal, oficinas de utilização

de gestão que contribua para o alcance de resultados mensuráveis, que retratem maior igualdade de

de equipamentos, dentre outras atividades.

gênero e raça na empresa.
O INFRAPREV realizou também duas ações em prol do Lar de Idosos Pedro Richard, no Rio de Janeiro.
3. Desenvolvimento de novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional, visando

Promoveu a campanha “Causando saúde”, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde (05/08), com

alcançar a equidade de gênero e raça. Identificar e privilegiar a meritocracia com equidade dentro do

a doação de produtos de higiene pessoal pelos empregados e a arrecadação de alimentos para ceia

INFRAPREV, retendo profissionais qualificados e atraindo talentos para a organização.

de Ano Novo.
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GESTÃO AMBIENTAL

É VIVER

EM HARMONIA.
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Energia e Descarte Seletivo
DESCRIÇÃO
Eletricidade Sistema Interligado Nacional

Consumo de energia (KWh)
Número de colaboradores
Consumo de energia/empregado

e o risco florestal. Visa acelerar soluções de menor impacto ambiental no âmbito dos negócios,
2011
(KWh)
23,450

2011
(Gj)
84,42

2011
23,450
65
361

2012
(KWh)
24,160

2012
(Gj)
86,98

2012
24,160
70
345

2013
(KWh)
27,040

2013
(Gj)
97,34

2013
27,040
72
376

investimentos e nas decisões políticas.
O engajamento do Instituto nesta iniciativa ajuda a manter sua equipe atualizada das melhores práticas
do mercado quanto à redução e ao uso consciente de materiais, de tratamento de efluentes e gestão de
emissões. O CDP também reúne informações sobre a gestão dos aspectos socioambientais das 100 maiores
empresas brasileiras, permitindo aos seus signatários uma melhor percepção dos riscos do investimento.

Para 2013, o INFRAPREV estabeleceu metas de redução do uso de materiais e de ativos e serviços

O INFRAPREV neutraliza desde 2009 suas emissões de gases de efeito estufa através de consultoria contratada

naturais, além de priorizar conferências por telefone ou vídeo a reuniões presenciais que não puderam

que elabora o inventário dos gases poluentes e procede ao restauro florestal compatível. Foi o primeiro fundo

ser aferidas por necessidade de adequação aos sistemas de medição e controle para segregação das

de pensão brasileiro a providenciar a neutralização. E, habitualmente, o restauro florestal é feito em Área de

despesas. Para 2014, o INFRAPREV pretende continuar com foco em melhorias contínuas de combate a

Proteção Ambiental (APA), visando à preservação da Mata Atlântica e seus corredores de biodiversidade.

desperdício de água e otimização do uso de energia, além das medidas de redução planejadas em 2013.
O processo de neutralização de gases de efeito estufa está mapeado no fluxograma do Instituto e em
O Instituto também promove a coleta seletiva de seus resíduos desde 2011, contando com coletores próprios

2013 apurou uma emissão de 164,88 toneladas de carbono equivalente contra 174 em 2012. Uma

no padrão de cores estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Sendo que, até a

redução de 5,25% das emissões totais.

primeira quinzena de agosto/2013, contava com a coleta seletiva da Companhia Municipal de Limpeza Urbana
(COMLURB), com registro da quantidade de sacos de 100 litros de resíduos por semana. No entanto, a coleta foi

O inventário de GEE do INFRAPREV manteve a metodologia do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), na

suspensa por maior ênfase da Prefeitura do Rio de Janeiro na destinação dos resíduos domiciliares produzidos.

versão revisada por World Resources Institute (WRI) e World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) e o seguimento à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR ISO 14064. Também

Atualmente o Instituto analisa a regularidade de Organização Não Governamental (ONG) credenciada à

observou a hierarquia de metodologias e técnicas de cálculo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças

municipalidade para a continuidade do descarte consciente de seus resíduos. Em 2014, o INFRAPREV

Climáticas (IPCC) da Organização das Nacões Unidas (ONU). Abordou as emissões diretas e indiretas do

pretende parceria com o condomínio onde fica sediado para a separação dos materiais recicláveis.

Instituto, conforme escopos um, dois e três do método, tendo por base dados oficiais e estimativas
confiáveis de análise do ciclo de vida dos produtos.

Neutralização dos Gases de Efeito Estufa

As emissões do escopo 1 correspondentes ao consumo de combustível em frota própria e emissões fugitivas
(extintores) representaram 3,07% das emissões totais, enquanto as apuradas no escopo 2 (energia elétrica)

O INFRAPREV, desde 2008, é signatário do Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional

simbolizaram 17,87% e as do escopo 3 (materiais de consumo, transporte de empregados, viagens aéreas, destinação

que reúne informações mundiais sobre a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), o uso da água

de resíduos sólidos, tratamento de efluentes e consumo de água) chegaram a 79,06% de todas as emissões.
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EXERCÍCIOS DE 2013 E 2012

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

É VIVER

INDEPENDENTE.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
CONSOLIDADO
REAIS MIL

REAIS MIL

ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

2013

2012

116

97

2.416.776

2.276.888

16.527

12.640

7.647

6.457

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL

2013

2012

18.391

3.387

Gestão Previdencial

3.735

605

Gestão Administrativa

5.921

2.090

Investimentos

8.735

692

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

8.111

6.829

2.392.602

2.257.791

Gestão Previdencial

2.377

1.584

Títulos Públicos

852.735

745.794

Gestão Administrativa

5.292

4.468

Créditos Privados e Depósitos

276.995

234.298

Investimentos

442

777

Ações

196.320

300.112

PATRIMÔNIO SOCIAL

2.409.455

2.282.864

Fundos de Investimentos

703.044

705.453

Patrimônio de Cobertura do Plano

2.287.728

2.169.173

19

-

2.384.150

2.165.549

Derivativos

Provisões Matemáticas

Investimentos Imobiliários

174.602

115.144

Benefícios Concedidos

731.164

631.862

Empréstimos

188.788

156.891

Benefícios a Conceder

1.654.569

1.575.708

Depósitos Judiciais/Recursais
PERMANENTE
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO

99

99

19.065

16.095

17.419

15.207

1.646

888

2.435.957

2.293.080

(-) Provisões Matemática a Constituir
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado

(1.583)

(42.021)

(96.422)

3.624

(96.422)

3.624

-

3.624

(96.422)

-

121.727

113.691

Fundos Previdenciais

20.817

12.236

Fundos Administrativos

89.274

92.109

( - ) Déficit Técnico
Fundos

Fundos dos Investimentos
TOTAL DO PASSIVO
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPS
CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA
CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
A) Patrimônio Social - Início do Exercício

2013

2012

Variação

2.282.864

1.931.299

18,20%

REAIS MIL

DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa

1. Adições

258.112

437.452

-41,00%

(+)

Contribuições Previdenciais

138.281

135.447

2,09%

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

94.808

268.488

-64,69%

(+)

Receitas Administrativas

21.475

19.571

9,73%

1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa

1.259

11.367

-88,92%

Receitas Diretas

(+)

Constituição de Fundos de Investimento

2.289

2.579

-11,24%

Resultado Positivo dos Investimentos
Reversão de Contingências

2. Destinações
(-)

Benefícios

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Previdencial

(-)

Despesas Administrativas

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Administrativa
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

(+/-)

Provisões Matemáticas

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(+/-)

Fundos Previdenciais

(+/-)

Fundos Administrativos

(+/-)

Fundos dos Investimentos

(131.521)

(85.887)

53,13%

(105.157)

(66.680)

57,70%

10,48%
77,24%

1.259

11.367

-88,92%

(378)

(459)

-17,64%

Serviços de Terceiros

(1.645)

(1.935)

-14,99%

Despesas Gerais

(1.030)

(733)

40,52%

-63,99%

218.601

462.262

-52,71%

5,55%

334
1.459

2,36%

351.565

2.282.864

369
2.586

17,05%

126.591

2.409.455

27,05%

(87)

Depreciações e Amortizações

(378)

(379)

-0,26%

Contingências

(831)

(928)

-10,45%

(49)

(6)

712,99%

(10.899)

(8.624)

26,38%

(6.782)

(5.359)

26,56%

(132)

(104)

26,66%

Outras Despesas
2.2. Administração dos Investimentos
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários

B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3)

-15,80%

(5.425)

Viagens e Estadias

-11,24%

9.488
8.289

(89)

-10,78%

-122,94%

7.989
10.531

(6.350)

(928)

2.579

-26,51%

8,02%

(828)

12.361

30.937

(9.952)

Treinamentos/Congressos e Seminários

2.289

22.737

(10.750)

2.1. Administração Previdencial
Pessoal e Encargos

(2.835)

-26,51%

37,66%

25,99%

6,54%

15,50%

30.937

100,00%

40,19%

-127,05%

79.748

22.737

-

(631)

(31.730)

92.109

(18.576)

(17.648)

(93.907)

Variação

3

(795)

8.582

2012

(25.572)

2. Despesas Administrativas

(24.741)

(100.046)

2013

Viagens e Estadias

(418)

(474)

-11,87%

Serviços de Terceiros

(1.971)

(1.252)

57,43%

Despesas Gerais

(1.055)

(926)

13,93%

(489)

(502)

-2,59%

(52)

(7)

647,12%

Depreciações e Amortizações
Outras Despesas

(3.923)

-

-100,00%

4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

2.3. Reversão de Recursos p/ o Plano de Benefício

(2.835)

12.361

-122,93%

5. Constituição / (Reversão) do Fundo Administrativo (4)

(2.835)

12.361

-122,94%

89.274

92.109

-3,08%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA
PLANO I DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA
PLANO II DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO

2013

2012

Variação

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos

6.585
624
624
420
135
2
32
35

6.154
943
943
288
259
2
31
363

7,00%
-33,83%
-33,83%
45,83%
-47,88%
0,00%
3,23%
-90,36%

2. Despesas Administrativas
2.1. Administração Previdencial
2.1.1. Despesas Comuns
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Contingências
Outras Despesas
2.1.2. Despesas Específicas
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
2.2. Administração dos Investimentos
2.2.1. Despesas Comuns
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
2.2.2. Despesas Específicas
Despesas Gerais
2.3. Reversão de Recursos p/ o Plano de Benefício
4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

(4.438)
(379)
(293)
(178)
(3)
(10)
(41)
(26)
(11)
(23)
(1)
(86)
(84)
(2)
(136)
(133)
(84)
(2)
(5)
(25)
(11)
(6)
(3)
(3)
(3.923)
(3.814)

(512)
(251)
(249)
(136)
(2)
(12)
(49)
(17)
(10)
(23)
(2)
(2)
(261)
(258)
(162)
(3)
(15)
(37)
(26)
(15)
(3)
(3)
431

766.80%
51,00%
17.67%
30,88%
50,00%
-16,67%
-16,33%
52,94%
10,00%
0,00%
-100,00%
4200,00%
-100,00%
0,00%
-47,89%
-48,45%
-48,15%
-33,33%
-66,67%
-32,43%
-57,69%
-60,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
-984,92%

5. Constituição / (Reversão) do Fundo Administrativo (4)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

(3.814)
2.771

431
6.585

-984,92%
-57,92%

REAIS MIL

DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

2013

2012

Variação

933

865

7,86%

108

165

-34,55%

108

165

-34,55%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

64

45

42,22%

Custeio Administrativo dos Investimentos

20

39

-48,72%

5

5

0,00%

19

76

-75,00%

(200)

(97)

106,19%

2.1. Administração Previdencial

(180)

(58)

210,34%

2.1.1. Despesas Comuns

(155)

(58)

167,24%

(94)

(32)

193,75%

Treinamentos/Congressos e Seminários

(1)

-

-100,00%

Viagens e Estadias

(6)

(3)

100,00%

Serviços de Terceiros

(21)

(12)

75,00%

Despesas Gerais

(14)

(4)

250,00%

(6)

(2)

200,00%

(12)

(5)

140,00%

1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas

Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
2. Despesas Administrativas

Pessoal e Encargos

Depreciações e Amortizações
Contingências
Outras Despesas

(1)

-

-100,00%

(25)

-

-100,00%

(25)

-

-100,00%

2.2. Administração dos Investimentos

(20)

(39)

-48,72%

2.2.1. Despesas Comuns

(20)

(39)

-48,72%

2.1.2. Despesas Específicas
Serviços de Terceiros

Pessoal e Encargos

(12)

(25)

-52,00%

Viagens e Estadias

(1)

(2)

-50,00%

Serviços de Terceiros

(4)

(6)

-33,33%

Despesas Gerais

(2)

(4)

-50,00%

(1)

(2)

-50,00%

4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

Depreciações e Amortizações

(92)

68

-235,29%

5. Constituição / (Reversão) do Fundo Administrativo (4)

(92)

68

-235,29%

841

933

-9,86%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

64

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA
PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
Reversão de Contingências
2. Despesas Administrativas
2.1. Administração Previdencial
2.1.1. Despesas Comuns
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Contingências
Outras Despesas
2.1.2. Despesas Específicas
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
2.2. Administração dos Investimentos
2.2.1. Despesas Comuns
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Outras Despesas
2.2.2. Despesas Específicas
Despesas Gerais
4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)
5. Constituição / (Reversão) do Fundo Administrativo (4)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

2013
84.591
22.002
22.002
7.502
10.376
367
2.549
1.205
3
(20.931)
(10.188)
(9.996)
(6.078)
(85)
(362)
(1.387)
(880)
(361)
(796)
(47)
(192)
(84)
(108)
(10.743)
(10.611)
(6.686)
(130)
(412)
(1.942)
(907)
(482)
(52)
(132)
(132)
1.071
1.071
85.662

2012
72.729
29.827
29.827
9.155
7.991
332
1.424
10.925
(17.965)
(9.642)
(9.588)
(5.256)
(84)
(445)
(1.874)
(656)
(368)
(900)
(5)
(54)
(54)
(8.323)
(8.257)
(5.172)
(100)
(457)
(1.209)
(828)
(484)
(7)
(66)
(66)
11.862
11.862
84.591

Variação
16,31%
-26,23%
-26,23%
-18,06%
29,85%
10,54%
79,00%
-88,97%
100,00%
16,51%
5,66%
4,26%
15,64%
1,19%
-18,65%
-25,99%
34,15%
-1,90%
-11,56%
840,00%
255,56%
-100,00%
100,00%
29,08%
28,51%
29,27%
30,00%
-9,85%
60,63%
9,54%
-0,41%
642,86%
100,00%
100,00%
-90,97%
-90,97%
1,27%

REAIS MIL

DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Resultado Positivo dos Investimentos
2. Despesas Administrativas
2.1. Administração Previdencial
2.1.1. Despesas Comuns
Pessoal e Encargos
2.1.2. Despesas Específicas
Serviços de Terceiros
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

2013

2012

Variação

3
3
3
-

2
2
2

0,00%
50,00%
50,00%
100,00%
-100,00%

(3)
(3)
(3)
(3)
-

(2)
(2)
(2)
(2)
-

50,00%
50,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
0,00%

2013
73.811
1
6.770
67.040
27.009
4.691
34.076
1.264
489
84
405
3.376
2.771
605
69.946
69.170
776

2012
72.420
1
7.067
65.352
26.971
4.635
52
32.275
1.419
134
79
55
7.160
6.585
575
65.126
66.820
(1.694)

Variação
1,92%
0,00%
-4,20%
2,58%
0,14%
1,21%
-100,00%
5,58%
-10,92%
264,93%
6,33%
636,36%
-52,85%
-57,92%
5,22%
7,40%
3,52%
-145,81%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DAL
PLANO I DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimento
Empréstimos
2. Obrigações
Operacional
Contingencial
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
5. Ativo Líquido (1-2-3)
Provisões Matemáticas
Superávit / (Déficit) Técnico
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DAL
PLANO II DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DAL
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimento
Empréstimos
2. Obrigações
Operacional
Contingencial
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

Variação

REAIS MIL

2013

2012

DESCRIÇÃO

11.003

10.759

2,27%

1

1

0,00%

Disponível

1. Ativos

880

974

-9,65%

Recebível

10.122

9.784

3,45%

Investimento

5.359

3.962

35,26%

466

495

-5,86%

4.209

5.251

-19,84%

88

76

15,79%

100

71

40,85%

9

9

0,00%

2013

2012

Variação

2.339.811

2.204.977

6,11%

101

85

18,82%

98.117

96.702

1,46%

2.241.593

2.108.190

6,33%

Títulos Públicos

778.681

702.844

10,79%

Créditos Privados e Depósitos

269.961

228.572

18,11%

Ações

196.320

300.060

-34,57%

Fundos de Investimento

634.475

606.075

4,69%

Derivativos

19

-

100,00%

Investimentos Imobiliários

174.602

115.144

51,64%

187.436

155.396

20,62%

99

99

0,00%

91

62

46,77%

Empréstimos

937

1.022

-8,32%

Depósitos Judiciais/Recursais

841

933

-9,86%

2. Obrigações

14.693

5.107

187,70%

Operacional

12.370

2.862

332,22%

2.323

2.245

3,47%

96.597

93.273

3,56%

Fundos Administrativos

85.662

84.591

1,27%

Fundos dos Investimentos

10.935

8.682

25,95%

5. Ativo Líquido (1-2-3)

2.228.521

2.106.597

5,79%

Provisões Matemáticas

2.306.940

2.090.762

10,34%

(99.236)

3.599

-2857,32%

20.817

12.236

70,13%

96

89

7,87%

5. Ativo Líquido (1-2-3)

9.966

9.666

3,10%

Provisões Matemáticas

7.928

7.947

-0,24%

Superávit / (Déficit) Técnico

2.038

1.719

18,56%

Contingencial
3. Fundos não Previdenciais

Superávit / (Déficit) Técnico
Fundos Previdenciais
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DAL
PLANO ASSOCIATIVO INFRAPEV I
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DMAL
PLANO II DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Fundos de Investimento
2. Obrigações
Operacional
5. Ativo Líquido (1-2-3)
Provisões Matemáticas

2013

2012

Variação

117
5
34
78
78

20
4
6
11
11

485,00%
25,00%
466,67%
609,09%
609,09%

5
5

-

100,00%
100,00%

112
112

20
20

460,00%
460,00%

REAIS MIL

A) Ativo Líquido – Início do Exercício
1. Adições
(+)
Contribuições
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
(-)
(-)
(-)

2. Destinações
Benefícios
Constituição de Contingências – Gestão Previdencial
Custeio Administrativo

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-)
Provisões Matemáticas
(+/-)
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
B) Ativo Líquido – Final de Exercício (A+3)
C) Fundos não previdenciais
(+/-)
Fundos Administrativos
(+/-)
Fundos dos Investimentos

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)

(+/-)
(+/-)

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DMAL
PLANO I DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO
DESCRIÇÃO

REAIS MIL

2013

2012

Variação

65.126
5.123
2.482
2.641

56.233
11.943
3.156
8.787

15,81%
-57,10%
-21,36%
-69,94%

(303)
(3.456)
(350)
3.503

(3.050)
(2.763)
(287)

-90,07%
25,08%
-100,00%
-1320,56%

4.820
2.350
2.470
69.946

8.893
10.587
(1.694)
65.126

-45,80%
-77,80%
-245,81%
7,40%

3.376
2.771
605

7.160
6.585
575

-52,85%
-57,92%
5,22%

DESCRIÇÃO

2013

2012

Variação

A) Ativo Líquido – Início do Exercício
1. Adições
Contribuições
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
2. Destinações
Benefícios
Constituição de Contingências – Gestão Previdencial
Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
B) Ativo Líquido – Final de Exercício (A+3)
C) Fundos não previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

9.666
714
84
630
(414)
(320)
(30)
(64)
300
(19)
319
9.966
937
841
96

8.646
1.402
102
1.300
(382)
(309)
(28)
(45)
1.020
1.500
(480)
9.666
1.022
933
89

11,80%
-49,07%
-17,65%
-51,54%
8,38%
3,56%
7,14%
42,22%
-70,59%
-101,27%
-166,46%
3,10%
-8,32%
-9,86%
7,87%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DMAL
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
EM 31 DE DEZEMBRO
DESCRIÇÃO
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)

(+/-)
(+/-)

A) Ativo Líquido – Início do Exercício
1. Adições
Contribuições
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
2. Destinações
Benefícios
Constituição de Contingências – Gestão Previdencial
Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas
Fundos Previdenciais
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
B) Ativo Líquido – Final de Exercício (A+3)
C) Fundos não previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
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REAIS MIL

2013

2012

Variação

2.106.597
231.217
139.681
91.536
(109.293)
(101.376)
(415)
(7.502)
121.924
216.177
8.582
(102.835)
2.228.521
96.597
85.662
10.935

1.779.904
400.059
141.657
258.402
(73.366)
(63.608)
(603)
(9.155)
326.693
450.155
(31.730)
(91.732)
2.106.597
93.273
84.591
8.682

18,35%
-42,20%
-1,39%
-64,58%
48,97%
59,38%
-31,18%
-18,06%
-62,68%
-51,98%
-127,05%
12,10%
5,79%
3,56%
1,27%
25,95%
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – DMAL
PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS – DPT
PLANO I DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido – Início do Exercício
1. Adições
(+)
Contribuições
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
(-)
(-)

2. Destinações
Benefícios
Custeio Administrativo

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-)
Provisões Matemáticas
B) Ativo Líquido – Final de Exercício (A+3)

2013

2012

Variação

20
100
99
1

20
20
-

100,00%
400,00%
395,00%
100,00%

(8)
(5)
(3)

-

-100,00%
-100,00%
-100,00%

92
92
112

20
20
20

360,00%
360,00%
460,00%

REAIS MIL

DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Benefício Definido

2013

2012

Variação

71.041

65.836

7,91%

69.170

66.820

3,52%

43.778

35.135

24,60%

43.778

35.135

24,60%

26.901

37.363

-28,00%

(26.901 )

(37.363)

-28,00%

(1.509)

(5.678)

-73,42%

(-) Déficit Equacionado

(1.509)

(5.678)

-73,42%

(-) Patrocinador(es)

(1.331)

(2.580)

-48,41%

-

(2.580)

-100,00%

(178)

(518)

-65,64%

1.2. Benefícios a Conceder
Benefício Definido
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir

(-) Participantes
(-) Assistidos
2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingências
(-) Déficit Técnico Acumulado
3. Fundos
3.2. Fundos de Investimento – Gestão Previdencial
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial
4.2. Investimentos – Gestão Previdencial
5. Exigível Contingencial
5.1. Gestão Previdencial
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776

(1.694)

-145,81%

776

(1.694)

-145,81%

776

-

100,00%

776

-

100,00%

-

(1.694)

-100,00%

605

575

5,22%

605

575

5,22%

84

80

5,00%

83

79

5,06%

1

1

0,00%

406

55

638,18%

406

55

638,18%
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS – DPT
PLANO II DE BENEFÍCIO DEFINIDO
EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS – DPT
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Benefício Definido

Variação

REAIS MIL

2013

2012

DESCRIÇÃO

10.162

9.826

3,42%

7.928

7.947

-0,24%

3.933

4.039

-2,62%

1.1. Benefícios Concedidos

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)
1. Provisões Matemáticas

3.933

4.039

-2,62%

Contribuição Definida

4.069

4.019

1,24%

Benefício Definido

4.069

4.019

1,24%

(74)

(111)

-33,33%

(-) Serviço Passado

(74)

(111)

-33,33%

(-) Patrocinador(es)

(36)

(52)

-30,77%

(-) Participantes

(38)

(59)

-35,59%

2.038

1.719

18,56%

2.038

1.719

18,56%

2.038

1.719

18,56%

1.982

1.719

15,30%

1.2. Benefícios a Conceder
Benefício Definido
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir

2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingências
Reserva para Revisão do Plano
3. Fundos
3.2. Fundos de Investimento – Gestão Previdencial
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial
5. Exigível Contingencial
5.1. Gestão Previdencial

1.2. Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de contas – Parcela Patrocinador(es)/Instituidor
Saldo de contas – Parcela Participantes

2013

2012

Variação

2.254.149

2.120.386

6,31%

2.306.940

2.090.762

10,34%

683.453

592.688

15,31%

23.113

9.410

145,62%

660.340

583.278

13,21%

1.623.487

1.534.306

5,81%

1.362.064

1.279.375

6,46%

604.393

572.507

5,57%

757.671

706.868

7,19%

261.423

254.931

2,55%

-

(36.232)

-100,00%

(-) Serviço Passado

-

(36.232)

-100,00%

(-) Patrocinador(es)

-

(36.232)

-100,00%

(99.236)

3.599

-2.857,32%

(99.236)

3.599

-2.857,32%

-

3.599

-100,00%

Benefício Definido
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir

2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados

56

-

100,00%

96

89

7,87%

96

89

7,87%

Reserva de Contingências

9

9

0,00%

(-) Déficit Técnico Acumulado

9

9

0,00%

91

62

46,77%

91

62

46,77%

Superávit Técnico Acumulado

-

3.599

-100,00%

(99.236)

-

100,00%

31.752

20.918

51,79%

3.1. Fundos Previdenciais

20.817

12.236

70,13%

3.2. Fundos de Investimento – Gestão Previdencial

10.935

8.682

25,95%

12.370

2.863

332,06%

4.1. Gestão Previdencial

3.638

2.172

67,50%

4.2. Investimentos – Gestão Previdencial

8.732

691

1.163,68%

2.323

2.244

3,52%

1.880

1.467

28,15%

443

777

-42,99%

3. Fundos

4. Exigível Operacional

5. Exigível Contingencial
5.1. Gestão Previdencial
5.2. Investimentos – Gestão Previdencial
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS – DPT
PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I
EM 31 DE DEZEMBRO
REAIS MIL

DESCRIÇÃO
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)
1. Provisões Matemáticas
1.2. Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de contas – Parcela Participantes
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial

2013

2012

Variação

117

20

485,00%

112

20

460,00%

112

20

460,00%

112

20

460,00%

112

20

460,00%

5

-

100,00%

5

-

100,00%

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM REAIS MIL)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
é uma entidade fechada multipatrocinada de previdência complementar autorizada pela Portaria Previc/DITEC
nº 473, de 31 de agosto de 2011, administradora de planos múltiplos, com independência administrativa,
patrimonial e financeira, constituída em 25 de maio de 1998, conforme Portaria nº 453 do Ministério da
Previdência Social na forma da legislação em vigor, com personalidade jurídica distinta de seus patrocinadores.
O Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), antigo Instituto Arsa de Seguridade Social
(ARSAPREV), entidade fechada de previdência privada, autorizada a funcionar através da Portaria nº 3.030, de
29 de junho de 1982, do então Ministério da Previdência e Assistência Social, constituído, sem fins lucrativos,
sob a forma de sociedade civil pela ARSA – Aeroportos do Rio de Janeiro S/A, posteriormente incorporada à
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em consonância com o Decreto nº 93.609, de
21 de novembro de 1986, doravante designada simplesmente Patrocinador Instituidor.
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São patrocinadores do Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), a Empresa Brasileira de

Participantes

Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, patrocinador–fundador e o próprio INFRAPREV e como Instituidor, a

Ativos

48

4

11.132

66

11.250

Assistidos - Aposentados

77

8

1.859

-

1.944

Assistidos – Auxílio-Doença

3

-

110

-

113

Complementar, aprova o Regulamento do Plano Associativo INFRAPREV I – Plano PAI-I, bem como o Convênio

Autopatrocinados

1

-

453

-

454

de Adesão da Associação Nacional dos Empregados da Infraero (ANEI), na qualidade de instituidor deste plano,

BPD

-

-

6

-

6

57

13

672

-

742

186

25

14.232

66

14.509

Associação Nacional dos Empregados da Infraero (ANEI).
A Portaria Previc/DITEC nº 166, de 30 de março de 2012 da Superintendência Nacional de Previdência

o qual passa a ser identificado pelo CNPB nº 2012.0008-19. O Plano Associativo INFRAPREV I (Plano PAI I)
visa possibilitar a ampliação ao amparo previdenciário aos familiares dos atuais participantes e assistidos
do Instituto, associados da ANEI, em linha com os objetivos estratégicos do multipatrocínio.

Pensionistas
Total

Plano BD I Plano BD II

Plano CV Plano PAI-I

Total

O INFRAPREV administra atualmente 04 (Quatro) Planos de benefícios: sendo 02 (dois) planos de benefícios

Os recursos de que a Entidade dispõe para seu funcionamento são representados por contribuições de suas

previdenciais na modalidade de Benefício Definido (BD), 01 (um) plano na modalidade de Contribuição

patrocinadoras, participantes, assistidos e autopatrocinados e dos rendimentos resultantes das aplicações

Variável (CV) e 01 (um) plano instituído na modalidade de Contribuição Definida (CD), conforme registro na

desses recursos.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), cujos custeios são estabelecidos pelo
atuário com base em Avaliações Atuariais.

Planos

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Tipo de Planos

CNPB

Plano BD-I

Benefício Definido

1982.0007-83

Plano BD-II

Benefício Definido

1982.0018-11

(CNPC), e em conformidade com a Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011, alterada pela Resolução

Plano CV

Contribuição Variável

2000.0081-19

CNPC Nº 12, de 19 de Agosto de 2013, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 e Resoluções do

Plano PAI-I

Contribuição Definida

2012.0008-19

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as Normas e Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil Aplicáveis às Entidades Reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar

Conselho Federal de Contabilidade nº CFC 1.328/2011, que aprova a NBC ITG 2001 – Entidades Fechadas
de Previdência Complementar e CFC nº 1.329 que altera sigla e numeração de normas, interpretações e
comunicados técnicos.

O INFRAPREV tem como objetivo principal instituir, executar e administrar planos de benefícios de caráter
previdenciário, na forma da legislação vigente, com eficiência e transparência, promovendo o bem-estar

Os registros contábeis são efetuados em duas gestões distintas (Previdencial e Administrativa) e o Fluxo dos

dos seus participantes. Apresentamos a seguir o número de participantes por plano de benefício em 31 de

Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade

dezembro de 2013.

das transações e estão sendo apresentados de forma comparativa com os números do exercício de 2012.
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Gestão Previdencial: atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios, os institutos

2.4 – DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DAL)

do resgate, do autopatrocínio e do Benefício Proporcional Diferido (art. 14 da LC nº 109/2001), bem como

Tem como finalidade evidenciar de forma individualizada os componentes patrimoniais de cada plano de

do resultado do plano de benefícios de natureza previdenciária.

benefícios, ao final de cada exercício.

Gestão Administrativa: atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos de

2.5 – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL)

benefícios (receitas e despesas administrativas).

Este Demonstrativo tem por finalidade demonstrar de forma individualizada as mutações sofridas pelo Ativo
Líquido dos planos de benefícios, ao final de cada exercício.

Fluxo dos Investimentos: registro e controle referentes à aplicação dos recursos garantidores dos planos

2.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS (DPT)

de benefícios, bem como do plano de gestão administrativa (PGA).

Tem como finalidade evidenciar de forma individualizada as alterações do Patrimônio de Cobertura de cada
Apresentamos a seguir os demonstrativos contábeis exigidos a partir da Resolução CNPC nº 08, de 31 de

plano de benefícios, ao final de cada exercício. Mostra os valores das obrigações presentes e futuras dos

outubro de 2011, alterada pela Resolução CNPC Nº 12, de 19 de Agosto de 2013.

planos para com seus participantes.

2.1 – BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

originais, ao final de cada exercício.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS,
ITENS AVALIADOS E CRITÉRIOS ADOTADOS

2.2 – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (DMPS)

Os principais procedimentos, normas e princípios adotados nas demonstrações contábeis, bem como a

Este Demonstrativo substitui a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e tem como finalidade

legislação pertinente estão resumidos a seguir:

Tem como finalidade evidenciar de forma consolidada os saldos das contas de ativo, passivo e patrimônio social
dos planos de benefícios previdenciários administrados pelo INFRAPREV, mantidos pelos seus montantes

evidenciar de forma consolidada as modificações sofridas pelo Patrimônio Social do conjunto de planos de

3.1 – RENDA FIXA

benefícios, ao final de cada exercício.

São operações com rendas definidas, pré ou pós-fixadas lastreadas em títulos públicos (federais, estaduais

2.3 – DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (DPGA)

e municipais) e privados emitidos por instituições financeiras ou por empresas.

Tem como finalidade evidenciar de forma consolidada e individualizada (facultativa) a atividade administrativa
da entidade, evidenciando as alterações do fundo administrativo, ao final de cada exercício.

a) Os títulos pré-fixados de qualquer natureza estão demonstrados, por ocasião de sua aquisição, pelo valor
desembolsado, evidenciando-se os juros decorridos, ágio e deságio, sendo as receitas correspondentes registradas
em conta de resultado apropriadas até o vencimento da operação, observado o critério “pró-rata temporis”;
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b) Os títulos pós-fixados estão demonstrados, por ocasião de sua aquisição, pelo valor desembolsado,

As taxas e emolumentos pagos neste mercado estão registrados em conta de resultado deste próprio mercado.

evidenciando-se o valor nominal de sua emissão, atualização monetária, juros decorridos, ágio e deságio,
sendo os rendimentos destes títulos apropriados mensalmente observando-se o critério “pró-rata temporis”;

c) FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Estão demonstrados pelo valor nominal da cota, ajustados com os ganhos ou perdas correspondentes ao período.

c) O ágio e deságio dos títulos pré ou pós-fixados, amortizados “pró-rata temporis” pelo critério exponencial,

3.3 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

estão atualizados mensalmente, pelo mesmo indexador dos respectivos títulos e;

Os investimentos imobiliários estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente pela
d) A entidade classifica os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira própria em “Títulos para Negociação”

variação da UFIR até 31 de dezembro de 1995, deduzidas as depreciações acumuladas (exceto terrenos),

e “Títulos Mantidos até o Vencimento” em conformidade com a Resolução MPAS / CGPC nº. 04, de 30 de janeiro

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

de 2002 e pela Resolução MPAS/CGPC nº. 22, de 25 de setembro de 2006, conforme demonstrado na Nota 06.

constante do laudo técnico de avaliação, atendendo o disposto no Anexo “A”, Item II, Subitem 19, letra “h”
da IN SPC nº 34 /2009.

3.2 – RENDA VARIÁVEL
3.4 – OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
a) AÇÕES – À VISTA

As operações com participantes representam os empréstimos concedidos, pelo valor principal acrescidos dos

As ações estão escrituradas pelo custo de aquisição, acrescido das despesas diretas de taxas e corretagens,

rendimentos auferidos, deduzidas as amortizações. No ato da concessão é cobrada a cota de fundo garantidor

ajustado ao preço de mercado determinado pela cotação de fechamento das ações, no último pregão do ano

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

da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.

empréstimos nos casos de quitação por morte e 1% para cobertura das operações de empréstimos em atraso
e de suas respectivas ações de cobrança.

A variação decorrente do confronto entre o valor contábil e o da avaliação está apropriada diretamente em
conta de resultado.

A taxa de concessão é pré-fixada e formada pela variação média do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
dos últimos 12 meses, acrescida taxa de juros que varia de 0,50% até 0,90% ao mês, conforme prazo do

b) DERIVATIVOS

contrato, resultando em uma taxa média pré-fixada de 1,20% a.m., auferidos até a data do balanço. São cobrados

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

adicionalmente IOF conforme legislação em vigor e taxa de administração de 0,25% sobre o valor solicitado.

administração de riscos contra oscilações de preços e taxas.

3.5 – PERMANENTE
A operação é registrada no Ativo pelo valor do contrato, em contrapartida de conta retificadora do próprio

Está demonstrado pelo custo de aquisição acrescido de correção monetária, até 31 de dezembro de

ativo, os ajustes dos contratos são diários e as variações positivas ou negativas registradas em conta de

1995, ajustados por depreciações ou amortizações acumuladas (exceto direito de uso), calculadas pelo

resultado. Diariamente são feitos os ajustes do valor inicial do contrato e sua retificadora a fim de demonstrar

método linear, e com as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e por espécie de bens, às

as oscilações sofridas.

seguintes alíquotas:
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TABELA DE ALÍQUOTAS DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Período de atraso no recebimento de crédito
Descrição

Alíquota Anual

% aprovisionado sobre os créditos

Entre 61 e 120 dias

25%

Entre 121 e 240 dias

50%

Entre 241 e 360 dias

75%

Instalações em Geral

10%

Instalações Elétricas

20%

Móveis, Utensílios, Máquinas e Equipamentos de Uso

10%

Sistemas de Comunicação

10%

Computadores e Periféricos

20%

Veículos (exceto Utilitários)

20%

3.8 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Software

20%

Registra o montante das provisões em decorrência de ações judiciais passivas mantidas contra a Entidade.

Implantação, Reorganização e Desenvolvimento

20%

É atualizado através das informações jurídicas sobre o curso dessas ações, de acordo com a possibilidade de

Acima de 360 dias

100%

perda determinada pelos advogados patrocinadores dos processos, além dos seguintes critérios:

3.6 – PROVISÕES DIVERSAS

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

A Entidade adota a sistemática de provisões em atendimento ao disposto na Resolução CNPC n° 08/2011 e
IN SPC nº 34/2009 e ao Princípio Contábil do Regime de Competência, na proporção de 01/12 avos mensais

lhe deu origem e;
• Existindo depósito judicial este deverá ser registrado em conta do Ativo, no grupo Depósitos Judiciais/

para as seguintes rubricas:

Recursais do plano de benefício na gestão correspondente (Previdencial, Administrativa e/ou dos

a) Provisão para Férias;

Investimentos).

b) Provisão para 13° Salário;
c) Provisão das Contribuições a Receber das Patrocinadoras e Participantes; e,

3.9 – GARANTIA DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS E DOS FUNDOS

d) Provisão do Abono Anual dos Benefícios Devidos.

Os recursos garantidores das provisões matemáticas dos planos de benefícios das entidades fechadas
de previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional de

3.7 – PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – PCLD

Previdência Complementar, bem como, aqueles de qualquer origem ou natureza, correspondentes às demais

A provisão para perda provável na realização dos ativos é constituída com base no valor do principal, parcelas

reservas, fundos e provisões, foram aplicados conforme as diretrizes do regulamento anexo à Resolução

ou de encargos da operação, conforme o número de dias de atraso, atendendo ao disposto no Item 11, Anexo

CMN n° 3.792, de 25 de setembro de 2009.

“A” da IN SPC nº 34/2009.
Consideram-se recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela entidade, os Ativos dos
Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação duvidosa devem ser adotados

Investimentos (grupo 1.2.3), adicionados das Disponibilidades (grupo 1.1.0) e deduzidos os valores a pagar

os seguintes percentuais sobre os valores dos créditos vencidos e vincendos:

classificados no Exigível Operacional (grupo 2.1.3) e Exigível Contingencial (grupo 2.2.3).
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3.10 – PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDO PREVIDENCIAL

Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo de cada plano, o INFRAPREV utiliza o seguinte critério:

São apurados com base em cálculos atuariais, procedidos por atuários externos. Representam os
compromissos acumulados no encerramento do exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder

Receitas: Alocadas diretamente a cada plano que as originou, sendo utilizadas as fontes de custeio

aos participantes e assistidos.

previdencial e investimentos;

As provisões matemáticas de benefícios concedidos destinam-se à cobertura dos compromissos da

Despesas Específicas: Alocadas diretamente ao plano que as originou;

Entidade com os benefícios de prestação continuada, concedidos a seus assistidos e beneficiários em
Despesas Comuns: Administração Previdencial - Utilização de critério de rateio que considera a

gozo de tais benefícios.

ponderação entre o número de participantes e assistidos, modalidade do plano e seus benefícios
As provisões matemáticas de benefícios a conceder, destinam-se à cobertura de eventos futuros, com a

oferecidos, além das atividades específicas de cada área, servindo de base para apuração do percentual

geração atual, ou seja, participantes e beneficiários que ainda não se encontram em gozo de benefícios de

de participação de cada Gestão e Plano. Administração dos Investimentos – Utilização de critério de

prestação continuada.

rateio que considera o patrimônio de cada plano em relação ao patrimônio total, além das atividades
específicas de cada área, servindo de base para apuração do percentual de participação de cada

As provisões matemáticas a constituir são parcelas a serem integralizadas ao Patrimônio para Cobertura do

Gestão e Plano.

Plano, decorrentes de “Serviço Passado” e “Déficit Equacionado” e representam o valor atual das Contribuições
Extraordinárias futuras, na data da avaliação atuarial.

As fontes de custeio da Gestão Administrativa, assim como seus limitantes, obedecem às determinações
contidas no Regulamento do PGA e estão em conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009.

3.11 – OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em conformidade com a Resolução CNPC nº 08/2011 e Instrução SPC nº 34/2009, os registros das operações

3.12 – CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

administrativas são efetuados através do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que possui patrimônio

As Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com os princípios de consolidação, emanados da

próprio segregado dos planos de benefícios previdenciais.

legislação societária brasileira e em atendimento à Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011, IN SPC
nº 34, de 28 de setembro de 2009 e a NBC ITG 2001 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimentos e Diretas) e reversão

abrangem as Demonstrações Contábeis do Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), relativas

de contingências, deduzidas das despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos

aos planos de benefícios, bem como o Plano de Gestão Administrativa (PGA), da Entidade.

investimentos e constituição de contingências, sendo as sobras ou insuficiências administrativas
alocadas ou revertidas ao Fundo administrativo. O saldo do Fundo Administrativo é segregado por plano

As contas contábeis passíveis de ajustes e eliminações foram as seguintes: Recursos a Receber de Outros

de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes

Planos, Recursos a Pagar para Outros Planos, Superávit Técnico, Déficit Técnico, Participação no Plano de

e assistidos dos planos.

Gestão Administrativa e Participação no Fundo Administrativo – PGA.
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A seguir, demonstra-se o detalhamento dos ajustes e eliminações decorrentes da consolidação das

3.13 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Demonstrações contábeis no período de 2013:
a) Gestão Previdencial
DESCRIÇÃO

O custeio administrativo previdencial da Entidade engloba todas as despesas efetuadas com a administração

2013

2012

89.274

93.763

89.274

93.763

89.274

93.763

-

1.654

PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

89.274

92.109

A entidade utiliza-se de recursos dos investimentos para cobertura das despesas com a administração e

PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

89.274

92.109

controle do Fluxo dos Investimentos de acordo com critério de rateio estabelecido e aprovado pela Diretoria

ATIVO
REALIZÁVEL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
RECURSOS A RECEBER DE OUTROS PLANOS

previdencial, utilizando-se para sua cobertura parte dos recursos coletados correntes (grupo 3.1.1.0.00.00) para os
Planos I e II de Benefício Definido, o valor das contribuições extras para o Plano de Contribuição Variável, e parte
da rentabilidade para o Plano PAI-I, todos previstos nos respectivos planos de custeio anual pelo Atuário Externo.
b) Investimentos

Executiva da Entidade.
DESCRIÇÃO

2013

2012

89.274

93.763

EXIGÍVEL OPERACIONAL

89.274

93.763

GESTÃO PREVIDENCIAL

-

1.654

-

1.654

89.274

92.109

2.814

1.694

2.758

1.694

56

-

(2.814)

(1.694)

(2.814)

(1.694)

89.274

92.109

89.274

92.109

89.274

92.109

89.274

92.109

PASSIVO

RECURSOS A PAGAR PARA OUTROS PLANOS
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA ESPECIAL PARA AJUSTE DO PLANO
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(-) DÉFICIT TÉCNICO
FUNDOS
FUNDOS ADMINISTRATIVOS
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO – PGA

No exercício de 2013 foi utilizada a taxa de administração que alcançou o percentual de 0,82% estando
em conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009, art. 6º que fixou em 1% o limite anual da taxa de
administração.
No exercício de 2012 foi utilizada a taxa de administração que alcançou o percentual de 0,81% estando
em conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009, art. 6º que fixou em 1% o limite anual da taxa de
administração.

3.14 – APROPRIAÇÕES DAS RECEITAS (ADIÇÕES) E DESPESAS (DEDUÇÕES)
As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da Gestão Administrativa e as Rendas/
Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimento, são escrituradas pelo regime
contábil de competência de exercícios.
As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio recebido em dinheiro,
decorrentes de investimentos em ações, são reconhecidas após a publicação da decisão da Assembleia Geral
dos Acionistas das empresas investidas.
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NOTA 4 – REALIZÁVEL DE INVESTIMENTOS

3.15 – RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS
A remuneração dos investimentos previdenciais e administrativos é calculada proporcionalmente de acordo
com a participação de cada gestão nos investimentos totais da entidade, em conformidade com a Resolução

4.1 – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

Apresenta-se a seguir o Demonstrativo da Composição Consolidada da Carteira de Investimentos da entidade de
forma comparativa com o exercício anterior.

Esta remuneração se dá pela transferência de recursos para a Gestão Previdencial e Administrativa decorrente do
resultado positivo ou negativo dos investimentos, observada a participação de cada gestão no montante aplicado.
Estrutura de Gestão dos Investimentos – Segregação Real dos Ativos dos Planos
A partir de 1º de janeiro de 2011, o INFRAPREV adotou para os seus investimentos a estrutura MULTIFUNDO,
situação que caracteriza uma gestão individualizada dos recursos por plano de benefícios, indicando que os
ativos não estão investidos de forma coletiva.
A metodologia e os critérios adotados na Segregação Real dos Ativos, direitos e obrigações de cada plano
de benefícios, tomou por base a posição patrimonial correspondente ao mês de dezembro do exercício
imediatamente anterior.

INVESTIMENTOS

2013

2012

TÍTULOS PÚBLICOS

852.735

745.794

Títulos Públicos Federais

852.735

745.794

Bônus do Tesouro Nacional

-

2.075

Notas do Tesouro Nacional

774.428

724.249

Letra Financeira do Tesouro

28.979

19.470

Letra do Tesouro Nacional

49.328

-

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS

276.994

234.298

Instituições Financeiras

188.250

146.525

8.663

3.764

109.660

96.335

Certificados de Depósitos Bancários

-

2.541

Debêntures Não Conversíveis

-

379

Outras Aplicações em Instituições Financeiras

69.927

43.506

Companhias Abertas

88.744

83.448

Debêntures Não Conversíveis

88.744

83.448

Sociedade de Propósito Específico

-

4.325,00

Cédulas de Crédito Bancário

-

4.325

196.320

300.112

38.468

22.946

157.852

269.369

-

7.797

Certificados de Recebíveis Imobiliários
Depósitos a Prazo com Garantia Especial

AÇÕES
Instituições Financeiras
Companhias Abertas
Empréstimos de Ações
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INVESTIMENTOS

2013

2012

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

703.045

705.453

Renda Fixa

158.237

315.725

Ações

64.530

13.873

Multimercado

62.024

-

A conclusão do processo de reavaliação imobiliária acarretou num incremento patrimonial no montante

Direitos Creditórios

32.630

42.347

de R$ 4.642 mil (R$ 12.602 mil em 2012), que foi contabilizado no Ativo – Investimentos Imobiliários, em

353.857

295.013

31.767

38.495

19

-

174.602

115.054

27.424

-

147.178

115.054

150

114

113

80

Construções

42

38

Depreciações Acumuladas

(5)

(4)

147.028

114.940

105.420

73.561

Construções

48.674

47.403

Depreciações Acumuladas

(8.178)

(6.877)

-

(56)

1.112

909

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

188.788

156.891

DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS

99

99

2.392.602

2.257.701

Participações
Imobiliário
DERIVATIVOS
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO
ALUGUÉIS E RENDAS
USO PRÓPRIO
Terrenos

LOCADAS A TERCEIROS
Terrenos

Provisão Para Perdas – Aluguéis
Aluguéis a Receber

TOTAL

Outras aplicações em Instituições Financeiras referem-se às aplicações em Letras Financeiras de Instituições
Financeiras e Letra Financeira Subordinada Nível II, que não possuem conta específica na planificação contábil
padrão da Previc.

4.2 – REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
No exercício de 2013, em atendimento à legislação vigente, foram procedidas reavaliações dos investimentos
imobiliários, conforme laudos técnicos emitidos por profissionais e/ou empresas legalmente habilitados.

contrapartida à conta de Rendas/Variações Positivas e/ou Deduções/Variações Negativas.
Em conformidade com a referida legislação, nova reavaliação deverá ocorrer, no máximo, até dezembro de 2016.
Abaixo a composição da carteira e, em seguida, a demonstração das reavaliações:

EXERCÍCIO DE 2013
IMÓVEIS DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (PLANO CV)
Data Reavaliação
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
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Descrição dos Imóveis
Rua das Marrecas, 39 – 3 vagas uso próprio
Avenida Almirante Barroso, 54 – 4º andar
Avenida Almirante Barroso, 52 – 2301º andar
Avenida Almirante Barroso, 52 – 2302º andar
Avenida Almirante Barroso, 52 – 2401º andar
Avenida Almirante Barroso, 52 – 2402º andar
Rua da Assembleia, 10 sala 1.412
Rua da Assembleia, 10 sala 1.413
Rua da Assembleia, 10 sala 2.412
Rua da Assembleia, 10 sala 2.613
Rua Conde de Baependi, 24
Rua das Marrecas, 39 - 5 Vagas Renda
Praia de Botafogo, 501 – Bloco II
Praia de Botafogo, 501 – Bloco I
Rua Primeiro de Março, 23/6º andar
Rua Primeiro de Março, 23/7º andar
Avenida Rio Branco, 103/19º andar
Avenida Rio Branco, 116/12º andar
Avenida Rio Branco, 116/16º andar
Avenida Santo Amaro, 526 – São Paulo
Porto Atlântico – em construção
TOTAL

Valor Contábil
150
7.594
6.643
6.643
6.991
6.991
1.659
2.539
1.729
2.639
8.089
250
31.641
30.727
2.697
2.697
3.137
3.497
3.497
11.624
27.424
168.858

78

DEMONSTRAÇÃO DAS REAVALIAÇÕES
Data
Reavaliação

Descrição dos Imóveis

02/12/2013 Rua das Marrecas, 39-3 vagas uso próprio

EXERCÍCIO DE 2012
Valor
Valor
Valor
Vida Útil
Reavaliado Contábil Reavaliação Remanescente
150

113

37 240 meses

02/12/2013 Av. Almirante Barroso, 54 - 4º andar

7.600

6.531

1.069 300 meses

02/12/2013 Rua da Assembleia, 10 sala 1412

1.660

1.503

02/12/2013 Rua da Assembleia, 10 sala 1413

2.540

02/12/2013 Rua da Assembleia, 10 sala 2412

Data
Reavaliação

Descrição dos Imóveis

114

94

20 240 meses

03/12/2012 Av. Almirante Barroso, 54 - 4º andar

6.600

5.915

685 300 meses

157 300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 1412

1.510

1.406

104 300 meses

2.299

241 300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 1413

2.310

2.131

179 300 meses

1.730

1.543

187 300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 2412

1.550

1.406

144 300 meses

02/12/2013 Rua da Assembleia, 10 sala 2613

2.640

2.359

281 300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 2613

2.370

2.131

239 300 meses

02/12/2013 Rua Conde de Baependi, 24

8.100

6.912

1.188 360 meses

03/12/2012 Rua Conde de Baependi, 24

6.950

4.734

2.216 420 meses

250

188

62 240 meses

191

157

34 240 meses

02/12/2013 Praia de Botafogo, 501 - Bloco II

31.657

32.949

-1.292 396 meses

03/12/2012 Praia de Botafogo, 501 - Bloco II

33.374

30.403

2.971 429 meses

02/12/2013 Praia de Botafogo, 501 - Bloco I

30.743

31.890

-1.146 396 meses

03/12/2012 Praia de Botafogo, 501 - Bloco I

32.303

29.536

2.767 429 meses

02/12/2013 Rua Primeiro de Março, 23/6º andar

2.700

2.291

409 300 meses

03/12/2012 Rua Primeiro de Março, 23/6º andar

2.330

1.795

535 240 meses

02/12/2013 Rua Primeiro de Março, 23/7º andar

2.700

2.291

409 300 meses

03/12/2012 Rua Primeiro de Março, 23/7º andar

2.330

1.795

535 240 meses

02/12/2013 Avenida Rio Branco, 103/19º andar

3.140

2.770

370 360 meses

03/12/2012 Avenida Rio Branco, 103/19º andar

2.800

2.302

498 360 meses

02/12/2013 Avenida Rio Branco, 116/11º andar

3.500

2.884

616 300 meses

03/12/2012 Avenida Rio Branco, 116/11º andar

2.920

2.657

263 360 meses

02/12/2013 Avenida Rio Branco, 116/12º andar

3.500

2.884

616 300 meses

03/12/2012 Avenida Rio Branco, 116/12º andar

2.920

2.657

263 360 meses

02/12/2013 Avenida Rio Branco, 116/16º andar

3.500

2.884

616 300 meses

03/12/2012 Avenida Rio Branco, 116/16º andar

2.920

2.657

263 360 meses

11.664

10.841

823 120 meses

03/12/2012 Avenida Santo Amaro, 526 - São Paulo

10.904

10.018

886 180 meses

117.774

113.132

114.396

101.794

02/12/2013 Rua das Marrecas, 39 - 5 Vagas Renda

02/12/2013 Avenida Santo Amaro, 526 - São Paulo
TOTAL

03/12/2012 Rua das Marrecas, 39-3 vagas uso próprio

Valor
Valor
Valor
Vida Útil
Reavaliado Contábil Reavaliação Remanescente

03/12/2012 Rua das Marrecas, 39 - 5 Vagas Renda

4.642

TOTAL
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4.3 – OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

b) Debêntures Não Conversíveis - Empresa CEL Participações Ltda.

As operações com participantes representam os empréstimos concedidos pelo valor principal, acrescidos

Essas debêntures foram adquiridas em março, junho, julho, agosto e setembro de 1998 e provisionadas em

dos rendimentos auferidos no período, deduzidas as amortizações.

100% do seu valor, por motivo de atraso, superior a 360 dias.

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo das operações com participantes é de R$ 188.788 mil (R$ 156.891

Em 31 de dezembro de 2013 o saldo atualizado é de R$ 19.392 mil (R$ 16.464 mil em 31 de dezembro de 2012).

mil em 31 de dezembro de 2012).
A Entidade ingressou com Ação de Execução das Garantias, em 2001, na 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro – RJ,
conforme Processo 2001.011.088895-1, tendo sido redistribuída, em 05 de abril de 2004, a referida Ação

NOTA 5 – PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA DE ATIVOS

para a 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ, encontrando-se o processo judicial em regular andamento.
582

Plano de Benefício Definido – BDII

194

Plano de Contribuição Variável – CV

A Entidade constituiu provisão para perdas na realização dos elementos do seu Ativo de acordo com os

Plano de Gestão Administrativa – PGA

critérios estabelecidos pela IN SPC nº 34/2009 e encontra-se segregada por plano, conforme abaixo:

√ CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS

Plano de Benefício Definido BD-I

Total

17.937
679
19.392

c) Cédulas de Créditos Bancários – Empresa Eletrodireto S.A.
Títulos adquiridos em junho de 2006 e provisionados em 100% do seu valor, em face da Declaração de

a) Debêntures Não Conversíveis - Empresa ALCAR Empreendimentos e Participações

Falência - Proc. nº 152.01.2007.007476-5, em tramitação junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, em

Essas debêntures foram adquiridas em dezembro/1998 e provisionadas em sua totalidade, por motivo de

20 de maio de 2008. Em 31 de dezembro de 2013 o saldo atualizado é de R$ 55.842 mil (R$ 46.569 em

insolvência. Em 31 de dezembro de 2013 o saldo atualizado é de R$ 85.730 mil (R$ 65.606 mil em 31 de

31 de dezembro de 2012).

dezembro de 2012). A Entidade ingressou em 21 de novembro de 2003 com Ação de Execução das Garantias
encontrando-se o processo judicial em regular andamento perante o Juízo da 9ª Vara Cível de São Paulo -

Anteriormente à Declaração de Falência da emitente, o INFRAPREV adotou as providências necessárias à

Processo nº. 000.03.148422-0.

defesa de seus interesses e distribuiu, em 21 de setembro de 2007, Ação de Execução contra os Avalistas
da Operação – Proc. nº 583.00.2007.228369-1, em regular tramitação junto à 4ª. Vara Cível – SP, tendo em

Plano de Benefício Definido BD-I

5.511

Plano de Benefício Definido – BDII

1.837

Plano de Contribuição Variável – CV
Plano de Gestão Administrativa – PGA
Total

vista a frustração do pedido de Recuperação Judicial apresentado em 04 de julho de 2007.

72.258

A Entidade ingressou ainda, em abril de 2008, com habilitação de crédito na ação de recuperação judicial na

6.124

3ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, conforme Processo 152.01.2007.007476-4/001, com a consequente

85.730

decisão de habilitação de seu crédito naquele Juízo.
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Plano de Contribuição Variável – CV

55.842

Plano

Total

55.842

d) Debêntures Não Conversíveis - Empresa Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
Trata-se do ingresso em nossa carteira de 191 Debêntures provenientes do resgate total do fundo BB

Quantidade

Valor

Plano de Benefício Definido I – BD-I

16

402

Plano de Benefício Definido II – BDII

3

75

Plano de Contribuição Variável – CV

421

10.578

Total

440

11.055

INFRAPREV Atuarial Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado em julho de 2008 e
provisionadas para perdas, por motivo de insolvência, em 100% de seu valor. Em 31 de dezembro de 2013
f) Cédulas de Créditos Bancários – RAESA

o saldo atualizado é de R$ 231 mil (R$ 335 mil em 31 de dezembro de 2012).

Trata-se de títulos adquiridos pelo INFRAPREV em 03 (três) lotes datados de 26 de julho de 2006, 02 de
A Planner Corretora de Valores S/A propôs em face da ULBRA Recebíveis S/A, Ação de Execução de Título

agosto de 2006 e 08 de agosto de 2006 e provisionados para perda em sua totalidade em função de atraso

Extrajudicial, em decorrência do descumprimento das Obrigações assumidas na Escritura de Emissão de

na amortização do principal superior a 360 dias, bem como dos pagamentos dos juros. Esta provisão teve

Debêntures. O Processo Judicial encontra-se em regular tramitação perante a 1ª. Vara Cível – SP. – Proc. nº

início em maio de 2012 e o seu saldo atualizado em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 17.398 mil (R$ 12.976

583.00.2009.141772-0.

mil em 31 de dezembro de 2012).

Plano de Contribuição Variável – CV

232

Plano de Contribuição Variável – CV

17.398

Total

232

Total

17.398

√ AÇÕES

e) Debêntures Não Conversíveis – Cia Aberta Construtora SULTEPA S/A
Trata-se de 440 Debêntures Não Conversíveis da Terceira Emissão em função da Declaração de Vencimento
Antecipado, emitida pelo Agente Fiduciário Planner Corretora de Valores S/A, com fulcro na cláusula 3.20,

a) Ações à Vista – Empresa Américas Empreendimentos Artísticos S/A.

alínea “c” do Instrumento Particular de Escritura, por conta do não pagamento da parcela vencida em

Essas ações foram adquiridas em junho/1997 e provisionadas, por motivo de insolvência, em 100% do seu

31/08/2013, conforme previsto nos termos da Escritura de Emissão e respectivos aditamentos. Esta provisão

valor. O saldo provisionado é de R$ 3.102 mil para os exercícios de 2013 e 2012.

teve início em outubro de 2013 e o seu saldo atualizado em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 11.055.
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Plano de Contribuição Variável – CV

3.102

Total

3.102

81

Plano de Benefício Definido (BD-I)

√ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
a) Aluguéis e Encargos a receber em atraso da Holding do Brasil Corretora de Seguros
Os alugueis encontram-se em atraso desde 31 de janeiro de 2000 e foram provisionados, em 100% do seu
valor. O saldo provisionado é de R$ 56 mil, para os exercícios de 2012 e 2011.

37

Plano de Contribuição Variável (CV)

2.640

Total

2.677

Os valores dos ativos provisionados, assim como das provisões são atualizados pela curva original do
ativo e podem não representar o valor de recuperação dos mesmos.

A Entidade ingressou com Ação de Despejo, em 25 de agosto de 2000, na 38ª Vara Cível do Rio de Janeiro –
RJ, conforme Processo 2000.001.117.056-5, atualmente em fase de Execução da dívida.
A Ação foi julgada procedente, entretanto, não sendo possível a localização de bens penhoráveis e dos réus
para prosseguimento do processo, foram esgotados todos os meios de recuperação judicial do crédito. Assim
sendo, considerando-se a procedência da ação e execução da dívida, houve a expedição da Certidão de Crédito
no valor de R$ 250 mil, para eventual futura execução e o processo judicial foi baixado, em outubro/2013,
com os ajustes de acordo com a referida Certidão de Crédito e baixa também no provisionamento contábil
pelo mesmo valor da referida certidão. (R$ 56 mil em 31 de dezembro de 2012).

√ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES
As provisões para perdas relativas à inadimplência de operações de empréstimos concedidos a participantes
dos planos de benefícios administrados pelo INFRAPREV foram constituídas conforme critérios estabelecidos
pela Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009. O valor da provisão em 31 de dezembro de 2013 é
de R$ 2.677 mil (R$ 1.810 mil em 31 de dezembro de 2012). O aumento da inadimplência é decorrente do
processo de desligamento dos participantes funcionários da Infraero e participantes ativos que migraram
para a condição de Assistidos, gerando o desenquadramento da margem consignável. O montante de
R$ 2.677 mil representa 1,42% do saldo da carteira que no mesmo período totalizava R$ 188.788 mil. Os
valores provisionados para perdas foram encaminhados ao Escritório Jurídico para as distribuições das Ações
Judiciais de Cobrança e recuperação dos respectivos créditos.
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NOTA 6 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS POR CATEGORIA
A seguir apresentam-se os títulos e valores

6.1 – PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD-I)

mobiliários constantes da Carteira de Ativos do
INFRAPREV, segregados por Plano de Benefícios
e consolidado, classificados nas categorias
“Títulos para Negociação” e “Títulos mantidos

TIPO/NATUREZA

FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDOS
2013

2012

36.086

34.327

-

74

412

1.583

-

68

Bônus do Tesouro Nacional – BTN (*)

Até 31.12.2013

Debêntures Não Conversíveis de Cia Aberta

Acima de 31.12.2014

Debêntures Não Conversíveis de Instituições Financeiras

Até 31.12.2013

Fundos de Investimentos em Participações – FIP

Acima de 31.12.2014

8.167

6.959

Fundos de Investimentos Imobiliários – FII

Acima de 31.12.2014

691

118

Fundo de Investimentos Multimercado Estruturado

Acima de 31.12.2014

1.041

-

Fundos de Investimentos – Renda Fixa

Até 31.12.2014

15.739

22.582

Fundo de Investimentos em Ações – FIA

Até 31.12.2014

6.256

-

capacidade de atendimento das necessidades

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC

Acima de 31.12.2014

2.182

2.616

de liquidez do Plano de Benefícios.

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Até 31.12.2013

-

218

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Acima de 31.12.2013

-

109

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

Acima de 31.12.2015

1.598

-

29.690

29.554

até o Vencimento”. Os valores a receber e a
pagar não constam dos quadros ao lado.
Na categoria de títulos mantidos até o
vencimento (custo atualizado acrescido dos
rendimentos auferidos) o Plano BD-I detém
R$ 29.690 mil (R$ 29.554 mil em 31 de dezembro
de 2012), cuja manutenção não compromete a

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Debêntures Não Conversíveis de Cia Aberta

Acima de 31.12.2014

877

-

Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE

Acima de 31.12.2014

3.402

2.984

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

De 01.01.2015 a 31.12.2015

1.892

1.734

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

Acima de 31.12.2015

21.966

23.478

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Até 31.12.2014

191

-

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Acima de 31.12.2014

1.362

1.358

65.776

63.881

TOTAL
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6.2 – PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO – BD-II
TIPO/NATUREZA

FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDOS
2013

2012

4.289

5.472

-

11

81

210

Bônus do Tesouro Nacional – BTN (*)

Até 31.12.2013

Debêntures Não Conversíveis de Cia Aberta

Acima de 31.12.2014

Debêntures Não Conversíveis de Instituições Financeiras

Até 31.12.2013

-

-

Debêntures Não Conversíveis de Instituições Financeiras

Acima de 31.12.2013

-

-

Fundos de Investimentos em Participações – FIP

Acima de 31.12.2014

1.216

1.037

Fundos de Investimentos Imobiliários – FII

Acima de 31.12.2014

237

6

Fundo de Investimentos Multimercado Estruturado

Acima de 31.12.2014

260

-

Fundos de Investimentos – Renda Fixa

Até 31.12.2014

2.276

3.700

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC

Acima de 31.12.2014

219

508

5.745

4.235

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Debêntures Não Conversíveis de Cia Aberta

Acima de 31.12.2014

62

-

Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE

Acima de 31.12.2014

324

284

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

De 01.01.2014 a 31.12.2015

-

350

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

Acima de 31.12.2015

5.272

3.544

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Até 31.12.2014

36

-

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Acima de 31.12.2014

51

57

10.034

9.707

TOTAL

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos) o Plano BD-II detém R$ 5.745 mil
(R$ 4.235 mil em 31 de dezembro de 2012), cuja manutenção não compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez do
Plano de Benefícios.
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6.3 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (CV)

TIPO/NATUREZA

FAIXA DE
VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDOS
2013

TIPO/NATUREZA

2012

923.986 1.030.742

Bônus do Tesouro Nacional – BTN (*)

Até 31.12.2013

-

1.931

Cédulas de Crédito Bancário – CCB

De 01.01.2013
a 31.12.2016

-

4.325

Certificado de Depósitos Bancário – CDB

Até 31.12.2013

-

2.541

Certificados de Recebíveis Imobiliário – CRI

Acima de 31.12.2013

-

3.765

Debêntures Não Conversíveis de Cias Abertas

Até 31.12.2013

-

12.758

Debêntures Não Conversíveis de Cias Abertas

Acima de 31.12.2014

47.156

54.632

Fundos de Investimentos em Participações – FIP

Acima de 31.12.2014

344.474

287.017

Fundos de Investimentos Imobiliário – FII

Acima de 31.12.2014

30.839

38.371

Fundo de Investimento Multimercado Estruturado

Acima de 31.12.2014

29.923

Fundos de Investimentos – Renda Fixa

Até 31.12.2014

Fundos de Investimentos em Ações – FIA
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC
Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Até 31.12.2014

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Acima de 31.12.2014

Letras Financeiras de Instituições Financeiras (*)

Até 31.12.2014

Letras Financeiras de Instituições Financeiras

FAIXA DE
VENCIMENTO

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO

SALDOS
2013

2012

907.902

806.861

8.663

-

Certificado de Recebíveis Imobiliários-CRI

Até 31.12.2014

Debêntures Não Conversíveis de Cias Abertas

Acima de 31.12.2014

40.156

14.265

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE

Acima de 31.12.2014

105.607

92.781

Letra do Tesouro Nacional-LTN

Acima de 31.12.2014

7.294

-

Letras Financeiras de Instituições Financeiras

Até 31.12.2014

17.338

-

Letras Financeiras de Instituições Financeiras

Acima de 31.12.2014

26.096

15.948

Letras Financeiras de Instituições Financeiras - Subordinadas Acima de 31.12.2014

5.080

-

-

53.252

644.962

597.913

4.955

32.702

47.751

-

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

De 01.01.2014 a
31.12.2015

-

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

Acima de 2015

141.738

229.016

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Até 31.12.2014

Até 31.12.2014

58.274

13.873

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Acima de 31.12.2014

Acima de 31.12.2014

29.228

37.797

TOTAL

5.895

14.703

11.381

2.342

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)

7.849

14.258

Acima de 31.12.2014

12.016

13.301

o Plano CV detém R$ 907.902 mil (R$ 806.861 mil em 31 de dezembro de 2012), cuja manutenção não

Letras do Tesouro Nacional – LTN

Até 31.12.2014

32.854

-

Mercado de Ações à Vista

Até 31.12.2014

195.998

300.112

Derivativos

Até 31.12.2014

-47.228

-

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Acima de 31.12.2014

18.756

-

Notas do Tesouro Nacional – NTN-C

Acima de 31.12.2014

4.833

-

1.831.888 1.837.603

compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez do Plano de Benefícios.

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2014
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6.4 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPO/NATUREZA

6.5 – PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I (PAI-I) – ANEI
FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDOS
2013

2012

51.029

64.308

Bônus do Tesouro Nacional – BTN (*)

Até 31.12.2013

-

59

Debêntures Não Conversíveis de Instituições Financeiras

Até 31.12.2013

-

310

Fundos de Investimentos – Renda Fixa

Até 31.12.2013

-

60.415

Fundos de Investimentos – Renda Fixa

Até 31.12.2014

29.207

-

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC

Acima de 31.12.2014

1.000

1.427

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Até 31.12.2014

8.165

2.097

Letras Financeiras do Tesouro – LFT

Acima de 31.12.2014

3.538

-

Letras Financeiras de Instituição Financeira

Acima de 31.12.2013

1.548

-

Letras do Tesouro Nacional – LTN

Até 31.12.2014

3.998

-

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Acima de 31.12.2014

3.573

-

22.739

10.147

TIPO/NATUREZA

FAIXA DE VENCIMENTO

SALDOS
2013 2012

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

78

11

Fundos de Investimentos – Renda Fixa Até 31.12.2013

78

11

TOTAL

78

11

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE

Acima de 31.12.2014

327

287

Letras do Tesouro Nacional – LNT

Acima de 31.12.2014

5.181

-

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

De 01.01.2015 a 31.12.2015

598

548

Notas do Tesouro Nacional – NTN-B

Acima de 31.12.2015

16.470

5.912

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Até 31.12.2014

60

3.400

Notas do Tesouro Nacional – NTN-F

Acima de 31.12.2014

103

-

73.768

74.455

TOTAL

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos) o Plano PGA detém
R$ 22.739 mil (R$ 10.147 mil em 31 de dezembro de 2012), cuja manutenção não compromete a capacidade de atendimento
das necessidades de liquidez do Plano de Benefícios.
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6.6 – CONSOLIDADO
O INFRAPREV definiu, através do estudo de Asset Liability Management (ALM), constante em sua Política
de Investimentos para 2013, quais seriam seus ativos mantidos até o vencimento e quais os ativos elegíveis
à negociação de modo a permitir o fiel cumprimento de seus compromissos atuariais.
TIPO/NATUREZA

FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDOS
2013

TIPO/NATUREZA

2012

1.015.469 1.134.861

SALDOS

FAIXA DE VENCIMENTO

2013

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO

2012

966.076

850.797

Bônus do Tesouro Nacional - BTN (*)

Até 31.12.2013

-

2.075

Certificado de Recebíveis Imobiliários-CRI

Acima de 31.12.2014

8.663

-

Cédulas de Crédito Bancário - CCB

De 01.01.2013 a 31.12.2016

-

4.325

Debêntures Não Conversíveis de Cias Abertas

Acima de 31.12.2014

41.095

14.265

Certificado de Depósitos Bancário - CDB

Até 31.12.2013

-

2.541

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE

Acima de 31.12.2014

109.660

96.335

Certificados de Recebíveis Imobiliário - CRI

Acima de 31.12.2013

-

3.765

Letra do Tesouro Nacional-LTN

Acima de 31.12.2014

12.475

-

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Até 31.12.2013

-

12.758

Letras Financeiras de Instituições Financeiras

Até 31.12.2014

17.338

15.948

Debêntures Não Conversíveis de Cias Abertas

Acima de 31.12.2014

47.649

56.425

Letras Financeiras de Instituições Financeiras

Acima de 31.12.2014

26.095

-

-

379

Letras Financeiras de Instituições Financeiras Subordinadas

Acima de 31.12.2014

5.079

-

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

De 01.01.2015 a
31.12.2015

2.491

55.884

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

Acima de 31.12.2015

688.671

630.847

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Até 31.12.2014

5.242

-

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Acima de 31.12.2014

49.267

37.518

Debêntures Não Conversíveis de Instituições Financeiras Até 31.12.2013
Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Acima de 31.12.2013

353.857

295.013

Fundos de Investimentos Imobiliário - FII

Acima de 31.12.2014

31.767

38.495

Fundo de Investimento Multimercado Estruturado

Acima de 31.12.2014

31.224

-

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Até 31.12.2014

189.037

315.724

Fundos de Investimentos em Ações - FIA

Até 31.12.2014

64.530

13.873

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC Acima de 31.12.2014

32.630

42.347

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Até 31.12.2014

14.061

14.921

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Acima de 31.12.2014

14.919

4.549

Letras Financeiras de Instituições Financeiras (*)

Até 31.12.2014

7.850

14.258

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)

Letras Financeiras de Instituições Financeiras

Acima de 31.12.2014

13.564

13.301

o INFRAPREV detém R$ 966.076 mil (R$ 850.797 Mil em 31 de dezembro de 2012), cuja manutenção não

Letras do Tesouro Nacional - LTN

Até 31.12.2014

36.852

-

Mercado à Vista

Até 31.12.2014

195.998

300.112

Derivativos

Até 31.12.2014

-47.228

-

Notas do Tesouro Nacional-NTN-B

Acima de 31.12.2015

1.598

-

Notas do Tesouro Nacional-NTN-F

Acima de 31.12.2014

22.328

-

Notas do Tesouro Nacional-NTN-C

Acima de 31.12.2014

4.833

-

TOTAL

1.981.545 1.985.658

compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez da Entidade.

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2014
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NOTA 7 – PERMANENTE

NOTA 8 – EXIGÍVEL OPERACIONAL

A composição dos saldos e das movimentações desta rubrica é demonstrada a seguir com as respectivas

O Exigível Operacional registra as obrigações ou dívidas conhecidas e determinadas dos Planos. A composição

taxas de depreciações/amortizações:

das contas que compõem esta rubrica do Exigível Operacional está demonstrada como segue:

IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS

Taxa
Deprec. Custo
ao ano Corrigido
-

2013

2012

Depreciação e
Amortização

Valor
Líquido

Valor
Líquido

2.269

(838)

1.431

1.619

DESCRIÇÃO

2013

2012

Encargos Sociais

1.281

1.199

Fornecedores

3.578

578

5

2

40

321

8.611

-

Encargos de Imóveis

7

217

Empréstimos a Pagar a Participantes

-

90

Obrigações Fiscais

797

666

Outras Retenções a Recolher

127

146

Outros

3.944

168

TOTAL

18.390

3.387

Instalações

10%

62

(30)

32

79

Móveis e Utensílios

10%

1.025

(258)

766

864

Créditos de Patrocinador

Máquinas e Equipamentos

10%

395

(109)

286

292

Aplicação de Renda Variável a Liquidar

Veículos

20%

73

(20)

53

67

Computadores e Periféricos

20%

681

(408)

274

250

Sistema de Comunicações

10%

33

(13)

20

24

BENS IMÓVEIS

-

16.518

(530)

15.988

13.588

Terrenos

-

12.270

-

12.270

10.130

2%

4.248

(530)

3.718

3.458

Construções
Total do Imobilizado

-

18.787

(1.368)

17.419

15.207

INTANGÍVEL

-

3.373

(1.727)

1.646

888

Investimentos Imobiliários

Software

20%

524

(336)

188

160

Desenvolvimento de Sistemas

20%

2.220

(1.027)

1.193

519

Reorganização de Setores

20%

187

(18)

169

12

Organização/Implantação de Entidade

20%

442

(346)

96

197

O saldo da rubrica Outros de R$ 3.944 mil contempla o valor de R$ 3.923 mil, registrado na conta 2.1.2.9.01.03

Total do Intangível

-

3.373

(1.727)

1.646

888

do PGA e contrapartida na conta 1.2.1.9.01.03 do plano, referente à transferência do fundo administrativo

TOTAL DO PERMANENTE

-

22.160

(3.095)

19.065

16.095

para saldamento do plano BD I, conforme o item 10 do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – RESULTADOS
NA DATA EFETIVA DO PLANO I DE BENEFÍCIOS SALDADO em 17 de janeiro de 2014.
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NOTA 9 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
O Exigível Contingencial registra as possíveis perdas que os
Planos venham a sofrer, especialmente, em razão de decisões
judiciais que lhes sejam desfavoráveis. A administração do

Descrição

DEZEMBRO/2013

Previdenciais

Provisão

Dep. Judicial

Líquido

Plano

Qde.

Diferença de Valor de Resgate

-

-

-

BD-I

-

INFRAPREV, com base em informações de seus assessores

Diferença de Valor de Resgate

6

-

6

BD-II

1

Diferença de Valor de Resgate

426

-

426

CV

3

jurídicos e das demandas judiciais pendentes, considerou

Revisão de Benefícios

22

-

22

BD-I

1

necessário constituir a provisão para os processos

Revisão de Benefícios

60

25

36

BD-II

1

ajuizados, relacionados às áreas trabalhistas, previdenciais

Revisão de Benefícios

1.153

635

518

CV

10

e investimentos, em montante considerado suficiente para
cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. O valor
provisionado em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 8.111 mil
(R$ 6.829 mil em 31 de dezembro de 2012).

Expurgos Inflacionários

8

-

8

BD-I

1

209

6

202

CV

3

Isenção de IRRF

29

-

29

CV

2

Habilitação para Pecúlio

88

-

88

CV

2

376

-

376

BD-I

1

2.377

666

1.711

-

25

Reintegração ao Plano de Benefício

Suspensão de Contribuições
Total da Gestão Previdencial

Os depósitos judiciais, classificados no Ativo, montam
a importância de R$ 5.072 mil (R$ 4.917 mil em 31 de
dezembro de 2012).
Os valores contingenciados deduzidos dos depósitos judiciais

Descrição

DEZEMBRO/2013

Administrativas

Provisão

Dep. Judicial

Líquido

Plano

Qde.

Reclamações Trabalhistas

985

-

985

PGA

2

Cobrança de Contribuições Previdenciárias

766

766

-

PGA

1

3.425

3.425

-

PGA

1

PIS/COFINS - Lei nº 9.718

apresentam uma obrigação líquida no valor de R$ 3.039

DIRF/2001 - Cobrança de Multa

116

116

-

PGA

1

mil em 31 de dezembro de 2013 (R$ 1.912 mil em 31 de

Total da Gestão Previdencial

5.292

4.307

985

-

5

Plano

Qde.

dezembro de 2012).
Descrição
Foram provisionados os valores das ações de natureza cíveis
e trabalhistas de acordo com a classificação de assessores
jurídicos externos, segregados por gestão e por plano,
conforme segue:

DEZEMBRO/2013

Investimentos

Provisão

Dep. Judicial

Líquido

Renovatória de Aluguel

175

-

175

CV

1

Revisão de Contratos de Empréstimos

121

-

120

CV

5

IPTU/1999

146

99

48

CV

2

Total da Gestão Previdencial

442

99

343

-

8

8.111

5.072

3.039

-

38

Total
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Diferença de Resgate

tionam sua reintegração ao plano novamente como

benefícios concedidos a seus empregados. O IN-

Trata-se de reclamações trabalhistas promovi-

participantes.

FRAPREV efetuou depósito judicial, interpondo

das contra o patrocinador do Plano e contra o

recurso e aguarda a tramitação final do processo.

INFRAPREV questionando a cobrança da diferença

Isenção de Imposto de Renda

no valor do resgate em face de valores pagos pelo

Trata-se de ações demandadas contra a entidade

PIS e COFINS – Lei 9.718

patrocinador sobre os quais os reclamantes julgam

por participantes assistidos que, após impetrarem

O INFRAPREV impetrou Mandado de Segurança

incidir contribuições recolhidas em favor da entida-

ações contra a Receita Federal, questionam tam-

contra a Receita Federal do Brasil pleiteando a

de e, portanto, desconformidade no saldo de contas

bém do INFRAPREV o desconto em seus contra-

devolução das contribuições para o PIS/PASEP e

utilizado para o cálculo do resgate.

cheques do valor do IRRF sobre seus benefícios.

COFINS recolhidas indevidamente nos exercícios de

A entidade somente poderá deixar de efetuar o

janeiro de 2006 a setembro de 2009 e a compen-

Revisão de Benefícios

desconto no caso de vitória destes assistidos no

sação dos valores recolhidos de outubro de 2009

Trata-se de reclamações trabalhistas promovidas

processo contra a Receita Federal.

até abril de 2010.

questionando revisão de benefício por desconfor-

Habilitação de Pecúlio

DIRF/2001

midade com alteração do Regulamento do Plano.

Trata-se de ações movidas contra o INFRAPREV,

A Receita Federal do Brasil questiona administrati-

onde dependentes de ex-participantes pleiteiam,

va e judicialmente a cobrança de multa por entrega

Expurgos Inflacionários

na justiça, o direito ao recebimento de valores a

em atraso da DIRF/2001 – Declaração do Impos-

A entidade é parte em processos judiciais de na-

título de pecúlio porventura existente em nome

to de Renda Retido na Fonte relativa ao exercício

tureza previdencial, relativos a pedidos de ex-par-

de participantes já falecidos.

2001, ano base 2000. A entidade interpôs recur-

contra o patrocinador do Plano e contra a entidade

ticipantes, para que lhes sejam pagas diferenças

so alegando que a aplicação da legislação não cor-

decorrentes da utilização de índices de inflação

Reclamações Trabalhistas

respondia à legislação da época em que ocorreu

ditos “expurgados”, quando do cálculo da atualiza-

Existem ações trabalhistas de ex-empregados contra o

o evento. O recurso foi julgado improcedente e a

ção monetária de suas reservas de poupança, por

INFRAPREV, por meio das quais os reclamantes ques-

entidade efetuou depósito judicial condenatório.

ocasião dos respectivos desligamentos.

tionam a liquidação de verbas rescisórias não pagas
ou pagas supostamente por valor menor que o devido.

Reintegração ao Plano de Benefícios

Renovatória de Aluguel
Ação renovatória é aquela disponibilizada pelo Di-

São ações demandadas contra a entidade por ex-

Cobrança de Contribuições Previdenciais

reito Processual Brasileiro para garantir o direito

-participantes que já se desligaram dos patrocina-

A Receita Federal do Brasil questiona administra-

do empresário de renovar seu contrato de locação

dores e do plano de benefícios e que agora ques-

tiva a cobrança de contribuições sociais sobre os

referente ao imóvel onde esteja localizado seu
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ponto comercial. Sociedades civis com fim lucrati-

Em 31/12/2013 existia apenas 01 (uma) ação re-

vo, desde que regularmente instituídas, poderão

novatória contra o Instituto do locatário: Itavema

valer-se dessa ação.

Itália Veículos e Máquinas Ltda.

NOTA 10 – PROVISÕES MATEMÁTICAS
NOTA 10 – PROVISÕES MATEMÁTICAS
As Provisões Matemáticas e os Fundos Previdenciais foram constituí-

Nos termos da Lei 8.245/91, a chamada Lei de

Revisão Contrato de Empréstimos

dos e consignados contabilmente de acordo com a Resolução CNPC nº

Locação, legislação específica que regula a ação

Trate-se de ações movidas por participantes dos pla-

08/2011 e IN nº 34/2009, com base em cálculos atuariais elaborados

renovatória, esta somente será cabível se forem

nos de benefícios administrados pelo INFRAPREV,

por consultoria atuarial externa, conforme pareceres atuariais dos pla-

preenchidos alguns requisitos essenciais:

que após o recebimento e utilização dos emprésti-

nos administrados pelo INFRAPREV, datados de 24 de janeiro de 2014

a) Subjetivamente, a ação deve ter um empresário

mos solicitados, questionam na justiça a forma de

para o Plano I de Benefícios Saldado - (antigo Plano BD I) e para o Plano

no polo ativo e o proprietário do imóvel onde

atualização e os juros cobrados pela entidade, os

II de Benefícios - BD II; 23 de janeiro de 2014 para o Plano Associativo

está o ponto comercial no passivo. O objeto da

quais são julgados abusivos e impraticáveis.

INFRAPREV 1 – PAI 1 e; de 3 de fevereiro de 2014 para o Plano de Apo-

ação deve ser a renovação de contrato de locação comercial;

sentadoria de Contribuição Variável - CV.

Danos Morais e Materiais

b) A ação deve ser proposta oportunamente, nos

Ações movidas por participantes contra a entidade,

As alterações ocorridas nos valores das Provisões Matemáticas dos pla-

primeiros seis meses do último ano de vigência

que por estarem inadimplentes com seus contra-

nos previdenciários decorrem dos seguintes fatores:

do contrato. Se faltar menos de seis meses para

tos de concessão de empréstimo não lhes foram

a) Implantação do saldamento do Plano BD I, visto que a Previc apro-

o término ou se houver mais de um ano de vi-

concedidos novos empréstimos e, por conseguinte,

vou, por meio da Portaria nº 635, de 22/11/2013, publicada no

gência do contrato, a ação não será admitida;

julgam-se enganados e ofendidos moralmente.

Diário Oficial da União de 25/11/2013, o Regulamento do Plano I

c) Deve existir um ou sucessivos contrato(s) prévio(s)

de Benefícios Saldado, já considerando os reflexos no novo plano

de locação comercial, que representem locação

IPTU/1999

de custeio, apresentados através de estudo técnico específico, de-

ininterrupta por período não inferior a 5 anos;

Ação movida pelo INFRAPREV contra o Município

senvolvido pela consultoria atuarial MERCER, decorrentes do recál-

d) O empresário deve exercer a mesma atividade

do Rio de Janeiro cobrança julgada a maior no valor

culo do Benefício Saldado na Data Efetiva do Plano, 01.12.2013,

comercial, no mesmo ramo, por período mínimo

do IPTU dos imóveis de sua propriedade referente

conforme definida pelo Conselho Deliberativo do Instituto, em

de 3 anos ininterruptos.

aos exercícios de 1999. Trata-se, portanto, de con-

atendimento ao disposto no regulamento do plano. A reversão de

tingência ativa, mas com depósito judicial referente

parte do Fundo Administrativo para o previdenciário, aprovada

Em 31/12/2012 existiam 02 (duas) ações re-

ao valor cobrado pelo Município. A despesa foi re-

pela PREVIC, foi realizada com base na nova avaliação atuarial,

novatórias de aluguel contra o Instituto dos lo-

gistrada em contrapartida no Passivo Contingencial

cujo detalhamento desse estudo encontra-se no RELATÓRIO CIR-

catários: IBM Brasil e Itavema Itália Veículos e

que deverá ser baixado juntamente com o depósito

CUNSTANCIADO - RESULTADOS NA DATA EFETIVA DO PLANO I DE

Máquinas Ltda.

judicial quando do julgamento definitivo da ação.

BENEFÍCIOS SALDADO, de 23 de janeiro de 2014.
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b) O valor da Provisão Matemática a Constituir do Plano de Contribuição Variável foi totalmente revertido,

NOTA 11 – RESULTADOS REALIZADOS

tendo, ainda, sido provisionado o montante de R$ 1,3 milhões, alocado como crédito a devolver ao patrocinador, reduzindo o patrimônio de cobertura do plano. Tal procedimento encontra-se em linha com o posi-

• Plano I de Benefício Definido (BD-I) – Agora Plano I de Benefício Saldado

cionamento definido pelos órgãos deliberativos do Instituto na 387ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, de forma a atender a determinação do Órgão Fiscalizador, constante da Nota nº 30/2013/

O Plano I de Benefícios Saldado apresenta Superávit Técnico em 31 de dezembro de 2013 no montante de

CGFD/DIFIS/PREVIC, de 18 de julho de 2013, restando finalmente estabelecido que a responsabilidade

R$ 776 mil (Déficit Técnico de R$ 1.694 mil em 31 de dezembro de 2012).

do Patrocinador em relação à Provisão Matemática a Constituir está relacionada ao impacto na provisão
matemática de benefícios concedidos dos participantes fundadores decorrente de ajuste da tábua de

Na primeira avaliação atuarial após a Data Efetiva de saldamento do Plano I de Benefícios, em 31/12/2013,

mortalidade e ao impacto na provisão matemática de benefícios a conceder dos fundadores, decorrente

foi verificado um superávit no valor de R$ 776 mil. O principal fator para o surgimento deste superávit foi

de qualquer ajuste de hipótese na respectiva Conta Coletiva de Risco dos Fundadores.

o fato de que, após o equilíbrio do Plano na Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado (01/12/2013), a
rentabilidade patrimonial no mês de dezembro foi superior a meta atuarial.

O Plano de Custeio do exercício de 2014 dos planos previdenciários passa a vigorar a partir de 1º de abril de
2014, permanecendo no período de janeiro a março de 2014 o plano de custeio do exercício anterior, apurado

A Reserva de Contingência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na Resolução

na avaliação atuarial de dezembro de 2012. Especificamente, em relação, à contribuição extraordinária de

CGPC nº 26 de 29/09/2008.

Patrocinadora do Plano CV não são devidas contribuições a partir de janeiro/2014.

• Plano II de Benefício Definido (BD-II)
DESCRIÇÃO

2013

2012

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

731.164

631.862

O Plano II de Benefício Definido apresenta Superávit Técnico em 31 de dezembro de 2012 no montante de

Benefícios do Plano

731.164

631.862

R$ 2.038 mil (R$ 1.719 mil em 31 de dezembro de 2012).

Contribuição Definida

23.113

9.410

708.051

622.452

No exercício de 2013, para o Plano BD II, o principal impacto foi uma pequena redução dos compromissos

BENEFÍCIOS A CONCEDER

1.654.569

1.575.708

atuariais dos benefícios a conceder e concedidos em decorrência da variação salarial (R$ 414 mil) e do fale-

Benefícios do Plano c/ a Geração Atual

1.654.569

1.575.708

cimento de dois aposentados (R$ 200 mil), além dos impactos referentes à movimentação esperada (juros,

1.362.176

1.279.395

Benefício Definido

292.393

296.313

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

(1.584)

(42.021)

A Reserva de Contingência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na Resolu-

(75)

(36.343)

ção CGPC nº 26 de 29/09/2008. O excesso do Superávit sobre a Reserva de Contingência foi destinado à

(1.509)

(5.678)

constituição da Reserva Especial para Revisão do Plano. A Reserva Especial para Revisão do Plano não será

2.384.149

2.165.549

Benefício Definido

Contribuição Definida

(-) Serviço Passado
(-) Déficit Equacionado
TOTAL

inflação e benefícios pagos).

utilizada neste exercício, tendo em vista que este é o primeiro exercício em que ocorre.
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Este superávit foi contabilizado na subconta Reserva de Contingência pelo valor de R$ 1.982 mil e na sub-

NOTA 12 – FUNDOS

conta Reserva Especial Para Revisão do Plano no valor de R$ 56 mil.

12.1 – GESTÃO PREVIDENCIAL
• Plano de Contribuição Variável
• Plano de Contribuição Variável
O déficit técnico registrado em 31 de dezembro de 2013, no valor de R$ 99.236 mil (Superávit R$ 3.599 mil

Registra a reversão parcial dos fundos constituídos atuarialmente para atender à Gestão Previdencial dos

em 31 de dezembro de 2012), teve como principais causas:

planos de benefícios administrados pela entidade.

O atendimento à fiscalização descrito acima e a rentabilidade do Plano ter sido, no exercício, inferior à meta

Os recursos alocados ao Fundo Previdencial em 31 de dezembro de 2013, no montante de R$ 20.817 mil

atuarial adotada para avaliação dos benefícios constituídos na modalidade de benefício definido (INPC +

(R$ 12.236 mil em 31 de dezembro de 2012), tem como finalidade o registro da parcela referente à Reversão

5% a.a.) e para a correção das reservas de transferência (INPC + 6% a.a.), que a partir do exercício de 2014,

de Saldo por Exigência Regulamentar.

deverão ser corrigidas com a rentabilidade do Plano CV, visto que não há mais Provisão Matemática a Constituir, conforme determinado no item XXXIV do regulamento do Plano. O déficit remanescente no Plano CV,

Os recursos alocados no Fundo de Reversão, que em 31/12/2013 montam a quantia de R$ 20.817 mil, são

equivalente a 4,3% das Provisões matemáticas encontra-se dentro das regras de exceção estabelecidas

referentes às contribuições da Patrocinadora, às quais os Participantes não tiveram direito por terem se

pelo Art. 28 da Resolução nº 26/2008 para seu imediato equacionamento.

desligado da Patrocinadora antes de se tornarem elegíveis aos benefícios do Plano.

O Déficit Técnico apurado foi integralmente contabilizado na subconta Déficit Técnico, em conformidade com

12.2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

o previsto na Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.

O INFRAPREV adota controle individualizado dos fundos administrativos contabilizados no PGA por plano de
benefícios. O Fundo Administrativo é constituído ou revertido para cada plano pela diferença positiva ou negativa entre os valores aportados de custeio administrativo adicionado dos rendimentos da aplicação dos recursos
deste fundo administrativo, em relação às despesas administrativas apropriadas a cada Plano de Beneficio.
Conforme determina a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, ao final de cada mês, registra-se nas
contas “Participação no Plano de Gestão Administrativa”, no Ativo, e “Participação no Fundo Administrativo do
PGA”, no Passivo, a participação do plano de benefícios previdenciais no fundo administrativo registrado no PGA.
O Fundo Administrativo foi deficitário no montante de R$ 2.835 mil em 31 de dezembro de 2013 (Superavitário em R$ 12.361 mil em 31 de dezembro de 2012), que incorporados ao saldo do exercício anterior
apresenta saldo de R$ 89.274 mil para este exercício (R$ 92.109 mil em 31 de dezembro de 2012), conforme
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demonstrado na Nota 13. Esse resultado deve-se à transferência de parte do saldo da participação do Plano
BD I no fundo administrativo para equacionamento do déficit no saldamento do plano.

12.3 – INVESTIMENTOS

NOTA 13 – DEMONSTRATIVO DA
MOVIMENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos pelo INFRAPREV nos exercícios de 2013 e 2012 estão demonstrados nos quadros a seguir:

Registra pelo Fundo Garantidor de Empréstimos, que representa os recursos necessários à cobertura de
possíveis perdas por morte ou inadimplência dos mutuários com empréstimos concedidos aos participantes

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

e assistidos dos planos de benefícios administrados pela entidade.
O Fundo Garantidor de Empréstimos registrou em 31 de dezembro de 2013 um aumento de R$ 2.289 mil
(R$ 2.579 mil em 31 de dezembro de 2012) e apresenta para este exercício, saldo de R$ 11.636 mil (R$

Resultado
Acumulado

Fundo
Previdencial

Fundo
Administrativo

3.625

12.236

92.109

9.346

117.316

-

8.581

-

-

8.581

-

-

(2.835)

-

(2.835)

-

-

-

2.289

2.289

(100.046)

-

-

-

(100.046)

-

-

-

-

-

(96.421)

20.817

89.274

11.635

25.305

Fundo
Previdencial

Fundo
Administrativo

Fundo de
Investimentos

97.532

43.966

79.748

6.767

228.013

-

(31.730)

-

-

(31.730)

-

-

12.361

-

12.361

-

-

-

2.579

2.579

(93.907)

-

-

-

(93.907)

-

-

-

-

12.236

92.109

9.346

117.316

9.346 mil em 31 de dezembro de 2012), conforme demonstrado na Nota 13.
Foi subdividido nesse exercício em dois subfundos, conforme norma interna do Instituto, nas contas abaixo:

CONTA

DESCRIÇÃO

VALOR

2.3.2.3.03.01

FUNDO QUITAÇÃO POR MORTE

9.259

2.3.2.3.03.02

FUNDO QUITAÇÃO POR INADIMPLÊNCIA

2.377

TOTAL

11.636

Fundo de
Investimentos

Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Resultado
Acumulado

3.625
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NOTA 14 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

14.3 - RESULTADOS DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS

Demonstramos a seguir o resultado dos investimentos, por segmentos.

O resultado positivo obtido na apuração do fluxo dos investimentos em 31 de dezembro de 2013 monta a
importância de R$ 96.068 mil (R$ 279.855 mil em 31 de dezembro de 2012). Sendo proveniente da Ges-

14.1 – RESULTADO BRUTO

tão Previdencial R$ 94.808 mil (R$ 268.488 mil em 31 de dezembro de 2012) e da Gestão Administrativa

O resultado bruto dos investimentos está representado pelas variações positivas deduzidas das variações

R$ 1.259 mil (R$ 11.367 mil em 31 de dezembro de 2012).

negativas do período, conforme abaixo:
SEGMENTOS

2013

2012

58.952

145.965

9.568

19.609

(24.090)

26.276

9.801

55.178

a) Política de Investimentos - 2014

Derivativos

11.242

(1.136)

Investimentos Imobiliários

14.137

19.761

O INFRAPREV definiu na sua Política de Investimentos – 2014, a composição de seus ativos financeiros

Empréstimos e Financiamentos

28.637

25.549

Relacionados com o Disponível

(117)

(86)

108.130

291.116

Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimentos

TOTAL

NOTA 15 – EVENTOS SUBSEQUENTES

segundo os critérios de precificação, tais como, títulos para negociação e títulos mantidos até o vencimento.
Esses critérios visam atender à Resolução nº. 3.792, de 25 de setembro de 2009, no tocante ao mecanismo
de proteção para o fluxo financeiro do Passivo Previdenciário (Hedge Atuarial) do INFRAPREV.

14.2 – RESULTADO LÍQUIDO
O resultado líquido dos investimentos está representado pelo resultado acima deduzido do custeio admi-

O INFRAPREV buscará, ao longo do exercício de 2014, a execução dessa estratégia de investimento.

nistrativo, conforme segue:
b) Processo de Concessão dos Aeroportos
SEGMENTOS

O Governo Federal, por meio do Edital de Leilão nº 01/2013, outorgou a concessão para ampliação, manu-

2013

2012

51.154

141.410

8.302

18.997

-20.903

25.456

Fundos de Investimentos

8.504

53.456

Derivativos

9.755

(1.100)

Investimentos Imobiliários

12.266

19.144

Empréstimos e Financiamentos

28.269

25.215

Após a realização do leilão, sagraram-se vencedores os consórcios “Aeroportos do Futuro” e “AeroBrasil”,

Relacionados com o Disponível

-117

(86)

respectivamente para as concessões dos Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão e do Aeroporto

97.230

282.492

Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações

TOTAL

tenção e exploração dos seguintes Aeroportos:
- Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, no Município do Rio de Janeiro – RJ, e;
- Aeroporto Internacional Trancredo Neves/Confins, nos Municípios de Confins e de Lagoa Santa, Minas
Gerais – MG.

Internacional Trancredo Neves/Confins.
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Os novos Concessionários deverão formalizar junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) os respectivos
Contratos de Concessão e, em cumprimento às regras editalícias e demais disposições contratuais. Deverão

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

também formalizar os Convênios de Adesão com o Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV),
com o objetivo de garantir a manutenção dos Planos de Benefícios dos empregados transferidos da Infraero.
Por força do referido Edital de Leilão, após assinatura dos Contratos de Concessão junto à ANAC e conclu-

1 INTRODUÇÃO

ídos os procedimentos de adesão e formação do processo para aprovação dos Convênios de Adesão junto

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria de Contribuição

à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), os novos Concessionários se tornarão

Variável, administrado pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), apresentamos nosso

membros do INFRAPREV na qualidade de Patrocinadores de Planos de Benefícios, assegurando os direitos

parecer sobre a situação atuarial do citado Plano referente às Patrocinadoras Infraero e INFRAPREV deste

e garantias previdenciárias aos empregados da Infraero e participantes dos Planos Previdenciários que

Plano do Instituto em 31 de dezembro de 2013.

optarem pela transferência para os referidos.
Ressaltamos que, este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de 2013.
Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício podem
ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA).

2 PERFIL DOS PARTICIPANTES
CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
Diretor-Superintendente
CPF: 828.953.507-44

A data-base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários utilizados
no presente estudo foi 01/07/2013.
Os dados individuais foram fornecidos pelo INFRAPREV à Mercer que, após a realização de testes
apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com o Instituto, considerou-os adequados para

MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 496.736.377-68

DIBLAIM CARLOS DA SILVA
Diretor de Benefícios
CPF: 030.093.007-00

fins desta avaliação atuarial.
A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única e
exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo dessa
análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detetadas e sanadas, permanecendo, em qualquer

MAURICIO RAVIZZINI MONTEIRO
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 118.013/0-3
CPF: 783.774.987-15

hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.
As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas tabelas a seguir:
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Participantes Ativos
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)
Participantes Autopatrocinados
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)
Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Participantes Assistidos e Beneficiários
Descrição
Aposentados
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Aposentados Inválidos
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Beneficiários
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Total
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de cada ex-Par11.399
44,3
14,7
6.414,80
950.589.248,18

ticipante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspondessem a um pensionista.
Os valores monetários apresentados para os Participantes Assistidos e Beneficiários correspondem a valores nominais posicionados em 1º/07/2013. Para os Participantes Ativos e Autopatrocinados, os valores do
Salário Real de Benefício foram reenviados pelo INFRAPREV considerando a nova posição de 30/11/2013.
Os valores apresentados neste parecer consideram os valores recebidos reposicionados em 1º/07/2013.

543
39,3
9,7
4.774,56
33.703.641,40

3 HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS UTILIZADOS
Uma avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o custo a longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores esperados relativos tanto aos
participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda completarão as condições exigidas para tal.

11
40,5

Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses atuariais que
represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do plano. Essas hipóteses
incluem aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de crescimento salarial, taxa de reajuste
dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também as de caráter biométrico (taxas de mortalidade,

1.470
68,2
2.168,27
276
58,1
1.561,44

invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração
das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.

658
63,1
1.212,13
2.404
65,6
1.836,90
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Taxa real anual de juros (1)
Projeção de crescimento real de salário

(1) (2)

5% a.a.

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de documen-

2% a.a.

tação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos específicos realizados em 2013, que tomaram como

Projeção de crescimento real do maior salário de
benefício do INSS (1)

0% a.a.

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1)

0% a.a.

Fator de capacidade para os salários

1,00

Fator de capacidade para os benefícios

1,00

Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa de juros foi objeto de estudo técnico específico ela-

Hipótese sobre rotatividade (3)

Experiência INFRAPREV

borado pela Risk Office, empresa contratada pelo Instituto para elaboração dos estudos de ALM, de forma

Tábua de mortalidade geral (4)

AT-2000 BASIC, segregada por sexo

a identificar a partir da projeção dos ativos e do fluxo de caixa do passivo atuarial do plano de benefícios

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

(estudos de ALM), a taxa de retorno da carteira. As projeções foram feitas com base na carteira atual.

Tábua de entrada em invalidez

Álvaro Vindas Agravada em 50%

Outras hipóteses biométricas utilizadas (5)

Entrada em Aposentadoria, Opção pelos Institutos e
Composição Familiar

base a população existente nos Planos administrados pelo INFRAPREV e, também, informações do mercado
em geral. O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se arquivado no INFRAPREV para consulta.

Com base nos resultados dos estudos supracitados, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do Instituto aprovaram, por meio da Ata nº 004/2014 da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva em 13 de
janeiro de 2014 e da Ata nº 005/2014 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do INFPRAPREV,

(1) O indexador utilizado para fins de definição da hipótese de inflação para a meta atuarial é o INPC do IBGE;
(2) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a sua expectativa futura de concessão de aumentos salariais reais de longo prazo.

em 14 de janeiro de 2014, a manutenção do conjunto de premissas atuariais, incluindo a manutenção da
taxa real anual de juros de 5% a.a.
Destacamos que a taxa real anual de juros de 5% a.a. atende ao disposto na legislação para a avaliação

(3) Pela experiência INFRAPREV, a rotatividade varia de acordo com a idade:
- Até 30 anos: 2,5% a.a.;

atuarial de encerramento do exercício de 2013 e corresponde àquela que foi adotada para as projeções

- De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.;

atuariais do Plano.

- De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.;
- Demais idades: Nula.

O método atuarial adotado para avaliação dos benefícios de Aposentadoria, Benefício por Desligamento, Por-

A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base em estudos elaborados a partir de informações históricas

tabilidade e Resgate foi Capitalização Individual. O método atuarial adotado para a avaliação dos benefícios

e expectativa futura da Patrocinadora.

de Invalidez, Pensão por Morte, Pecúlio por Morte, Auxílio Doença, assim como a avaliação dos benefícios

(4) Foi utilizada a tábua AT-2000-BASIC, segregada por sexo.
(5) Entrada em aposentadoria: 100% na primeira elegibilidade ao benefício integral. Percentual de Participantes Ativos
casados na data da aposentadoria: 100% e diferença de idade entre os cônjuges: 4 anos. Adota-se a hipótese de que

dos Participantes Assistidos foi o Agregado. O benefício de Auxílio Reclusão foi considerado imaterial para
fins da Avaliação Atuarial, em função da experiência do Instituto.

o Participante já é elegível ao INSS na primeira elegibilidade ao benefício integral. Foi utilizada a hipótese de que
100% dos Participantes que irão se desligar do Plano, antes de atingir a elegibilidade ao benefício de aposentadoria,

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais

optarão pelo Benefício Proporcional Diferido.

utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.
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Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, respeitan-

Conta

do-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o Regulamento do Plano de Benefícios.
2.3.1.1.02.03.02

Nome

Fundador

194.218.884,64

Não Fundador

178.387.818,79

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e atendem ao

Fundador

disposto na Resolução CGPC nº 18/2006 e na Resolução CNPC nº 9/2012, que estabelecem os parâmetros téc-

Não Fundador

nico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

Fundador
Não Fundador

4 POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões Matemáticas em

2.3.1.1.03.01.00

31 de dezembro de 2013, determinada a partir da avaliação atuarial procedida com base nas hipóteses e
métodos atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente, é a seguinte:
Conta

Nome

R$

(-) Serviço Passado

55.591.740,03
0,00
55.591.740,03
55.591.740,03
0,00
55.591.740,03
-

2.3.1.1.03.01.01

(-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.01.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

R$

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL

2.325.118.868,53

2.3.1.1.03.02.03

(-) Assistidos

-

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

2.207.703.841,05

2.3.1.1.03.03.00

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

2.306.939.945,93

2.3.1.1.03.03.01

(+/-) Patrocinador(es)

-

683.452.467,33

-

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida

23.113.059,84

2.3.1.1.03.03.03

(+/-) Assistidos

2.3.1.1.01.01.01

23.113.059,84

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

-99.236.104,88
-99.236.104,88

Saldo de Conta dos Assistidos

-

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

660.339.407,49

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS

2.3.1.1.01.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

464.504.245,32

2.3.1.2.01.01.00

2.3.1.1.01.02.02

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

195.835.162,17

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

-

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER

1.623.487.478,60

2.3.1.2.01.01.02

Reserva Especial para Revisão de Plano

-

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida

1.362.064.255,23

2.3.1.2.01.02.00

2.3.1.1.02.01.01

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)

604.392.957,56

2.3.1.1.02.01.02

Saldo de Contas - Parcela Participantes

757.671.297,67

Superávit Técnico Acumulado

(-) Déficit Técnico Acumulado

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR
2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS

-

99.236.104,88
117.415.027,48

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado

-

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS

20.817.367,23

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

-

2.3.2.1.01.00.00

20.817.367,23

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

-

2.3.2.1.02.00.00

REVISÃO DE PLANO

-

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

-

2.3.2.1.03.00.00

OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

-

REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

261.423.223,37

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS

85.662.553,33

2.3.1.1.02.03.01

372.606.703,43

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

10.935.106,92

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados
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Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o Regulamento

d) As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por morte e de pecúlio

do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável vigente em 31 de dezembro de 2013, Plano este que

por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01

se encontra em manutenção.

(valor atual dos benefícios futuros não programados).

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas de benefício
definido e nos valores do saldo de conta, do Patrimônio Social e dos Fundos Previdenciais, Administrativos

e) As provisões referentes à pensão por morte e pecúlio por morte de participante ativo foram registradas
na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).

e de Investimentos fornecidos pelo INFRAPREV posicionados em 31/12/2013.
O valor da Provisão Matemática a Constituir foi totalmente revertido em 31/12/2013 com base no posiObservamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a forma de apuração ou sobre a qualidade

cionamento definido pelos órgãos deliberativos do Instituto na 387ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho

dos ativos que compõem o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado e nem sobre a forma de

Deliberativo de que o valor dessa Provisão Matemática a Constituir deveria ser redimensionado de forma a

apuração ou sobre a qualidade dos saldos de conta totais, tendo se baseado na informação fornecida pelo

atender à determinação do Órgão Fiscalizador, conforme exposição de motivos constante do Memorando

INFRAPREV, incluindo os valores dos Fundos Administrativo e de Investimentos e a inexistência do Fundo

Conjunto ASEAT/ASJUR, de 27/11/2013. Foi estabelecido que a responsabilidade do Patrocinador em rela-

Assistencial em 31/12/2013.

ção à Provisão matemática a Constituir está relacionada ao impacto na provisão matemática de benefícios
concedidos dos participantes fundadores decorrente de ajuste da tábua de mortalidade e ao impacto na

Em relação à estruturação das Provisões observamos ainda o que se segue:

provisão matemática de benefícios a conceder dos fundadores decorrente de qualquer ajuste de hipótese
na respectiva Conta Coletiva de Risco dos Fundadores.

a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria normal em
pensão por morte e ao pecúlio por morte do aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01

A apuração do valor a ser devolvida à Patrocinadora em 31/12/2013 foi apurado considerando que, como o

(valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de

impacto na conta coletiva dos ativos fundadores decorrente do ajuste das hipóteses de mortalidade e taxa

aposentadoria por invalidez em pensão por morte e ao pecúlio por morte do inválido foram registradas na

real de juros somado ao impacto dos assistidos fundadores em relação ao ajuste da tábua de mortalidade

conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).

é superior ao saldo remanescente em fevereiro/2011, este último seria considerado como compromisso remanescente nesta data. Este valor foi evoluído para 31/12/2013 onde foi identificado que a patrocinadora

b) A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos
benefícios futuros não programados - assistidos).

tem um crédito de contribuição extraordinária no Plano CV correspondente a R$ 1.375.168,73, sendo R$
1.361.573,44 relativos à Patrocinadora Infraero e R$ 13.595,29 relativos à Patrocinadora INFRAPREV. Tal
valor foi alocado em contribuições a devolver à patrocinadora, reduzindo o patrimônio de cobertura do pla-

c) As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte e de pecúlio por

no. Os valores alocados a cada uma das patrocinadoras foram determinados de forma proporcional ao valor

morte de futuro aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios

da Reserva de Transferência em 1º/07/2012, data em que houve a definição da proporção do montante de

futuros programados).

contribuição extraordinária ora restituído às patrocinadoras.
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O Plano CV encontra-se deficitário, em função, principalmente, do atendimento à fiscalização descrito acima

Patrocinadora

e da rentabilidade do Plano ter sido, no exercício, inferior à meta atuarial adotada para avaliação dos bene-

As Patrocinadoras deverão efetuar as seguintes contribuições:

fícios constituídos na modalidade de benefício definido (INPC + 5% a.a.) e para a correção das reservas de
transferência (INPC + 6% a.a.), que a partir do exercício de 2014, deverão ser corrigidas com a rentabilidade

Descrição

do Plano CV, visto que não há mais Provisão Matemática a Constituir, conforme determinado no item XXXIV

Contribuição Principal

do Regulamento do Plano.
O déficit remanescente no Plano CV, equivalente a 4,3% das Provisões Matemáticas encontra-se dentro das

Contribuição Administrativa
(para cobertura das despesas
administrativas)

regras de exceção estabelecidas pelo Art. 28 da Resolução nº 26/2008 para seu imediato equacionamento.
Adicionalmente, esclarecemos que os recursos alocados no Fundo de Reversão, que em 31/12/2013 montam
a quantia de R$ 20.817.367,23, se referem às contribuições da Patrocinadora, às quais os Participantes não
tiveram direito por terem se desligado da Patrocinadora antes de se tornarem elegíveis aos benefícios do Plano.

Contribuição Específica
(para custeio do Pecúlio por Morte)
Contribuição Especial (para custeio
dos benefícios de Invalidez, Auxílio
Doença e Pensão por Morte)

Contribuição em % da folha
de salário de participação
Conforme Art. 32 do Regulamento do Plano
0,32% da folha salarial total, sendo:
• 0,3683% sobre a folha salarial dos
Participantes Fundadores
• 0,2763% sobre a folha salarial dos
Participantes Não Fundadores
Equivalente ao total das contribuições
dos Participantes Não Fundadores para
custeio destes benefícios
Equivalente ao total das contribuições dos
Participantes Não Fundadores para custeio
destes benefícios

Contribuição em R$
54.413.539,00

3.184.551,52

950.303,44

2.453.108,88

Contribuições de Participantes Ativos Não Fundadores

5 PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014
Contribuições
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão efetuar
contribuições para o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável com base nos seguintes níveis:

Descrição

Contribuição em % da folha
de salário de participação

Contribuição em R$

Contribuição Básica

Conforme Artigo 22 do Regulamento do Plano

28.157.398,00

Contribuição Administrativa
(para cobertura das despesas
administrativas)

0,2763% da folha salarial

1.322.781,87

Contribuição Específica
(para custeio do Pecúlio por Morte)

X * 0,037% do Salário, onde X equivale
ao valor escolhido pelo Participante, conforme
Artigo 93 do Regulamento do Plano

950.303,44

Contribuição Especial (para custeio
dos benefícios de Invalidez, Auxílio
Doença e Pensão por Morte)

1,93% da parcela do Salário que exceder
o Teto de Contribuição do INSS

2.453.108,88
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Contribuições de Participantes Ativos Fundadores

Participantes Assistidos

Descrição

Contribuição em % da folha
de salário de participação

Contribuição em R$

Contribuição Básica

Conforme Artigo 22 do
Regulamento do Plano

38.301.859,00

0,1843% da folha salarial

930.884,82

Contribuição Administrativa
(para cobertura das despesas
administrativas)

Os Participantes Assistidos não deverão efetuar contribuições para o Plano ao longo do próximo exercício.
***
O Plano de Custeio previsto para a Contribuição Especial e Específica dos Participantes Não Fundadores será
revisto após o fechamento da massa de Participantes que, em decorrência da concessão dos aeroportos de

Participantes Autopatrocinados

Guarulhos, Viracopos e Brasília, será transferida para as novas Patrocinadoras, cujo processo de adesão ao

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas contribuições, as contribuições que seriam

Plano está em fase de conclusão para aprovação da PREVIC.

feitas pela Patrocinadora, destinadas ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à cobertura
das despesas administrativas, observando as características de Participantes Fundadores e Não Fundadores
descritas neste Plano de Custeio.

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17, do regulamento do Plano não há incidência das contribuições
Especial, Específica e Administrativa sobre o 13º salário.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

A contribuição total de participantes e patrocinadora para custeio das despesas administrativas é de 1,11%

Os Participantes Vinculados deverão efetuar as contribuições efetuadas por Participantes Ativos e Patrocinadoras

da folha de participação do exercício, que corresponde a aproximadamente 50% das despesas orçadas.

para custeio das despesas administrativas, observando-se as características de Participantes Fundadores e

Os demais 50% do custo administrativo previdencial do Plano serão financiados com recursos do Fundo

Não Fundadores descritas neste Plano de Custeio, em conformidade com o regulamento do Plano.

Administrativo e do resultado dos investimentos na mesma proporção.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2014, permanecendo
no período de janeiro/2014 a março/2014 o custeio do exercício anterior apurado na avaliação atuarial de
dezembro de 2012.
Especificamente em relação à Contribuição Extraordinária de Patrocinadora não são devidas contribuições
a partir de Janeiro/2014.
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6 LIMITE LEGAL DAS DESPESAS
Em conformidade com o Art. 6º da Resolução CGPC nº29, de 31/08/2009, registramos que o limite anual
para as destinações vertidas a título de despesas administrativas pelo conjunto dos Planos de Benefícios

PARECER ATUARIAL
PLANO I DE BENEFÍCIOS SALDADO

administrado pelo INFRAPREV, que são vinculados à Lei Complementar n.° 108, de 29 de maio de 2001, será
de 1% do ativo investido no exercício a que se referir.

1 INTRODUÇÃO

7 CONCLUSÃO

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano I de Benefícios Saldado, administrado

Certificamos que o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do INFRAPREV, considerando a

pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), apresentamos nosso parecer sobre a situação

implementação do Plano de Custeio acima apresentado, encontra-se com um déficit correspondente a 4,30%

atuarial do citado Plano referente às Patrocinadoras do Instituto em 31 de dezembro de 2013.

das Provisões Matemáticas, portanto, dentro das regras de exceção estabelecidas na Resolução nº 26/2008
para seu imediato equacionamento.

Ressaltamos que este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de 2013
do Plano I de Benefícios Saldado aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, por meio da Portaria nº 635, de 22/11/2013, publicada no Diário Oficial da União de 25/11/2013.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2014

Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício podem
ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA).

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

2 PERFIL DOS PARTICIPANTES
A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários utilizados
Maria da Fé da Costa Pinto

Bianca Guimarães Furtado Pereira

M.I.B.A. nº 746

M.I.B.A. nº 2.260

no presente estudo foi 1º/12/2013.
Os dados individuais foram fornecidos pelo INFRAPREV à Mercer que, após a realização de testes apropriados e
devidos acertos efetuados em conjunto com o Instituto, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.
A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única e
exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo dessa
análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detetadas e sanadas, permanecendo, em qualquer
hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.
As principais características do grupo avaliado, na data-base dos dados, estão resumidas nas tabelas a seguir:

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

103

Participantes Ativos e Autopatrocinados
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Benefício Saldado Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)
Participantes Assistidos e Beneficiários
Descrição
Aposentados
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Aposentados Inválidos
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Beneficiários
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Total
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$

Os valores monetários apresentados correspondem aos valores nominais posicionados em 1º/12/2013.
52
55,4
25,9
6.561,06
2.871,16
4.435.277,60

3 HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS UTILIZADOS
Uma avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o custo a
longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores esperados relativos tanto aos
participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda completarão as condições exigidas para tal.
Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses atuariais que
represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do plano. Essas hipóteses incluem

59
67,7
2.858,02

aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de crescimento salarial, taxa de reajuste dos
benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também as de caráter biométrico (taxas de mortalidade, invalidez
e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).

23
59,8
1.190,39

A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração das
Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.

57
62,0
896,84
139
64,0
1.777,86

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de cada exParticipante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspondessem a um pensionista.
Informamos que, na data base dos dados, não havia Participantes aguardando o Benefício Proporcional Diferido.
Informamos ainda que, na data base dos dados, havia 5 Participantes em Auxílio-Doença,que foram considerados
tanto como Ativos quanto como Assistidos para fins de determinação do compromisso na Data Efetiva do Plano
I de Benefícios Saldado sendo que o foi adotado na provisão Matemática o maior compromisso entre os dois.

Taxa real anual de juros (1)

5% a.a.

Projeção de crescimento real de salário

Não aplicável

Projeção de crescimento real do maior salário de
benefício do INSS (1)

0% a.a.

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1)

0% a.a.

Fator de capacidade para os salários

Não aplicável

Fator de capacidade para os benefícios

1,00

Hipótese sobre rotatividade (2)

Experiência INFRAPREV

Tábua de mortalidade geral (3)

AT-2000 BASIC, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez

Não aplicável

Outras hipóteses biométricas utilizadas (4)

Entrada em Aposentadoria, Opção pelos Institutos
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(1) O indexador utilizado para fins de definição da hipótese de inflação para a meta atuarial é o INPC do IBGE;

Destacamos que a taxa real anual de juros de 5% a.a. atende ao disposto na legislação para a avaliação atuarial

(2) Pela experiência INFRAPREV, a rotatividade varia de acordo com a idade:

de encerramento do exercício de 2013 e corresponde àquela que foi adotada para as projeções atuariais do Plano.

- Até 30 anos: 2,5% a.a.;
- De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.;

O método atuarial adotado foi o agregado para a avaliação de todos os benefícios do Plano. O benefício de

- De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.;

Auxílio Reclusão foi considerado imaterial para fins da Avaliação Atuarial, em função da experiência do Instituto.

- Demais idades: Nula.
A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base em estudos elaborados a partir de informações históricas

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais

e expectativa futura da Patrocinadora.
(3) Foi utilizada a tábua AT-2000-BASIC, segregada por sexo.

utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada na Data Efetiva do Plano I de

(4) Entrada em aposentadoria: 100% na primeira elegibilidade ao benefício integral. Adota-se a hipótese de que o Parti-

Benefícios Saldado.

cipante já é elegível ao INSS na primeira elegibilidade ao benefício integral. Foi utilizada a hipótese de que 100% dos
Participantes que irão se desligar do Plano, antes de atingir a elegibilidade ao benefício de aposentadoria, optarão

Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos,

pelo Benefício Proporcional Diferido.

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o Regulamento do Plano I

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de documentação
encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos específicos realizados em 2013, que tomaram como base a
população existente nos Planos administrados pelo INFRAPREV e, também, informações do mercado em geral.
O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se
arquivado no INFRAPREV para consulta.
Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa de juros foi objeto de estudo técnico específico elaborado
pela Risk Office, empresa contratada pelo Instituto para elaboração dos estudos de ALM, de forma a identificar
a partir da projeção dos ativos e do fluxo de caixa do passivo atuarial do plano de benefícios (estudos de ALM),
a taxa de retorno da carteira. As projeções foram feitas com base na carteira atual.

de Benefícios Saldado.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e atendem ao
disposto na Resolução CGPC nº 18/2006 e na Resolução CNPC nº 9/2012, que estabelecem os parâmetros
técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

4 POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões Matemáticas em 31
de dezembro de 2013, determinada a partir da avaliação atuarial procedida com base nas hipóteses e métodos
atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente, é a seguinte:
Conta

Com base nos resultados dos estudos supracitados, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do Instituto
aprovaram, por meio da Ata nº 004/2014 da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva em 13 de janeiro

Nome

R$

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social

73.322.020,64

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano

69.946.205,59

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas

69.169.793,22

de 2014 e da Ata nº 005/2014 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do INFPRAPREV em 14 de

2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos

43.777.951,56

janeiro de 2014, a manutenção do conjunto de premissas atuariais, incluindo a manutenção da taxa real anual

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida

-

de juros de 5% a.a.

2.3.1.1.01.01.01 Saldo de conta dos Assistidos

-
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Conta

Nome

R$

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o Regulamento do

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

43.777.951,56

2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

29.889.505,76

2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

13.888.445,80

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder

26.900.542,12

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas e nos valores do

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida

-

2.3.1.1.02.01.01 Saldo de contas - Parcela Patrocinadora

-

Patrimônio Social e dos Fundos Administrativos e de Investimentos fornecidos pelo INFRAPREV posicionados

2.3.1.1.02.01.02 Saldo de contas - Parcela Participantes

-

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado

26.900.542,12

2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

26.900.542,12

Plano I de Benefícios Saldado vigente em 31 de dezembro de 2013, Plano este que se encontra em extinção.

em 31/12/2013.
Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o Patrimônio

2.3.1.1.02.02.02 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (-)

-

2.3.1.1.02.02.03 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (-)

-

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

-

2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

-

2.3.1.1.02.03.02 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (-)

-

2.3.1.1.02.03.03 Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (-)

-

a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria normal em pensão

1.508.700,46

por morte e ao pecúlio por morte do aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual

2.3.1.1.03.00.00 Provisões Matemáticas a Constituir (-)
2.3.1.1.03.01.00 Serviço Passado (-)

-

2.3.1.1.03.01.01 Patrocinadores (-)

-

2.3.1.1.03.01.01 Participantes (-)

-

2.3.1.1.03.02.00 Déficit Equacionado (-)

1.508.700,46

2.3.1.1.03.02.01 Patrocinador (-)

1.330.982,81

2.3.1.1.03.02.02 Participante (-)

-

Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pelo INFRAPREV.
Em relação à estruturação das Provisões observamos ainda o que se segue:

dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de aposentadoria por
invalidez em pensão por morte e ao pecúlio por morte do inválido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02
(valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).
b) A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos

2.3.1.1.03.02.03 Assistido (-)

177.717,65

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico

776.412,37

2.3.1.2.01.00.00 Resultados Realizados

776.412,37

2.3.1.2.01.01.00 Superávit Técnico Acumulado

776.412,37

c) As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte e de pecúlio por

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência

776.412,37

morte de futuro aposentado válido e de pecúlio por morte de participante ativo foram registradas na conta

2.3.1.2.01.01.02 Reserva para Revisão do Plano

-

2.3.1.2.01.02.00 Déficit Técnico Acumulado (-)

-

2.3.1.2.02.00.00 Resultados a Realizar

-

2.3.2.0.00.00.00 Fundos
2.3.2.1.00.00.00 Fundo Previdencial
2.3.2.2.00.00.00 Fundo Administrativo
2.3.2.3.00.00.00 Fundo dos Investimentos

benefícios futuros não programados - assistidos).

2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados).

3.375.815,05

O antigo Plano BD I vinha apresentando resultados seguidos de déficit desde o encerramento do exercício de

-

2008. Por esta razão, foram conduzidos estudos nos exercícios de 2011 e 2012 para o restabelecimento do

2.770.617,75

seu equilíbrio, o que levou ao processo de saldamento do Plano foi encaminhado para aprovação da PREVIC

605.197,30

no exercício de 2012.
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Após o cumprimento das exigências e ritos necessários, a PREVIC aprovou as alterações propostas, aprovando

Contribuições dos Participantes Assistidos

o Regulamento do Plano I de Benefícios Saldado, por meio da Portaria nº 635, de 22/11/2013, publicada no

Os Assistidos que obtiveram essa condição até a Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado recolherão ao

Diário Oficial da União de 25/11/2013.

INFRAPREV uma contribuição mensal equivalente ao produto da aplicação de taxa fixada no plano de custeio
anual sobre o valor do benefício suplementar.

Nesse sentido, considerando que a aprovação do processo de saldamento aconteceu no final do mês de
novembro/2013, o INFRAPREV definiu como Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado o dia 1º/12/2013.
A Mercer elaborou o estudo na Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado e o relatório com os resultados

Descrição
Contribuição Normal
Previdenciária

1,853%

Administrativa

0,327%

Contribuição Extraordinária

posicionados em 1º/12/2013 foi encaminhado ao INFRAPREV em 21/01/2014.
Assim, na primeira avaliação atuarial após a Data Efetiva do Plano I de Benefícios, em 31/12/2013, foi verificado

% do valor do benefício pago pelo INFRAPREV

0,603%

Nota: A contribuição extraordinária para a amortização da Provisão a Constituir - Subconta Déficit Equacionado tem prazo
remanescente correspondente a 17 anos, em 01/4/2014.

um superávit no valor de R$ 776.412,37. O principal fator para o surgimento deste superávit foi o fato de
que, após o equilíbrio do Plano na Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado (1º/12/2013), a rentabilidade

Os Assistidos que obtiverem essa condição a partir da Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado, recolherão

patrimonial no mês de dezembro foi superior à meta atuarial.

ao INFRAPREV uma contribuição mensal equivalente ao produto da aplicação de taxa fixada no plano de custeio
anual sobre o valor do benefício saldado após aplicação do Fator Redutor de Equilíbrio.

A Reserva de Contingência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na Resolução
CGPC nº 26 de 29/09/2008.

Descrição

% do valor do benefício pago pelo INFRAPREV

Contribuição Normal

5 PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Previdenciária

As Patrocinadoras e os Participantes deverão efetuar contribuições para o Plano I de Benefícios Saldado

Administrativa

0,327%

nos seguintes níveis:

Contribuições das Patrocinadoras
Contribuições dos Participantes Ativos, Autopatrocinados e Vinculados

A Patrocinadora efetuará ainda contribuição extraordinária equivalente a R$ 62.940,41 mensais corrigidos

A partir da Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado, não haverá contribuições dos Participantes Ativos,

anualmente com a variação do INPC pelo prazo de 1,6 anos (19 meses) a contar de 01/04/2014 calculado

Vinculados e Autopatrocinados.

de acordo com os itens 10 e 11 da Resolução CGPC nº 18/2006.

No entanto, sobre o valor do Benefício Saldado do Participante Ativo, Autopatrocinado e Vinculado foi aplicado

Joia

um Fator Redutor de Equilíbrio correspondente a 0,9455, de forma a levar o Plano à situação de equilíbrio

A joia calculada na data de inscrição do Participante em função da idade, remuneração, tempo de serviço

na Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado. Dessa forma, ocorreu o equacionamento do Déficit de

prestado à Patrocinadora e tempo de afastamento voluntário será mantida.

responsabilidade deste grupo na Data Efetiva do Plano I de Benefícios Saldado.
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PARECER ATUARIAL

Vigência do Plano de Custeio
Este plano de custeio deve vigorar por 1 ano, a partir de 1º/04/2014 ou até uma nova avaliação atuarial,

PLANO II DE BENEFÍCIOS

permanecendo no período de 1º/12/2013 a 31/03/2014 o Plano de Custeio apresentado no Relatório
Circunstanciado de Saldamento do Plano I de Benefícios, de 02/04/2013.

1 INTRODUÇÃO
6 LIMITE LEGAL DAS DESPESAS
Em conformidade com o Art. 6º da Resolução CGPC nº29, de 31/08/2009, registramos que o limite anual

Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano II de Benefícios, administrado pelo

para as destinações vertidas a título de despesas administrativas pelo conjunto dos Planos de Benefícios

Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial

administrado pelo INFRAPREV, que são vinculados à Lei Complementar n.° 108, de 29 de maio de 2001, será

do citado Plano referente às Patrocinadoras do Instituto em 31 de dezembro de 2013.

de 1% do ativo investido no exercício a que se referir.
Ressaltamos que este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de 2013.

7 CONCLUSÃO

Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício podem

Certificamos que o Plano I de Benefícios Saldado do INFRAPREV, considerando a implementação do Plano

ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA) do referido Plano.

de Custeio acima apresentado, está superavitário. O valor do excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor
das Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da Reserva de Contingência, limitado a 25% do

2 PERFIL DOS PARTICIPANTES

total das Provisões Matemáticas dos Benefícios Definidos.

A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários utilizados
no presente estudo foi 1º/07/2013.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014
Os dados individuais foram fornecidos pelo INFRAPREV à Mercer que, após a realização de testes apropriados e
Mercer Human Resource Consulting Ltda.

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

devidos acertos efetuados em conjunto com o Instituto, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial.

Bianca Guimarães Furtado Pereira
M.I.B.A. nº 2.260

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única e
exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo
dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detetadas e sanadas, permanecendo,
em qualquer hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes
na base cadastral.
As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas tabelas a seguir:
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Participantes Ativos
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)
Participantes Autopatrocinados
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)
Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Participantes Assistidos e Beneficiários
Descrição
Aposentados
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Aposentados Inválidos
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Beneficiários
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$
Total
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio em R$

4
53,7
25,5
8.031,56
417.641,12

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de cada ex-Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspondessem a um pensionista.

-

Os valores monetários apresentados para os Participantes Assistidos e Beneficiários correspondem a valores nominais posicionados em 1º/07/2013. Para os Participantes Ativos e Autopatrocinados, os valores do
Salário Real de Benefício foram reenviados pelo INFRAPREV de forma a que fosse considerado o valor de
30/11/2013 com o efeito do díssidio. Assim, os valores apresentados neste parecer para o Salário Real de
Benefício consideram os novos valores recebidos reposicionados em 1º/07/2013.

-

3 HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS UTILIZADOS
Uma avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o custo a longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores esperados relativos tanto aos
participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda completarão as condições exigidas para tal.

5
72,4
1.611,49
3
53,8
491,52
13
66,4
967,51

Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses atuariais que
represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do plano. Essas hipóteses
incluem aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de crescimento salarial, taxa de reajuste
dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também as de caráter biométrico (taxas de mortalidade,
invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração
das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.

21
66,0
1.052,84

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

109

Taxa real anual de juros (1)
Projeção de crescimento real de salário

(1) (2)

5% a.a.

As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de

2% a.a.

documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos específicos realizados em 2013, que

Projeção de crescimento real do maior salário de
benefício do INSS (1)

0% a.a.

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1)

0% a.a.

Fator de capacidade para os salários

1,00

Fator de capacidade para os benefícios

1,00

Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa de juros foi objeto de estudo técnico específico

Hipótese sobre rotatividade (3)

Experiência INFRAPREV

elaborado pela Risk Office, empresa contratada pelo Instituto para elaboração dos estudos de ALM, de forma

Tábua de mortalidade geral (4)

AT-2000 BASIC, segregada por sexo

a identificar a partir da projeção dos ativos e do fluxo de caixa do passivo atuarial do plano de benefícios

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

(estudos de ALM), a taxa de retorno da carteira. As projeções foram feitas com base na carteira atual.

Tábua de entrada em invalidez

Álvaro Vindas Agravada em 50%

Outras hipóteses biométricas utilizadas (5)

Entrada em Aposentadoria, Opção pelos Institutos e
Composição Familiar

tomaram como base a população existente nos Planos administrados pelo INFRAPREV e, também, informações
do mercado em geral. O detalhamento dos estudos, conforme previsto no item 1.2 da Resolução CGPC nº
18/2006, encontra-se arquivado no INFRAPREV para consulta.

Com base nos resultados dos estudos supracitados, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do
Instituto aprovaram, por meio da Ata nº 004/2014 da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva em 13 de
janeiro de 2014 e da Ata nº 005/2014 da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do INFPRAPREV

(1) O indexador utilizado para fins de definição da hipótese de inflação para a meta atuarial é o INPC do IBGE;

em 14 de janeiro de 2014, a manutenção do conjunto de premissas atuariais, incluindo a manutenção da

(2) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pela Patrocinadora levando em consideração a sua expec-

taxa real anual de juros de 5% a.a.. Destacamos que a taxa real anual de juros de 5% a.a. atende ao disposto

tativa futura de concessão de aumentos salariais reais de longo prazo.

na legislação para a avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2013 e corresponde àquela que foi

(3) Pela experiência INFRAPREV, a rotatividade varia de acordo com a idade:

adotada para as projeções atuariais do Plano.

- Até 30 anos: 2,5% a.a.;
- De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.;

O método atuarial adotado foi o Agregado para a avaliação de todos os benefícios do Plano. O

- De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.;
- Demais idades: Nula.

benefício de Auxílio Reclusão foi considerado imaterial para fins da Avaliação Atuarial, em função

A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base em estudos elaborados a partir de informações históricas

da experiência do Instituto.

e expectativa futura da Patrocinadora.
(4) Foi utilizada a tábua AT-2000-BASIC, segregada por sexo.

Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais

(5) Entrada em aposentadoria: 100% na primeira elegibilidade ao benefício integral. Percentual de Participantes Ativos

utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.

casados na data da aposentadoria: 100% e diferença de idade entre os cônjuges: 4 anos. Adota-se a hipótese de que
o Participante já é elegível ao INSS na primeira elegibilidade ao benefício integral. Foi utilizada a hipótese de que
100% dos Participantes que irão se desligar do Plano, antes de atingir a elegibilidade ao benefício de aposentadoria,
optarão pelo Benefício Proporcional Diferido.

Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos,
respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o Regulamento do
Plano de Benefícios.
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Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e atendem ao
disposto na Resolução CGPC nº 18/2006 e na resolução CNPC nº 9/2012, que estabelecem os parâmetros
técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

4 POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões Matemáticas em
31 de dezembro de 2013, determinada a partir da avaliação atuarial procedida com base nas hipóteses e
métodos atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente, é a seguinte:
Conta

Nome

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL

R$
10.902.602,29

Conta
2.3.1.1.03.01.01
2.3.1.1.03.01.02

Nome
(-) Patrocinador(es)

35.786,45

(-) Participantes

38.840,39

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

(-) Assistidos

-

2.3.1.1.03.02.03
2.3.1.1.03.03.00

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias
(+/-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

-

2.3.1.1.03.03.03

(+/-) Assistidos

-

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

2.037.939,17

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS

2.037.939,17

2.3.1.2.01.01.00

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

7.928.254,63

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

3.933.462,04

2.3.1.2.01.01.02

Reserva Especial para Revisão de Plano

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida

-

2.3.1.2.01.02.00

2.3.1.1.01.01.01

-

Saldo de Conta dos Assistidos

-

2.3.1.1.03.03.01

9.966.193,80

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

R$

Superávit Técnico Acumulado

2.037.939,17
1.982.063,66
55.875,51

(-) Déficit Técnico Acumulado

-

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR

-

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

3.933.462,04

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS

2.3.1.1.01.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

1.395.723,44

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS

-

2.3.1.1.01.02.02

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

2.537.738,60

2.3.2.1.01.00.00

REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR

-

4.069.419,43

2.3.2.1.02.00.00

REVISÃO DE PLANO

-

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida

-

2.3.2.1.03.00.00

OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

-

2.3.1.1.02.01.01

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)

-

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS

2.3.1.1.02.01.02

Saldo de Contas - Parcela Participantes

-

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado

3.947.171,49

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

4.156.717,83

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

104.773,17

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

104.773,17

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

122.247,94

2.3.1.1.02.03.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

129.498,12

2.3.1.1.02.03.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

3.625,09

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

3.625,09

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

74.626,84

2.3.1.1.03.01.00

74.626,84

(-) Serviço Passado

936.408,49

840.830,74
95.577,75

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o Regulamento
do Plano II de Benefícios vigente em 31 de dezembro de 2013, Plano este que se encontra em extinção.
O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas e nos valores do Patrimônio Social e dos Fundos Administrativos e de Investimentos fornecidos pelo INFRAPREV
posicionados em 31/12/2013.
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Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o Patri-

A Reserva de Contingência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na Resolu-

mônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pelo INFRAPREV.

ção CGPC nº 26 de 29/09/2008. O excesso do Superávit sobre a Reserva de Contingência foi destinado à
constituição da Reserva Especial para Revisão do Plano. A Reserva Especial para Revisão do Plano não será

No exercício de 2013, o principal impacto foi uma pequena redução dos compromissos atuariais dos be-

utilizada neste exercício, tendo em vista que este é o primeiro exercício em que ocorre.

nefícios a conceder e concedidos em decorrência da variação salarial (R$ 414.000) e do falecimento de
dois aposentados (R$ 200.000), além dos impactos referentes à movimentação esperada (juros, inflação e

5 PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

benefícios pagos).

Contribuições
Em relação à estruturação das Provisões, observamos ainda o que se segue:

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão efetuar
contribuições para o Plano II de Benefícios com base nos seguintes níveis:

a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria normal em
pensão por morte e ao pecúlio por morte do aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01

Patrocinadora

(valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de
aposentadoria por invalidez em pensão por morte e ao pecúlio por morte do inválido foram registradas na
conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).
b) A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos
benefícios futuros não programados - assistidos).

Contribuições Previdenciais

Contribuição em % da folha
de salário de participação

Contribuição em R$

Contribuição Normal

Equivalente ao total das contribuições normais
efetuadas pelos Participantes Ativos.

36.418,31

3,55% da folha salarial dos Participantes

12.654,53

Contribuição Extraordinária
Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Serviço
Passado

c) As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte e de pecúlio por
morte de futuro aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios
futuros programados).
d) As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por morte e de pecúlio
por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01
(valor atual dos benefícios futuros não programados).

Os pagamentos correspondentes à amortização poderão variar entre o mínimo exigido de 3,55% da folha de salário
de participação e o máximo de R$ 35.786,45, valor estimado para integralização da Provisão Matemática a Constituir
– Patrocinadora na data da avaliação.
O prazo de amortização da Provisão a Constituir - Subconta Serviço Passado corresponde a 4,33 anos, em
31/12/2013, e é o prazo remanescente daquele que vinha sendo adotado nas avaliações anteriores, de acordo com o
item 39 da Resolução MPAS/CPC 01/78 (20 anos a contar de 01/05/1998).

e) As provisões referentes à pensão por morte e pecúlio por morte de participante ativo foram registradas
na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).
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Participantes Ativos
Contribuições Previdenciais

As despesas administrativas de investimentos serão cobertas com recursos do resultado dos investimentos.
Contribuição em % da folha
de salário de participação

Contribuição Normal, de acordo com a faixa salarial:

Contribuição em R$
36.418,31

Salário de Participação

Mínimo (1,65% + (0,055% * (Idade
de Inscrição no Plano - 18; 3,3%)

Salário de Participação - Teto do INSS/2

2,20%

Salário de Participação - Teto do INSS

7,70%

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2014, permanecendo
no período de janeiro/2014 a março/2014 o custeio do exercício anterior apurado na avaliação atuarial de
dezembro de 2012.

6 LIMITE LEGAL DAS DESPESAS

Contribuição Extraordinária, de acordo
com a faixa salarial:

Em conformidade com o Art. 6º da Resolução CGPC nº29, de 31/08/2009, registramos que o limite anual
para as destinações vertidas a título de despesas administrativas pelo conjunto dos Planos de Benefícios

Para amortização da Provisão a Constituir Subconta Serviço Passado

13.698,63

administrado pelo INFRAPREV, que são vinculados à Lei Complementar n.° 108, de 29 de maio de 2001, será

Salário de Participação

Mínimo (0,85% + (0,03% * (Idade
de Inscrição no Plano - 18; 1,75%)

de 1% do ativo investido no exercício a que se referir.

Salário de Participação - Teto do INSS/2

1,15%

Salário de Participação - Teto do INSS

4,00%

7 CONCLUSÃO
Certificamos que o Plano II de Benefícios do INFRAPREV está superavitário. O valor do excesso do Patrimônio

O prazo de amortização da Provisão a Constituir - Subconta Serviço Passado corresponde a 4,33 anos, em
31/12/2013, e é o prazo remanescente daquele que vinha sendo adotado nas avaliações anteriores, de acordo com o
item 39 da Resolução MPAS/CPC 01/78 (20 anos a contar de 1º/05/1998).

do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da Reserva de Contingência,
limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos Benefícios Definidos. O valor do superávit excedente
à Reserva de Contingência foi contabilizado na Reserva Especial para Revisão de Plano. A Reserva Especial
para Revisão do Plano não será utilizada neste exercício, tendo em vista que este é o primeiro exercício em

Participantes Autopatrocinados
Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas contribuições, as contribuições que seriam feitas
pela Patrocinadora, destinadas ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à cobertura das despesas
administrativas.

que ocorre.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuições para custeio das despesas administrativas, de acordo com
regras que deverão ser estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

***

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014
Mercer Human Resource Consulting Ltda.

Maria da Fé da Costa Pinto

Bianca Guimarães Furtado Pereira

M.I.B.A. nº 746

M.I.B.A. nº 2.260

Observamos, ainda, que 15% de todas as contribuições efetuadas serão destinadas para o custeio
administrativo do Plano.
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PARECER ATUARIAL

As principais características do grupo, na data base dos dados, estão resumidas na tabela abaixo:

PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREVI – PAI 1

Participantes Ativos
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Plano Médio (anos)

61
31,7
1,1

1 INTRODUÇÃO
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano Associativo INFRAPREV I - PAI 1,
administrado pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), apresentamos nosso parecer sobre
a situação atuarial do citado Plano em 31 de dezembro de 2013.

Considerando que o Plano ora avaliado é um Plano de Instituidor, constituído na modalidade de Contribuição
Definida, onde os benefícios estão vinculados ao saldo de conta acumulado, e as contribuições são livremente
escolhidas pelo participante, não há vinculação deste Plano com o Salário do Participante e, portanto, este

Ressaltamos que este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de 2013.

valor não foi objeto de análise.

Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido exercício podem

3 HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS UTILIZADOS

ser consultadas na Demonstração Atuarial Simplificada (DA).

Uma avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o custo a

2 PERFIL DOS PARTICIPANTES

longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores esperados relativos tanto aos

A data-base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos utilizados para fins de estatística no

participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda completarão as condições exigidas para tal.

presente estudo foi 31/12/2013.
Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses atuariais que
Os dados individuais utilizados para as estatísticas a seguir apresentadas foram fornecidos pelo INFRAPREV

represente de forma realista as expectativas com relação à experiência futura do plano. Essas hipóteses

à Mercer, via e-mail, em 24/01/2013, que, em conjunto com o Instituto, considerou-os adequados para essa

incluem aquelas de caráter econômico (retorno de investimento, taxa de crescimento salarial, taxa de reajuste

finalidade.

dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também as de caráter biométrico (taxas de mortalidade,
invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção
de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade

Conforme determinado pela Resolução CGPC nº 12/2002, o Plano ora avaliado foi totalmente estruturado

das distorções foram detectadas e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com o INFRAPREV a

na modalidade de Contribuição Definida e, portanto, não há hipóteses atuariais e econômicas aplicáveis na

responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

apuração das Provisões Matemáticas, conforme segue:
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Taxa real anual de juros

Não Aplicável

Projeção de crescimento real de salário

Não Aplicável

Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS

Não Aplicável

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL

111.684,33

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

111.684,33

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano

Não Aplicável

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS

111.684,33

Fator de capacidade para os salários

Não Aplicável

Fator de capacidade para os benefícios

Não Aplicável

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida

-

Hipótese sobre rotatividade

Não Aplicável

2.3.1.1.01.01.01

-

Tábua de mortalidade geral

Não Aplicável

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

-

Tábua de mortalidade de inválidos

Não Aplicável

2.3.1.1.01.02.01

-

Tábua de entrada em invalidez

Não Aplicável

Outras hipóteses biométricas utilizadas

Não Aplicável

O método atuarial adotado para todos os benefícios foi Capitalização Individual.

Conta

Nome

Saldo de Conta dos Assistidos
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos

2.3.1.1.01.02.02
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos
2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida
2.3.1.1.02.01.01

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)

2.3.1.1.02.01.02

Saldo de Contas - Parcela Participantes

R$

111.684,33
111.684,33
111.684,33

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado

-

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

-

As provisões matemáticas consideram a legislação vigente, as características da massa de participantes e o

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

-

Regulamento do Plano de Benefícios, estruturado na modalidade de contribuição definida conforme disposto

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

-

na Resolução CGPC nº 12/2002.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e atendem ao
disposto na Resolução CGPC nº 18/2006 e na Resolução CNPC nº 9/2012, que estabelecem os parâmetros
técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

-

2.3.1.1.02.03.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

-

2.3.1.1.02.03.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

-

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

-

2.3.1.1.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

-

2.3.1.1.03.01.00

-

2.3.1.1.03.01.01
2.3.1.1.03.01.02

4 POSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões Matemáticas em
31 de dezembro de 2013 determinada, respeitando-se a legislação vigente, é a seguinte:

(-) Serviço Passado
(-) Patrocinador(es)

-

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.03

(-) Assistidos

-

2.3.1.1.03.03.00

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

-

2.3.1.1.03.03.01

(+/-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

-

2.3.1.1.03.03.03
(+/-) Assistidos
2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO

-

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS
2.3.1.2.01.01.00
Superávit Técnico Acumulado

-
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Conta

Nome

R$

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

-

2.3.1.2.01.01.02

Reserva Especial para Revisão de Plano

-

2.3.1.2.01.02.00
(-) Déficit Técnico Acumulado
2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR

-

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS

-

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS

-

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS

-

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

-

***
O custo total da despesa administrativa será financiado com recursos do resultado dos investimentos.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2014, permanecendo
no período de janeiro/2014 a março/2014 o custeio do exercício anterior apurado na avaliação atuarial de
constituição do Plano.

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o Regulamento do

6 LIMITE LEGAL DAS DESPESAS

Plano Associativo INFRAPREV I vigente em 31 de dezembro de 2013, Plano este que se encontra em manutenção.

Em conformidade com o Art. 6º da Resolução CGPC nº29, de 31/08/2009, registramos que o limite anual
para as destinações vertidas a título de despesas administrativas pelo conjunto dos Planos de Benefícios

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nos valores dos saldos de conta e do Patrimônio

administrado pelo INFRAPREV, que são vinculados à Lei Complementar n.° 108, de 29 de maio de 2001, será

Social fornecidos pelo INFRAPREV posicionados em 31/12/2013.

de 1% do ativo investido no exercício a que se referir.

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o Patrimônio

7 CONCLUSÃO

Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida pelo INFRAPREV.

Certificamos que o Plano Associativo INFRAPREV I está equilibrado, dependendo do pagamento das
contribuições previstas no Plano de Custeio para manter o equilíbrio.

5 PLANO DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014
Recomendamos que ao longo do exercício de 2014 seja realizada análise do volume da despesa administrativa

Contribuições

frente às contribuições vertidas para o Plano e a sua rentabilidade, de forma a confirmar a sua viabilidade.

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, os participantes deverão efetuar contribuições para

Ressaltamos ainda a importância de divulgação do Plano para fomentar novas adesões, com o objetivo de

o Plano Associativo INFRAPREV I com base nos seguintes níveis:

contribuir para a sua manutenção.

Contribuições de Participantes Ativos

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2014

Contribuições Previdenciais

Contribuição em % da folha
de salário de participação

Contribuição em R$

Contribuição Básica

Conforme Artigo 14 do Regulamento do Plano

Não Dimensionável

Contribuição Voluntária

Conforme Artigo 15 do Regulamento do Plano

Não Dimensionável

Contribuição de Risco

Conforme Artigo 17 do Regulamento do Plano

Não Aplicável
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1

Examinamos as Demonstrações Contábeis do Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV),

RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES

que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e

as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo líquido, da
mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas do plano para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e pelos controles internos que

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

3

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja

planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
estão livres de distorção relevante.
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4

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a

OUTROS ASSUNTOS

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos

de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

AUDITORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR

7

Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, compreendendo balanço patrimonial, demonstração da mutação do patrimônio social,
do plano de gestão administrativa, do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das obrigações

atuariais dos planos desse exercício, sobre as quais emitimos parecer sem modificação, datado em 05 de
fevereiro de 2013.

5

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

8

A Resolução CNPC N.º 12, de 19 de agosto de 2013 substituiu a Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (DOAP) pela demonstração das Provisões Técnicas (DPT). Assim, a Demonstração das
Provisões Técnicas dos planos correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, que

está sendo apresentada para fins de comparabilidade com as demonstrações contábeis do exercício findo em

OPINIÃO

31 de dezembro de 2013, não foi objeto de exame por esta empresa de auditoria, sendo assim, não emitimos
opinião sobre esta demonstração com referência ao exercício de 2012, contudo, os valores nela expressos

6

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em

referentes às Provisões Matemáticas e Equilíbrio técnico foram por nós auditados quando do exame da

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e contábeis consolidada do Instituto Infraero de

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (DOAP) no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 .

Seguridade Social (INFRAPREV) e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2013 e

o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data,

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2014

Nacional de Previdência Complementar (CNPC).
BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI
Auditores Independentes S/S
CRC-SP-5.528/O-S-RJ
Antonio Carlos de Oliveira Pires
Contador-CRC-RJ-065.305/O-RJ
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ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Às 16h (dezesseis horas), do dia 06 de fevereiro de 2014, de acordo com o artigo 41 do Estatuto, reuniram-

Em cumprimento ao Art. 4º da Instrução SPC n.° 34, de 24 de setembro de 2009 e, ao Artigo 63 do Estatuto

se, extraordinariamente, os membros da Diretoria Executiva do INFRAPREV, na sede do Instituto à Avenida

do Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), com base na análise efetuada nas Demonstrações

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

Contábeis de encerramento do exercício financeiro de 2013, consubstanciado pelo Parecer Atuarial Sintético da

de Administração e Finanças, Miguel Alexandre da Conceição David, por sua Diretoria e como Diretor-

Mercer Human Resource Consulting Ltda. e, no Parecer dos Auditores Independentes RSM Boucinhas, Campos &

Superintendente em exercício, em face da ausência justificada do Diretor, Carlos Frederico Aires Duque; e

Conti Auditores Independente SS, em reunião extraordinária, representada por seus membros abaixo assinados,

com a presença do Diretor de Benefícios, Diblaim Carlos da Silva. Iniciados os trabalhos, deliberou a Diretoria

manifesta-se pela aprovação das referidas Demonstrações, anexas a este Parecer.

Executiva sobre o seguinte assunto: Análise e Aprovação das Demonstrações Contábeis do Encerramento do
Exercício de 2013 e Respectivas Notas Explicativas; Pareceres Atuariais e Aprovação dos Planos de Custeio

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2014

para o Exercício de 2014: A Diretoria Executiva procedeu à análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações
Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, bem como, dos Pareceres
Atuariais do Plano I de Benefícios Saldado - Plano BD I - Saldado; Plano II de Benefícios – Plano BD II; Plano de
Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV e Plano Associativo INFRAPREV I – PAI 1, elaborados pela
empresa Mercer Human Resource Consulting Ltda. e do Parecer das Demonstrações Contábeis e de Gestão dos
Investimentos, elaborado pela empresa RSM Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes SS. Concluída
a análise, a Diretoria Executiva aprovou, sem ressalvas, as Demonstrações Contábeis do Encerramento do

Áurea Martins Gonçalves de Souza
Presidente do Conselho
Margareth Lyses Rabelo Mendes
Membro Titular
Wagner Cunha Machado
Membro Titular

Exercício de 2013 e respectivas Notas Explicativas; bem como, os Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios
administrados pelo INFRAPREV e os Planos de Custeio dos Planos de Benefícios para o exercício de 2014, na

Vera Lúcia Lima Paulino

forma das disposições legais aplicáveis, encaminhando o expediente à apreciação e aprovação pelos Conselhos

Membro Titular

Fiscal e Deliberativo do INFRAPREV. Nada mais havendo a tratar o Diretor-Superintendente deu por encerrada
a reunião, lavrando-se a presente Ata assinada pelos diretores presentes à reunião.

MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor-Superintendente em exercício
Diretor de Administração e Finanças
DIBLAIM CARLOS DA SILVA
Diretor de Benefícios
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ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do INFRAPREV, realizada no dia 21 (vinte e um) de fevereiro

2) DIVULGAÇÃO:

de 2014, na Sede da Infraero (Patrocinadora – Instituidora), Setor Comercia Sul, Edifício Centro Oeste – 1º andar –
Brasília – DF. A reunião iniciou-se contando com a presença dos seguintes membros: Flávio Rodrigues, José Francisco

O Conselho Deliberativo recomenda que seja procedida ampla divulgação dos resultados aos Participantes,

Marinho Freire, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias e Ricardo de Castro Brum. Na qualidade de presidente da

em forma de Relatório Anual do Exercício 2013, no Jornal Futuro e mediante disponibilização na Internet e

mesa assumiu a direção dos trabalhos o conselheiro Flávio Rodrigues, que designou a mim, Keyla Regina da Silva

homepage do Instituto, a exemplo dos procedimentos observados em exercícios anteriores.

Torres Bosco Matias, para secretariá-lo. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre os seguintes assuntos:
Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que após lida
1) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013 E

e achada conforme, foi por todos assinada.

RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS; DOS PARECERES ATUARIAIS E DOS PLANOS DE CUSTEIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2014:

Brasília, 21 de fevereiro de 2014

Após apreciação dos documentos apresentados, nos termos do artigo 21 do Estatuto do INFRAPREV, o
Conselho Deliberativo aprova o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas
ao exercício findo em 3/12/2013, levando em consideração os Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios
administrados pelo Instituto: Plano I de Benefícios (Plano BDI); Plano II de Benefícios (Plano BDII) e Plano
de Aposentadoria de Contribuição Variável (Plano CV) e Plano Associativo INFRAPREV I (Plano PAI 1),

FLÁVIO RODRIGUES
Presidente

elaborados pela empresa de Assessoria Atuarial Externa, Mercer Human Resource Consuling Ltda.; o
Parecer das Demonstrações Contábeis, elaborado pela empresa RSM Boucinhas, Campos & Conti Auditores
Independentes S/A, datado de 7/2/2014, apreciados e aprovados, sem ressalva, pela Diretoria Executiva, em
reunião extraordinária, conforme Ata Extraordinária n.º 005/2014, de 06/02/2014, bem como apreciados
e aprovados pelo Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, conforme Ata Extraordinária n.º 002/2014,
de 07/02/2014, e Parecer de 07 de fevereiro de 2013.

RICARDO DE CASTRO BRUM
Membro Titular
JOSÉ FRANCISCO MARINHO FREIRE
Membro Titular
KEYLA REGINA DA SILVA TORRES BOSCO MATIAS

Em prosseguimento, o Conselho Deliberativo aprovou, também, os respectivos Planos de Custeio para

Membro Titular

o exercício de 2014 dos Planos I de Benefícios (Plano BDI); Plano II de Benefícios (Plano BDII), Plano de
Aposentadoria de Contribuição Variável (Plano CV) e Plano Associativo INFRAPREV (PAI 1) administrados
pelo INFRAPREV.
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Indicador Descrição

Status 2013 Local no Relatório

Página

1.1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como diretor-presidente, presidente do conselho de
administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia.

Plenamente
Atendido

Palavra do Superintendente

p. 5

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

Plenamente
Atendido

Palavra do Superintendente, Gerenciamento
de Riscos

p. 5

2.1

Nome da organização

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços

Plenamente
Atendido

Planos de Benefícios

p. 27-28

2.3

Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures.

Plenamente
Atendido

Estrutura Organizacional

p. 15

2.4

Localização da sede da organização

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

2.5

Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente
relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

2.7

Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/ beneficiários).

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

2.8

Porte da organização, incluindo: • número de empregados; • vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para
organizações do setor público); • capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor
privado); • quantidade de produtos ou serviços oferecidos.

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária.

Plenamente
Atendido

Principais Mudanças no Ano

p. 13

2.10

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório.

Plenamente
Atendido

Prêmios e Certificações

p. 16

3.1

Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas.

Plenamente
Atendido

Materialidade, Metodologia

p. 9

3.2

Data do relatório anterior mais recente (se houver).

Plenamente
Atendido

Materialidade, Metodologia

p. 9

3.3

Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.)

Plenamente
Atendido

Materialidade, Metodologia

p. 9

3.4

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo

Plenamente
Atendido

(comunicacao@infraprev.org.br)

GRI Index

3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: • determinação da materialidade; • priorização de temas dentro do relatório;
• identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório.

Plenamente
Atendido

Materialidade, Metodologia,
Partes Interessadas

p. 9-10

3.6

Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). Para outras orientações,
consulte o protocolo para definição de limite da GRI (“GRI Boundary Protocol”).

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12
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Indicador Descrição
3.7

Status 2013 Local no Relatório

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório.

Plenamente
Atendido

Não aplicável

Página
Não aplicável

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras
organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

Plenamente
Atendido

Indicador não aplicável, pois o INFRAPREV
tem como limite do seu relatório as atividades
do INFRAPREV no ano de 2013, em sua
sede no Estado do Rio de Janeiro, através
de seus representantes - empregados.
Não aplicável
Não existindo divisões, subsidiárias, joint
ventures, instalações arrendadas, operações
terceirizadas, ou outras que possam afetar
significativamente a comparabilidade entre
períodos e/ou organizações.

3.10

Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais
reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição).

Plenamente
Atendido

Principais Mudanças no Ano

p. 13

3.11

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório.

Plenamente
Atendido

Materialidade, Metodologia

p. 9

3.12

Sumário de conteúdo da GRI - Tabela que identifica a localização das informações no relatório.

Plenamente
Atendido

Índice Remissivo

GRI Index

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais
como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização.

Plenamente
Atendido

Governança Corporativa

p. 13-14

4.2

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da
administração da organização e as razões para tal composição).

Plenamente
Atendido

O presidente do conselho deliberativo não é
diretor executivo do INFRAPREV.

GRI Index O presidente
do conselho
deliberativo não é
diretor executivo
do INFRAPREV.

4.3

Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou não executivos do
mais alto órgão de governança.

Plenamente
Atendido

Governança Corporativa

p. 13-14

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança.

Plenamente
Atendido

Governança Corporativa

p. 13-14

4.6

Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados.

Plenamente
Atendido

Governança Corporativa, Corrupção e
Conflito de Interesse

p. 13-14 e
p. 50-51

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social,
assim como o estágio de sua implementação.

Plenamente
Atendido

Missão, Visão e Valores

p. 7

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve
ou endossa.

Plenamente
Atendido

Investimentos Responsáveis, Engajamento

p. 44 e p. 47-48
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Indicador Descrição

Status 2013 Local no Relatório

Página

4.13

Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização
possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa;
• integra projetos ou comitês;
• contribui com recursos de monta além da taxa básica como organização associada;
• considera estratégica sua atuação como associada.

Plenamente
Atendido

Evolução Ranking
Abrapp, Engajamento

p. 16 e p. 47-48

4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.

Plenamente
Atendido

Partes Interessadas

p. 9-10

4.15

Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar.

Plenamente
Atendido

Partes Interessadas

p. 9-10

Indicador Descrição
Indicador Descrição dos indicadores de desempenho
DMA

Aspecto Desempenho Econômico

Plenamente
Atendido

Desempenho Econômico

p. 33-34

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

Plenamente
Atendido

Desempenho Econômico

p. 34

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas.

Plenamente
Atendido

Monitoramento dos Investimentos

p. 45-46

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece.

Plenamente
Atendido

Planos de Benefícios

p. 27-28

EC4

Ajuda financeira significativa recebida do governo.

Plenamente
Atendido

Perfil

p. 12

DMA

Aspecto Presença de Mercado

Plenamente
Atendido

Gestão Previdenciária - Multipatrocínio

p. 27

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário-mínimo local em unidades operacionais importantes.

Plenamente
Atendido

Remuneração e Benefícios

p. 56

EC8

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de
engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.

Plenamente
Atendido

Não aplicável

não aplicável

EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.

Plenamente
Atendido

Não aplicável, pois o INFRAPREV não consumiu
não aplicável
nenhuma forma de energia direta

EN4

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária.

Plenamente
Atendido

Energia

p. 60

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a
redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas.

Plenamente
Atendido

Não aplicável

não aplicável

DMA

Aspecto Emissões, Efluentes e Resíduos

Plenamente
Atendido

Neutralização de emissões de gases de
efeito estufa

p. 60

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso.

Plenamente
Atendido

Neutralização de emissões de gases de
efeito estufa

p. 60

Relatório Anual 2013 - INFRAPREV

124

Indicador Descrição

Status 2013 Local no Relatório

Página

LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.

Plenamente
Atendido

Recursos Humanos

p. 55

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região.

Plenamente
Atendido

Recursos Humanos

p. 55

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações.

Plenamente
Atendido

Remuneração e Benefícios

p. 56

DMA

Aspecto Relações entre os trabalhadores e a governança

Plenamente
Atendido

Trabalhadores e Governança

p. 55

LA4

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva

Plenamente
Atendido

Trabalhadores e Governança

p. 55

LA5

Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se este procedimento está especificado
em acordos de negociação coletiva

Plenamente
Atendido

Trabalhadores e Governança

p. 55

DMA

Aspecto Saúde e Segurança no Trabalho

Plenamente
Atendido

Saúde e Segurança

p. 56

LA6

Percentual de empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam
no monitoramento e aconselhamento sobre programas de saúde e segurança ocupacional

Plenamente
Atendido

Saúde e Segurança

p. 56

LA7

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região

Plenamente
Atendido

Saúde e Segurança

p. 56

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de riscos em andamento para dar assistência aos empregados,
seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves

Plenamente
Atendido

Saúde e Segurança

p. 56

LA9

Temas relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos

Plenamente
Atendido

Saúde e Segurança

p. 56

DMA

Aspecto Treinamento e Educação

Plenamente
Atendido

Treinamento

p. 56-57

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional.

Plenamente
Atendido

Treinamento

p. 56-57

DMA

Aspecto Diversidade e Igualdade de Oportunidade

Plenamente
Atendido

Pró-Equidade Gênero e Raça

p. 58

LA13

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero,
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

Plenamente
Atendido

Recursos Humanos

p. 55

LA14

Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional.

Plenamente
Atendido

Remuneração e Benefícios

p. 56

DMA

Aspecto Práticas de Investimento e Processo de Compra

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51

HR1

Percentual e Número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos.

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51

HR2

Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas
tomadas.

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51
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Indicador Descrição

Status 2013 Local no Relatório

Página

DMA

Aspecto Não Discriminação

Plenamente
Atendido

HR4

Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.

Plenamente
Atendido

Não Discriminação, Pró-Equidade Gênero
e Raça

p. 57-58

DMA

Aspecto Trabalho Infantil

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51

HR6

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a
abolição do trabalho infantil.

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51

DMA

Aspecto Trabalho Análogo Escravo

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51

HR7

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para
contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.

Plenamente
Atendido

Trabalho Escravo e Infantil

p. 51

DMA

Aspecto Corrupção

Plenamente
Atendido

Corrupção e Conflito de Interesse

p. 50-51

SO2

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção.

Plenamente
Atendido

Corrupção e Conflito de Interesse

p. 50-51

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

Plenamente
Atendido

Corrupção e Conflito de Interesse

p. 50-51

DMA

Aspecto Concorrência Desleal

Plenamente
Atendido

Concorrência Desleal

p. 51-52

SO7

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados.

Plenamente
Atendido

Concorrência Desleal

p. 51-52

DMA

Aspecto Conformidade

Plenamente
Atendido

Concorrência Desleal

p. 51-52

SO8

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e
regulamentos.

Plenamente
Atendido

Concorrência Desleal

p. 51-52

DMA

Aspecto Rotulagem de Produtos e Serviços

Plenamente
Atendido

Rotulagem de Produtos e Serviços

p. 28

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a
tais exigências.

Plenamente
Atendido

Rotulagem de Produtos e Serviços

p. 28

PR4

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a informação e rotulagem de produtos
e serviços, discriminados por tipo de resultado.

Plenamente
Atendido

Rotulagem de Produtos e Serviços,
Conformidade Legal

p. 28 e p. 51-52

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação.

Plenamente
Atendido

Pesquisa Anual de Satisfação

p. 23-24

DMA

Aspecto Comunicação e Marketing

Plenamente
atendida

Comunicação Estratégica

p. 21
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Página

PR6

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio

Plenamente
atendida

Comunicação Estratégica

p. 21

PR7

Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínio,discriminados por tipo de resultado.

Plenamente
Atendido

Conformidade Legal

p. 52

DMA

Aspecto Conformidade

Plenamente
Atendido

Conformidade Legal, Segurança da
Informação

p. 52

PR8

Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e perda de dados de clientes.

Plenamente
Atendido

Conformidade Legal

p. 52

DMA

Aspecto Compliance

Plenamente
Atendido

Conformidade Legal

p. 52

PR9

Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e
serviços.

Plenamente
Atendido

Conformidade Legal

p. 52

DMA

Aspecto Portfólio de Produtos

Plenamente
Atendido

Monitoramento dos Investimentos

p. 45-46

FS1

Políticas com componentes socioambientais específicos aplicadas às linhas de negócios.

Plenamente
Atendido

Política de Investimento

p. 45

FS2

Procedimentos para avaliação e triagem de riscos socioambientais nas linhas de negócios.

Plenamente
Atendido

Monitoramento dos Investimentos

p. 45-46

DMA

Auditoria

Plenamente
Atendido

Controle das Operações

p. 50

DMA

Aspecto Propriedade Ativa

Parcialmente
Atendido

Engajamento

p. 47-48

FS10

Percentual e número de empresas do portfólio da instituição com as quais a organização relatora interagiu em relação a questões
socioambientais.

Parcialmente
Atendido

Engajamento

p. 47-48

FS11

Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social (positiva e negativa).

Plenamente
Atendido

Produtos e Serviços

p. 46-47

FS12

Política(s) de voto aplicada(s) a questões ambientais ou sociais para participações nas quais a organização declarante tem direito a ações
com voto ou aconselhamento na votação.

Parcialmente
Atendido

Engajamento

p. 47-48

DMA

Aspecto Rotulagem de Produtos e Serviços

Plenamente
Atendido

Rotulagem de Produtos e Serviços

p. 28

FS15

Políticas para um justo desenvolvimento e venda de produtos e serviços financeiros.

Plenamente
Atendido

Rotulagem de Produtos e Serviços

p. 28

FS16

Iniciativas para aumentar a educação financeira, por tipo de beneficiário.

Plenamente
Atendido

Educação Previdenciária e Financeira

p. 30
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