O tempo voa...

Relatório anual 2012

apresentação

E se passaram 30 anos...
Parece que foi ontem. Éramos crianças e num piscar de olhos, chegamos à idade adulta,
nos tornamos pais, construímos nossas próprias famílias.
Tudo acontece muito rápido e nem percebemos. O ano começa, vem o Carnaval, a
Páscoa, chega o inverno, passamos pelo Dia das Crianças e já é Natal novamente.
A passagem do tempo é própria da vida. E nos faz pensar no amanhã.
E é para garantir que esta passagem de tempo seja a mais tranquila possível que, há
30 anos, o fundo de pensão se dedica à administração dos recursos de previdência
complementar dos empregados do patrocinador-fundador Infraero, dos empregados do
INFRAPREV e mais recentemente dos familiares dos participantes por meio do plano
instituidor da Associação Nacional dos Empregados da Infraero (Anei).
Solidez, transparência, eficiência, modernidade e inovação são os conceitos trabalhados
pelo INFRAPREV para ser reconhecido como um fundo de pensão inovador e
comprometido com todos os seus clientes: participantes ativos, assistidos, beneficiários,

Solidez, transparência, eficiência,

patrocinadores, instituidores e sociedade.

modernidade e inovação são os conceitos
trabalhados pelo INFRAPREV.

E isso nunca mudou com o tempo.
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Palavra do superintendente
GRI 1.1
Uma trajetória de conquistas e desafios é como podemos definir esses 30

Na área de sustentabilidade, o Instituto participa de outras iniciativas como:

anos do INFRAPREV completados em junho de 2012. A partir de uma visão

os Princípios para Investimento Responsável (PRI), coordenado pela Iniciativa

de futuro, onde a intenção era posicionar o INFRAPREV como um fundo de

Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI) e do

pensão de vanguarda, comprometido com a satisfação permanente de nossos

Pacto Global; do Carbon Disclosure Project (CDP) - Projeto de Divulgação sobre

participantes ativos, assistidos, patrocinadores e instituidores, o trabalho

emissão de Carbono, uma organização independente, sem fins lucrativos, que

nesses últimos 10 anos foi sendo construído.

detém o maior banco de dados internacionais referente ao impacto climático
nas atividades corporativas e da Declaração do Capital Natural promovida pela

O tempo parece que voou. Com muita dedicação e confiança avançamos na

UNEP-FI, Global Canopy Programme (GCP) e Fundação Getúlio Vargas (FGV).

direção do aperfeiçoamento contínuo de nossa instituição que a cada dia é
reconhecida pelo mercado de previdência complementar fechado por suas

O INFRAPREV teve marcos históricos em 2012. O primeiro foi a consolidação do

boas práticas de gestão. As transformações fundamentais para esta evolução

multipatrocínio com o convênio de adesão do primeiro instituidor a Associação

decorrem da maior capacitação técnica de nossos colaboradores, da criação de

Nacional de Empregados da Infraero (ANEI), com a criação de um plano de

uma nova cultura empresarial voltada para a excelência na administração dos

previdência para os familiares dos atuais participantes.

recursos financeiros e previdenciários, da comunicação franca e transparente
com nossos clientes, da modernização tecnológica de processos operacionais

O outro fato importante foi a viabilização dos planos de benefício do

e da inserção da temática da sustentabilidade como elemento integrante dos

INFRAPREV para os empregados transferidos para as concessionárias dos

valores corporativos de nossa empresa.

aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, concedidos à iniciativa privada.
Isso só foi possível devido ao esforço de tornar o INFRAPREV um fundo de

Pelo segundo ano consecutivo, o INFRAPREV elabora o seu relatório de

pensão multipatrocinado, cuja aprovação pela Superintendência Nacional de

sustentabilidade com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative

Previdência Complementar (Previc) ocorreu em 2010.

(GRI). Uma demonstração da preocupação da administração com as questões
socioambientais e de governança, buscando ampliar o nível de transparência de

O Instituto superou em 2012 a marca de R$ 2 bilhões em termos patrimoniais.

nossas informações principalmente na divulgação dos resultados alcançados.

Apesar da instabilidade do mercado financeiro, das crises internacionais e a

Em maio de 2012, o Instituto se tornou Organização Stakeholder da GRI,

redução da taxa de juros na economia brasileira, o patrimônio evoluiu, com

passando a ser parte ativa dessa rede.

crescimento de 18,20% e a rentabilidade dos investimentos em 14,73%.

‘Para os próximos
anos, os desafios
serão ainda maiores,
com a tendência de
queda da taxa real de
juros e o aumento da
expectativa de vida da
população no país.’
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Ambos superaram a meta atuarial de 12,31% (INPC+6%). O patrimônio ficou
em R$ 2.256 bilhões e o INFRAPREV fechou o ano na 39ª posição dentre 368
fundos de pensão existentes no mercado.
Para os próximos anos, os desafios serão ainda maiores, com a tendência de
queda da taxa real de juros e o aumento da expectativa de vida da população
no país. O Instituto adotou para 2013 parâmetros técnicos mais conservadores
para a taxa de juros integrante da meta atuarial de 6% para 5%, além da
adoção de uma tábua de sobrevivência mais longeva que passou da AT-83 para
AT-2000. Estas mudanças visam adequar o Instituto à nova realidade brasileira
e também estão em linha com a nova legislação do setor de previdência
complementar, que busca garantir maior segurança nos cálculos das reservas
matemáticas que representam os compromissos previdenciários do fundo de
pensão com seus participantes e assistidos dos planos de benefícios por eles
administrados.
Os novos cenários estão sendo encarados como oportunidades para
aperfeiçoamento e crescimento. O INFRAPREV terá um grande trabalho pela
frente e vai se empenhar cada vez mais para ampliar sua performance na gestão
dos investimentos e ampliar a base de clientes através do multipatrocínio,
visando seu fortalecimento contínuo.
Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-superintendente
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

materialidade

GRI 4.8

GRI 3.5, 3.1, 3.2 , 3.3, 3.11

Missão

1 Metodologia

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

O relatório de sustentabilidade do INFRAPREV 2012 atende ao nível C de aplicação da GRI e à estrutura

Recursos Humanos dos Patrocinadores e fortalecimento dos Instituidores.

de relato e de temas materiais definidos no Guia da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp), para elaboração de relatórios de sustentabilidade das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs).

Visão
Ser reconhecido como um fundo de pensão inovador, competitivo e cada vez mais comprometido com

Em 2012, o Instituto decidiu, de forma pioneira, incorporar as diretrizes do Guia da Abrapp, lançado

os participantes, assistidos, beneficiários, patrocinadores, instituidores e sociedade, com base nos

para direcionar o relato das entidades com transparência e legitimidade, quanto ao modelo de gestão

princípios de sustentabilidade.

de riscos e impactos ambientais, sociais e de governança corporativa.
A Abrapp, considerando o papel dos fundos de pensão como indutores e investidores institucionais,

Valores

lançou esse guia de forma a direcionar o relato das EFPCs, com transparência e legitimidade, quanto

• Resguardar os interesses do INFRAPREV no processo decisório.

ao modelo de gestão de riscos e impactos ambientais, sociais e de governança corporativa.

• Garantir alto nível de excelência na gestão do patrimônio dos planos de benefícios previdenciários.
• Manter alto nível de cordialidade no tratamento dos participantes e beneficiários.

A inclusão de critérios ambientais, sociais e de governança corporativa no processo de análise e gestão

• Manter alto nível de transparência das informações sobre a gestão dos planos de benefícios

de investimento formaliza a exigência dos fundos de pensão quanto a práticas mais responsáveis das

previdenciários.

empresas contratadas e investidas.

• Manter ambiente participativo, justo, ético e probo.
• Reconhecer a contribuição individual e de grupo.

Para a elaboração desse guia e o desenvolvimento de suas diretrizes, a Abrapp promoveu pesquisa

• Comprometer-se com os princípios de sustentabilidade.

junto às entidades fechadas de previdência complementar (inclusive o Infraprev), reguladores e

• Comprometer-se com a diversidade, gênero e raças.

outros agentes relevantes, a fim de definir os principais temas do setor. Processo de definição de

• Privilegiar em seu portfólio de investimentos as empresas socialmente responsáveis.

materialidade alinhado às diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI).

• Inovar, buscando internalizar processos e tecnologias de ponta em todos os níveis do INFRAPREV.
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Sendo assim, este relatório abrange um número maior de indicadores exigidos pela GRI ao Nível

O relato de informações de sustentabilidade neste ano, integradas ao relatório anual, se destina

C de aplicação, com acréscimo aos indicadores relatados no período de 2011 e dos indicadores

a todas as partes interessadas do Instituto e à sociedade em geral, tendo como principais temas:

necessários ao atendimento das diretrizes do Guia da Abrapp para o Nível C. A periodicidade do

governança, administração e planejamento, gestão de riscos, desempenho econômico-financeiro,

relatório de sustentabilidade é anual.

consumo de energia, conformidade, satisfação do participante, critérios de avaliação da política de
investimentos e diversidade.

. 1.1

elencados para o Nível C, mais:

.2.1-2.10

. 1.2

.3.1-3.8, 3.10-3.12

.3.9, 3.13

.4.1-4.4, 4.14-4.15

.4.5-4.13, 4.16-4.17

Gestão da G3

Indicadores de
Desempenho da G3
& Indicadores de
Desempenho Setorial

Resultado

Responder a um mínimo de 10

Informações sobre a Forma da Gestão
pada cada Categoria de Indicador

Responder a um mínimo de 20 Indicadores

B+

A

A+

O mesmo exigido para o nível B

Informações sobre a Forma de
Gestão divulgada para cada
Categoria de Indicador

Responder a cada indicador essencial da

Indicadores de Desempenho, incluindo

de Desempenho, incluindo pelo menos

G3 e do Suplemento Setorial* com a devida

pelo menos um de cada uma das

um de cada uma das seguintes áreas de

consideração ao princípio da materialidade de

seguintes áreas de desempenho:

desempenho: Econômico, Social, Ambiental,

uma das seguintes formas:

Econômico, Social e Ambiental

Direitos Humanos, Relações Trabalhistas e

a) respondendo ao indicador

Responsabilidade pelo Produto

b) ou explicando o motivo da omissão
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Com Verificação Externa

Responder a todos os critérios

Resultado

sobre a Forma de

B

Responder aos itens:

Não exigido
Informações

C+

Com Verificação Externa

C

Com Verificação Externa

Perfil da G3

Resultado

Relatório
Nível de Aplicação
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2 Partes Interessadas

Mapeamento das Partes Interessadas

GRI 3.11, 4.14, 4.15, 4.16
O INFRAPREV identificou suas partes interessadas

Alta Interferência

Média Interferência

PREVIC

Pouca Interferência

conforme o perfil da entidade e por meio de processo
e Assessorias identificaram as partes interessadas

Patrocinadora

Asset

delas um grau de interferência. Os resultados desse

IBA

Empregados
SPPC

Fundos

processo foram tabulados e, então, definidas as partes
interferência.

DEST

Conselhos

correlatas às suas atividades e atribuíram a cada uma

interessadas do Instituto e os, respectivos, graus de

ABRAPP
Imprensa

Participantes
Instituidor

interno de consulta às suas diversas áreas. Gerências

Sindicatos
E. Jurídicos
Corretoras

INFRAPREV
Recursos

Os participantes ativos, assistidos e pensionistas
foram evidenciados como principais clientes, foco

Negócios

do planejamento e projeto de melhoria contínua
do INFRAPREV. A Superintendência Nacional de

Socioeconômico

Previdência Complementar (Previc), Secretaria de
Políticas de Previdência Complementar (SPPC) e a
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp) se destacaram
como instituições influentes nas atividades e
formulação das estratégias do Instituto.
Além disso, a Anei, na condição de instituidora de
plano de aposentadoria sob a gestão do Infraprev,

Socioeconômico
• PREVIC (Superintendência Nacional de
Previdência Complementar)
• ABRAPP (Associação Brasileira da 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

Negócio
Corretoras
Escritórios Jurídicos
Fundos de Investimentos
Asset Management

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

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

foi incluída no seu rol de partes interessadas, pela sua
influência e expectativas sobre o negócio.
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O INFRAPREV
1 Perfil

Principais números do Instituto

GRI 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.6, EC4

GRI 2.8
R$ mil

O Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV), fundo de pensão dos empregados da Infraero,
atua no segmento de previdência complementar fechada desde 1982. É sociedade civil sem fins
lucrativos, não recebe nenhuma forma de ajuda financeira do governo e não recolhe imposto de
renda sobre suas aplicações financeiras voltadas à acumulação dos recursos para concessão de
benefícios. Isso evita a bitributação, pois os rendimentos já são tributados no momento da concessão
das aposentadorias.
O INFRAPREV está localizado em sede própria no Rio de Janeiro, sem filiais ou subsidiárias, com
representantes (empregados) localizados nos aeroportos de Campinas, Brasília, Galeão e Guarulhos.

31/12/12
Número de empregados

70

Receitas Previdenciárias

144.936

Receitas Administrativas

1.459

Receitas Líquidas de Investimentos

291.116

Ativo Total

2.293.080

Patrimônio Social

2.282.864

Número de participantes ativos por plano:
Plano BD I

60 participantes

Plano BD II

4 participantes

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), localizados em todo território nacional e do

Plano CV

12.166 participantes

próprio INFRAPREV. Em 2010 tornou-se um fundo de pensão multipatrocinado. Em 2012 lançou o

PAI I

51 participantes

primeiro plano de benefícios instituidor para familiares dos empregados da Infraero, em parceria com

Número de assistidos

2.588 assistidos

O Instituto administra planos previdenciários dos empregados e ex-empregados da Empresa

a Associação Nacional de Empregados da Infraero (Anei).
Atua em modelo de gestão participativa, com o comprometimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
da diretoria e dos empregados, todos alinhados com os ideais dos participantes, do patrocinador, do
instituidor e da sociedade.
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2 Governança Corporativa

O INFRAPREV não possui acionistas em sua estrutura de governança, pois seus recursos provêm das
contribuições de participantes para formação de reserva de aposentadorias.

GRI 4.1, 4.3, 4.4, LA13
Apesar de não haver um canal específico e direto para que participantes e empregados façam
O INFRAPREV possui órgãos que atuam no sentido de garantir que a gestão de seus recursos seja

recomendações ou orientações à alta governança, o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva

feita de acordo com os interesses dos seus participantes. Dentre esses órgãos estatutários estão o

consideram informações e comentários oriundos dos diversos canais existentes (pesquisa de satisfação

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

e de clima, fale conosco, 0800, cartas, emails e redes sociais) em seus processos de tomada de decisão.

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

Os resultados das pesquisas de clima e satisfação, bem como a consolidação de reclamações e comentários

anos e possível recondução por igual período. O CONDE é responsável pelas diretrizes mestras

dos canais de atendimento, são apresentados periodicamente à alta governança, em providência às

e orientações gerais de organização, operação e administração. O CONFI fiscaliza a gestão

solicitações de participantes e empregados, através dos relatórios mensal e semestral de atividades.

administrativa dos planos e dos recursos garantidores dos compromissos previdenciários. Ambos
são constituídos por quatro membros titulares e quatro suplentes.

Composição Órgãos de Governança
Por gênero

16

MEDIDA

O mandato dos conselheiros, todos independentes, é de quatro anos, podendo haver recondução

Masculino

12

Quantidade

por igual período. São participantes ativos e assistidos, eleitos pelos participantes e indicados pelo

Feminino

4

Quantidade

patrocinador-fundador, a Infraero.

Masculino

75%

%

Feminino

25%

%

16

MEDIDA

0

Quantidade

A governança corporativa do INFRAPREV conta ainda com os comitês que auxiliam a diretoria nas
decisões de investimentos. O Comitê Diretor de Investimento (CDI) apoia a DIREX nas diretrizes

Por faixa etária
Abaixo de 30 anos

de gestão de investimentos. É formado pelos três diretores e pelos gerentes de Administração e

Entre 30 e 50 anos

3

Quantidade

Planejamento, Empréstimo, Financeiro e pelos gerentes de Investimentos e de Análise de Investimentos

Acima de 50 anos

13

Quantidade

e Participações. O Comitê Executivo de Investimento (CEI) atua com base nas diretrizes fixadas pelo

Abaixo de 30 anos

0%

%

Entre 30 e 50 anos

19%

%

Acima de 50 anos

81%

%

CDI, diretamente nas operações dos segmentos de investimentos. É formado necessariamente pela
Diretoria de Administração e Finanças e pela Gerência de Análise de Investimentos e Participações.

Por grupos minoritários

6

MEDIDA

O Comitê de Sustentabilidade tem quatro membros das gerências de Controles Internos, Administração

Mulheres

4

Quantidade

e Planejamento, Investimentos e Análise de investimentos e Participações. Apoia a DIREX na função de

Negros, amarelos, pardos e indígenas

1

Quantidade

disseminar cultura de responsabilidade socioambiental e econômico-financeira entre os públicos do Instituto.

Pessoas com deficiência

1

Quantidade
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3 Estrutura Organizacional
GRI 2.3

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

Setor de Recursos
Humanos – SERES

Gerência de Análise
de Investimentos e
Participações - GEANI

Setor de
Contabilidade – SECON

Setor de Investimentos
Imobiliários – SEIMO

Setor de
Tesouraria – SETES

Setor de Administração
– SEADM

Setor de
Orçamento – SEORC

Diretoria de
Benefícios - DIRBE
Gerência de
Investimentos - GEINV

Gerência de
Benefícios - GEBEN

Gerência de Arrecadação
e Cadastro - GEARC

Gerência de
Empréstimos - GEEMP

Gerência de
Produtos - GEPRO

Setor de Investimentos
em Renda Fixa - SEIRF
Setor de Investimentos
em Renda Variável - SEIRV
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4 Evolução Ranking Abrapp

Outra conquista no ano foi o 14º Prêmio da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)
Melhor Relatório Anual de 2011, na categoria Organização Não-empresarial. O Instituto concorreu

O INFRAPREV encerrou 2012 na 39ª posição no ranking da Associação Brasileira das Entidades

com ECAD, IB Morumbi, IBGC, IBRI, INPEV, Liga Paranaense de Combate ao Câncer, Previ, Sabesprev e

Fechadas de Previdência Complementar.

Visão Prev. A avaliação dos trabalhos foi feita, essencialmente, por meio do conteúdo dos relatórios
impresso ou on-line. Na edição, passada o INFRAPREV alcançou a 3ª colocação.

35
37

39

39
41
43

45

46

45

42

41

reconhecimento internacional.
O Diretor-superintendente, Carlos Frederico Aires Duque, recebeu o prêmio de Dirigente

49

53

Regional Sudeste 2012 concedido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de

53

53

Previdência Complementar (Abrapp) devido a liderança e a contribuição do INFRAPREV para o

52

55

55
57

terceiro lugar na categoria Voto Popular, no quesito Agência. O concurso tem o objetivo de premiar
os melhores projetos de web desenvolvidos no País e é realizado há oito anos pela Arteccom, com

47

51

O Instituto também teve o seu portal premiado no concurso de sites Peixe Grande. Ganhou o

desenvolvimento da previdência complementar fechada.

56
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Certificação Profissional
Em 2012, a Resolução CVM 3792 determinava que 50% de todos os profissionais que atuam

5 Prêmios e Certificações

nas atividades de investimentos deveriam contar com certificações profissionais. O INFRAPREV
chegou ao final de 2012 com 71% dos profissionais já certificados. Portanto, próximo da meta

GRI 2.10

de 2013, que é de 75%. São 26 profissionais certificados, sendo os três diretores, todos
os gerentes, cinco conselheiros deliberativos, dois conselheiros fiscais e três analistas de

O INFRAPREV foi o vencedor do Prêmio de Sustentabilidade de 2012 do Instituto Brasileiro de

investimentos.

Executivos de Finanças (IBEF), na categoria Governança Corporativa, concorrendo com os finalistas
BR Malls, Energisa, Esser, FastClean Estética Automotiva, Invepar, Taesa e Trisul. O troféu Ecosofia

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

e a certificação recebidos pelo Instituto foram um reconhecimento à efetividade dos investimentos

de treinamento, onde cada profissional certificado deve manter uma média de 40 horas anuais

responsáveis no fundo de pensão, pela implementação de medidas de responsabilidade social,

de treinamento, a ser comprovada a cada três anos. O INFRAPREV, em 2012, zelou para que seus

ambiental e de governança corporativa.

profissionais certificados mantivessem um Programa de Educação Continuada.
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GESTÃO ESTRATÉGICA

2 Comunicação e Relacionamento

1 Planejamento Estratégico

GRI PR5

O Planejamento Estratégico de 2011-2014 está baseado em quatro perspectivas: Financeira,

Atendimento ao Participante

Cliente, Processos Internos e Aprendizado e Aprimoramento. É um instrumento gerencial efetivo no
INFRAPREV, que norteia suas ações empresariais ao longo do tempo. Para tal, conduz um processo de

Foram registrados 19.755 atendimentos efetuados através da Central de Atendimento, telefone

avaliação dentro de uma metodologia específica, o Balanced Scorecard (BSC). A ferramenta proporciona

0800, por email – Fale Conosco e atendimento pessoal na sede do Instituto e demais unidades

a construção de uma organização de sucesso, com um futuro cheio de desafios.

aeroportuárias.

Em 2012, o Instituto iniciou o ano com um novo plano de benefícios, resultado do convênio com o

Os participantes em 2012 acessaram mais o autoatendimento e os serviços disponibilizados no portal,

Instituidor Anei. Assim, ocorreram ações de captação de novos participantes para este plano. As concessões

o que resultou na redução da demanda dos canais de atendimento.

aeroportuárias também afetaram o Instituto, que terminou o ano com duas das novas concessionárias
assinando planos de adesão. O INFRAPREV assim, ingressou definitivamente na era do multipatrocínio,

A maior parte das solicitações efetuadas por telefone e email foi referente à solicitação de senha e

como estava previsto no seu Plano Estratégico. Abaixo, o Mapa Estratégico que norteou as ações de 2012.

login, simulação de empréstimo, alteração de dados cadastrais e esclarecimentos às dúvidas referentes
aos benefícios do Plano CV.

Mapa Estratégico do INFRAPREV
Diretriz

Crescimento Sustentável do INFRAPREV

Total de atendimentos efetuados
Perspectiva
Financeira

1 – Implantar o multipatrocínio
2 – Aumentar a participação no mercado

30.000

Cliente

1 – Desenvolver produtos e serviços competitivos, de acordo com as necessidades do mercado
2 – Fortalecer a marca no mercado com inovação e criação de valor

20.000

Processos
Internos

1 – Redefinir os processos da organização em função do multipatrocínio
2 – Desenvolver processos de gestão da informação

10.000

1 – Deter as competências essenciais para a nova visão de negócios
Aprendizado e 2 – Desenvolver a gestão do conhecimento
Aprimoramento
3 – Adotar política de sustentabilidade

19.485

22.250
17.788

19.755

13.121

0

2008

2009

2010

2011

2012
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Portal INFRAPREV

fechada e aberta?’. As informações estavam disponíveis na própria fan page do Instituto, por meio de
quadros explicativos. Em 20 dias a página do Instituto que tinha 49 curtições passou para 1.551. A

O Portal do INFRAPREV, www.infraprev.org.br, registrou 105.476 visitas em 2012. A média mensal

resposta mais criativa, entre as 10 mais curtidas ganhou um tablet. Os autores das 10 respostas mais

de acessos foi de 8.789. O número de páginas acessadas chegou à marca de 1 milhão. A média de

curtidas ganharam um cofre personalizado do INFRAPREV.

páginas por usuário foi 10 em um tempo médio de visita de seis minutos.
No Twitter, o Instituto contabilizou 574 seguidores. Foram publicados 3.122 tweets sobre previdência,

Visitas ao portal

economia e sustentabilidade, como são chamadas as mensagens postadas.

120.000

105.476

100.000

92.053

90.000

79.504

80.000
70.000

A promoção Futuro Seguro aumentou a interatividade com os participantes e usuários da rede. Foi

116.219

110.000

65.008

lançada a pergunta ‘De que maneira a previdência privada pode ajudar no seu futuro?’. A melhor
resposta foi de uma participante da Bahia que ganhou uma caneca personalizada do Instituto.

81.365

69.000

Na classificação do Twitter, a nota do INFRAPREV em 2012 foi 91. Bastante satisfatória. O que

60.000

demonstra que o perfil permanece com boas práticas de relações e boa influência entre os seguidores.

50.000
40.000
30.000

O Instituto no Youtube tem quatro vídeos que geraram 630 visualizações em 2012. Os vídeos tratam

20.000

das seguintes questões: educação previdenciária e financeira, apresentação do INFRAPREV, plano

10.000
0

para familiares e sustentabilidade.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pesquisa de Satisfação
Redes Sociais
O INFRAPREV entrou para o Facebook no segundo semestre de 2012 em busca de fortalecimento da

GRI PR5

marca em função do multipatrocínio e de maior interação e relacionamento com os participantes usuários
da rede.

A pesquisa de 2012 registrou 91% de satisfação dos participantes ativos e assistidos, 91% dos
empregados e 100% dos representantes. O resultado é a soma das menções ótima e boa. O questionário

Com uma promoção cultural com objetivo de educação previdenciária o Instituto alcançou 524 mil

estruturado com perguntas fechadas e abertas é específico para cada público, devido à existência de

pessoas. Para participar bastava responder à pergunta: ‘Qual a diferença entre previdência privada

benefícios e canais de comunicação diferenciados.
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O objetivo é mensurar e monitorar a satisfação desses públicos quanto ao plano de benefícios,
canais de comunicação, resultados financeiros, conhecimento geral sobre previdência e finanças,

Conhecimento

ações de sustentabilidade, bem como os atributos de imagem - solidez, modernidade, transparência,

Ações de
Sustentabilidade

Participantes Ativos
e Assistidos

eficiência e inovação.

Ano

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Investimentos em
empresas responsáveis

46%

52%

47%

91%

93%

95%

68%

60%

78%

Compensação das emissões
de gases de efeito estufa

38%

44%

35%

89%

93%

91%

57%

75%

51%

Incentivo aos empregados
a pôr em prática a consciência
ambiental e contribuir para o
menor impacto possível
ao meio ambiente

54%

56%

53%

91%

95%

95%

72%

65%

78%

Incentivo aos empregados
a fazer doações – filantropia
estratégica

38%

43%

38%

100%

95%

100%

39%

62%

47%

Organização e participação
em eventos e palestras
com outras entidades de
previdência (debates
direitos humanos, cotas
raciais e sociais, o papel da
mulher etc.)

36%

44%

32%

96%

90%

71%

47%

58%

65%

20%

32%

36%

89%

98%

100%

33%

52%

58%

Foi realizado um estudo quantitativo, através de entrevistas telefônicas com 720 participantes ativos,
200 assistidos, 88 representantes e 46 empregados.
O resultado é apresentado a Diretoria Executiva, gerentes, assessores e chefes de setores para
conhecimento dos aspectos positivos e negativos e a determinação de melhorias pelas áreas
responsáveis pela gestão.
A nota atribuída pelos participantes ativos, assistidos e empregados gera um percentual de satisfação
que é meta para concessão da remuneração variável, fixada pelo Conselho Deliberativo, que beneficia
a todos os empregados.
Desde 2010 o Instituto avalia o conhecimento desses públicos quanto às ações de
sustentabilidade promovidas.

Empregados

Representantes

Doação de pró-labore
de seguro para instituições
de caridade
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3 Gerenciamento de Riscos
GRI 1.2
O INFRAPREV prioriza o monitoramento dos riscos dos processos de suas áreas de negócios (gerências,
assessorias e setores) e os riscos estratégicos, seguindo as melhores práticas do mercado de fundos
de pensão, com o objetivo de tornar seu ambiente operacional mais seguro e eficiente.
Este trabalho visa aprimorar o ambiente de controle e ampliar a cultura de gerenciamento de riscos
no âmbito do INFRAPREV, estando em linha com o sistema adotado pela Superintendência Nacional
de Previdência Complementar (Previc), de supervisão baseada em risco.

Riscos Operacionais

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

A revisão dos riscos operacionais é realizada nos meses de junho, por profissionais internos e,

tipos, frequentemente ligados às falhas operacionais. O INFRAPREV também se resguarda de possíveis

nos meses de dezembro, utilizando além da expertise dos profissionais internos, a experiência de

riscos de imagem e sobre direitos de crédito ou de mercado. Os gestores das áreas de investimentos e

consultoria especializada de ponta. Todo o Instituto está envolvido no processo de monitoramento

de análise de investimentos e participações aferem esses riscos por meio de acompanhamento diário

de riscos e melhoria de processos.

das carteiras, de análises dos critérios formais para seleção de bancos e corretoras e por consultoria
para avaliação de riscos dos investimentos.

1.000
900

Os riscos também são levantados, mapeados e dispostos em matrizes criadas para o monitoramento

800
700

e tratamento. Os riscos altos e/ou extremos e oportunidades de melhoria identificados nos processos

600

são segregados e recebem tratamento específico em forma de planos de ação, os quais são realizados

500

pelas áreas responsáveis e fazem parte de acompanhamento do Conselho Fiscal em seu Relatório
Semestral de Controles Internos.

400
300
200
100
0

2008

2009

2010

2011

2012

Extremo

Alto

Moderado

Baixo

Insignificante

Total
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Riscos Estratégicos
A revisão dos riscos estratégicos ocorre, anualmente, por ocasião da aprovação do Planejamento
Estratégico do Instituto.

Distribuição dos riscos estratégicos por pilar estratégico e severidade

4%
22%
37%
37%

15%
31%
23%
31%
Financeira

20%

40%

44%

Impactos, Riscos e Oportunidades

40%

Para a definição dos principais impactos, riscos e oportunidades do INFRAPREV, a Assessoria de

40%

44%

considerando os macrotemas da Política de Sustentabilidade e suas partes interessadas.

40%

20%

11%
Cliente

Processos
Internos

Controles Internos, responsável pelo tema da Sustentabilidade no Instituto, elaborou rol exemplificativo,

Aprendizado e
Aprimoramento

Todos os empregados foram convidados a opinar sobre o documento, sugerir itens e alterações de
acordo com os aspectos e riscos da área de atuação. Consultoria especializada acompanhou o processo
tabulando o resultado a seguir.

Risco Extremo

Risco Alto

Risco Moderado

Risco Baixo
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Aspectos / Riscos

Ambientais

Sociais

Consumo de água

Inclusão de minorias

demográficas, multipatrocínio, novos modelos de plano de benefícios, consolidação da marca em novos

Consideração da diversidade de raça, gênero
e orientação sexual
Observação das disposições do Código de
Ética e Conduta

mercados e investimentos alternativos em linha com os Princípios de Investimento Responsável.

Consumo de combustíveis (transporte
de empregados/viagens)

Comunicação no atendimento

considerados os aspectos/riscos elencados para o ambiente interno.

Geração de resíduos

Alocação de recursos financeiros

Consumo de energia
Consumo de papel
Do ambiente interno

Liquidez para pagamentos

Empresas investidas e
contratadas (fornecedores
e prestadores de serviço)

As oportunidades de negócios identificadas foram: aumento da expectativa de vida, mudanças

Uso do solo, subsolo e dos seus ativos e
serviços naturais

Engajamento com as comunidades locais

Emissões atmosféricas e efluentes

Respeito aos direitos humanos
e de trabalho decente

Disposição de resíduos

Logística/Infraestrutura

Rentabilidade

Rentabilidade

Imagem

Imagem

Disponibilidade de informações e análises Disponibilidade de informações e análises
do desempenho ambiental das empresas do desempenho social das empresas
Produto (planos de benefício)

Mudanças demográficas
Aumento da expectativa de vida

Para as empresas investidas e contratadas (fornecedores e prestadores de serviço) também foram

As mudanças demográficas e o aumento da expectativa de vida foram temas incluídos tanto no rol
de aspectos/riscos como nas oportunidades de negócio identificadas. São fatores responsáveis tanto
pela atração como pela dispersão de clientes, no primeiro caso e pela atração de clientes e aumento
do período de concessão de benefícios, no segundo caso.
Prevenção e modelo de governança do INFRAPREV quanto aos aspectos/riscos apontados:
Práticas de gestão de pessoas voltadas para as minorias e para a diversidade: adesão ao Programa
Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres;
Aprimoramento e monitoramento do cumprimento das disposições do Código de Ética e Conduta;
Critérios socioambientais e de prevenção aos efeitos das mudanças do clima para alocação de
recursos, na Política de Investimentos;
Coleta seletiva de resíduos sólidos;

Mudanças regulatórias

Neutralização das emissões de CO2;

Cenário econômico, redução da taxa de
juros, risco de mercado

Identificação de recursos e serviços naturais utilizados nas operações;
Acompanhamento periódico das mudanças demográficas, regulatórias e do cenário econômico.

Partes Interessadas

Aspectos/Riscos Relacionados

Empregados e Sindicatos

Do ambiente interno

Conselhos (Deliberativo e Fiscal)

Todos elencados

Patrocinador e Instituidor

Exceto os aspectos/riscos de ambiente interno

Assets, Corretoras, Escritórios Jurídicos, Fundos, IBA e Abrapp

Aspectos do produto

Previc, Dest, SPPC e Imprensa

Todos elencados

Em 2013 o INFRAPREV pretende estabelecer metas de redução do uso de materiais e de ativos e
serviços naturais, além de priorizar conferências por telefone ou vídeo a reuniões presenciais.
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4 Tecnologia da Informação

favorecimento no processo de decisão ou em vínculos não compatíveis com os objetivos e interesses
do Instituto. No período, não ocorreu nenhum caso judicial na organização relacionado ao tema.

A Tecnologia da Informação (TI) se apresenta como ferramenta estratégica para o crescimento
sustentável do INFRAPREV. Em 2012 o Instituto investiu no desenvolvimento de um Plano de

Como prevenção, na área de investimentos, todas as operações necessitam da aprovação dos comitês

Continuidade de Negócios com foco em TI e na implantação do novo produto previdenciário oferecido

Executivo de Investimentos (CEI) e Diretor de Investimentos (CDI), de acordo com o tema, e com base nos

aos familiares dos atuais participantes. Também avançou no projeto de digitalização dos documentos

pareceres técnicos, além dos processos formais previstos nas normas internas de operações de gestão.

dos arquivos legados.
As compras e contratações atendem a exigência de documentos e informações para a conferência de
O INFRAPREV e seus processos críticos são dependentes de recursos de TI que são suscetíveis a

regularidade e cadastro. São aprovadas conforme definido pelo regime de alçadas e em obediência

interrupções por falta de energia, falha em equipamentos ou software, incêndios e intempéries da natureza.

ao orçamento aprovado verificado por sistema.

O desenvolvimento do Plano de Continuidade viabilizou ao Instituto a adoção de medidas para recuperar
esses recursos quando da ocorrência de indisponibilidade das instalações da sede do Instituto, garantindo o

A Instrução Normativa nº26/08 da SPC (atual Superintendência Nacional de Previdência

cumprimento das obrigações junto aos participantes e minimizando o risco de perdas financeiras e de imagem.

Complementar - Previc) estabeleceu orientações com o objetivo de prevenir e combater os crimes
de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, além de acompanhar operações

Devido às características inovadoras e flexíveis do produto previdenciário criado em 2012, foram desenvolvidas

realizadas com pessoas politicamente expostas.

adequações a fim de viabilizar sua operacionalização no Sistema Integrado de Gestão Previdenciária.
Com base na instrução normativa, a Abrapp e o Ministério da Previdência Social (MPS) promoveram
debates com técnicos dos fundos de pensão. Esse treinamento foi continuado no INFRAPREV a cada

GESTÃO ADMINISTRATIVA

alteração, com consequente revisão da norma interna. A última alteração ocorreu em 2011, seguida
de reunião com todos os gerentes, representando 20% do total de empregados.

1 Controle das Operações
O INFRAPREV tem norma interna adequada à instrução normativa que regula os procedimentos de

GRI SO2, SO3, SO4, HR2, HR6, HR7

controle e envio de comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Unidade
de Inteligência Financeira do Brasil.

Todas as operações e atividades do INFRAPREV são cobertas por procedimentos de avaliação ou
mitigação de riscos e principalmente os relacionados à corrupção.

O Instituto mantém seu cadastro atualizado e identifica participantes considerados como pessoas
politicamente expostas, de acordo com a instrução. Adota procedimentos para detectar origem

O Código de Ética e Conduta sela o compromisso do Instituto no combate à corrupção. Veta a aceitação

duvidosa de recursos nas operações realizadas fora do âmbito das contribuições normais para o

ou oferecimento de qualquer tipo de prêmio, favores, presente ou recompensa que possa resultar em

plano de benefícios.
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Complementarmente, o Código de Ética e Conduta veda expressamente o trabalho escravo e infantil e

Não consta no Instituto registro de ação quanto à concorrência desleal. Pois, mesmo com a permissão

dispõe a obrigação de fornecedores e prestadores de serviço compartilharem com o Instituto a adesão

aos fundos de pensão para o multipatrocínio, a maioria procura administrar planos de previdência

às diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, quanto ao trabalho decente e o respeito aos

voltados ao mesmo foco de negócio de seus patrocinadores. Desta forma, ainda não se constata

direitos humanos. Contém cláusula contratual padrão que submete fornecedores e prestadores de

neste segmento atitudes abusivas quanto à concorrência, podendo ser notada apenas uma comum

serviços à observância obrigatória do Código, sob a fiscalização das áreas gestoras dos contratos.

disputa pelo mercado entre entidades fechadas (sem fins lucrativos) e abertas (dos setores bancário
e de seguros, com fontes de lucro).

O documento foi revisado em 2012 com aprovação da DIREX e do Conselho Deliberativo, formalizando
questões de sustentabilidade, equidade e diversidade, além do multipatrocínio. Esses assuntos

O INFRAPREV também não registrou historicamente ou neste exercício casos de discriminação

também estão contemplados na visão e nos valores do Instituto.

com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social. Contexto de
compromisso do Instituto, expresso em seus valores, com a diversidade, gênero e raças. Além do

Conforme interesse assumido no relatório de 2011, com a revisão do Código de Ética e Conduta, foi

desenvolvimento do trabalho em ambiente participativo, justo e ético.

incluída a figura do Comitê de Ética e Conduta, como um orgão colegiado não estatutário, além de um
canal de comunicação para recepção de denúncias. Os instrumentos de operacionalização do Comitê

Em relação ao único registro de operação com risco de trabalho escravo e infantil, mencionado no

e do canal de comunicação estão em desenvolvimento.

relatório 2011, o INFRAPREV providenciou a extinção do contrato e a substituição da prestação de
serviços por empresa idônea. Sendo assim, não há mais operações mapeadas com riscos relacionados

Além de mecanismos ligados ao Código de Ética, a Pesquisa de Clima 2012 também contemplou

a trabalho escravo e trabalho infantil.

perguntas sobre a existência de casos de discriminação, a fim de monitorar o risco jurídico.

2 Conformidade Legal

3 Principais Mudanças no Ano
GRI 2.9, 3.10

GRI SO7, SO8, PR9, HR4, HR6, HR7
Em 2012, as principais mudanças de estrutura operacional e de governança do INFRAPREV foram:
A exemplo de exercícios anteriores, em 2012 não houve penalidades referentes a produtos ou

A Gerência de Análise de Investimentos (GEANI) incluiu em seu escopo de trabalho a análise

serviços, sanções ou autuações, impostas ao INFRAPREV. Existe Comissão Julgadora de Multas

de Fundos de Participação, continuando denominada - Gerência de Análise de Investimentos e

Administrativas criada em 2009, formada pelas assessorias Jurídica, Atuária e de Controles

Participações (GEANI);

Internos, que em conjunto, avaliam fato gerador e ocorrência de ato ilícito, indícios de negligência

A Gerência de Aplicações Financeiras (GEAFI) recebeu nova denominação - Gerência de Investimentos

deliberada, atos de má-fé e outras eventuais infrações, de deliberação da Diretoria Executiva

(GEINV), em razão da segregação de sua estrutura em dois setores - Setor de Investimentos em

quanto às penalidades aplicáveis.

Renda Fixa e Setor de Investimentos em Renda Variável;
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Criação da Comissão de Implantação do Multipatrocínio para elaboração de regras de planejamento

4 Despesas Administrativas

tático, operacional e estratégico, visando à captação de novos Patrocinadores ou Instituidores e a
divulgação de novos planos;

A política permanente do INFRAPREV com relação à administração é de gerir os gastos em função do

A Anei instituiu plano de contribuição definida do INFRAPREV para seus associados e familiares;

crescimento patrimonial. No exercício, as despesas administrativas representaram 0,81% da soma dos

Alterações nos sistemas previdencial e financeiro do INFRAPREV para funcionalidade do Plano PAI I

recursos dos Planos de Benefícios. O percentual está abaixo do limite de 1% estabelecido pela Resolução

de contribuição definida;

do CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, para o Plano de Custeio Anual e pela meta anual de 0,91%

Criadas novas normas internas quanto a tributos, notas fiscais, cadastramento de fornecedores e

determinada pelo Conselho Deliberativo.

contingenciamento;
Implantação de sistema financeiro-orçamentário, para auxílio no controle da verba orçamentária;

Evolução das Despesas Administrativas

O tema da Sustentabilidade migrou da Gerência de Comunicação para a responsabilidade da Assessoria de

0,9%

0,86%

Controles Internos, com substituição de membros do Comitê de Sustentabilidade, visando maior enfoque
0,8%

na área de investimentos, administração e planejamento e à transversalidade nos processos do Instituto;
Posse de novo membro do Conselho Deliberativo do INFRAPREV, Flávio Rodrigues, indicado pelo

0,8%

patrocinador Infraero. Participante ativo, ele atua na sede em Brasília, como assessor do diretor

0,81%

financeiro da Infraero. O novo conselheiro substitui Ednaldo Pinheiro dos Santos e cumpre mandato

0,8%

até maio de 2015.
0,8%

2011

2012

Em 2012 não houve alteração significativa no local de trabalho, sede do INFRAPREV.

Consequências de reformulações e informações

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Foi retificado o valor total contribuído pelo patrocinador e pelos participantes, no indicador EC3, em

1 Planos de Benefícios

razão de incongruência no parâmetro utilizado pelo sistema de dados do INFRAPREV na ocasião de
consulta das informações do relatório 2011.

GRI 2.2, EC3

Quanto ao indicador EC1 foi readequado se comparado ao ano anterior, apenas no valor econômico

O INFRAPREV, em parceria com a Associação Nacional de Empregados da Infraero (Anei), criou o plano

acumulado da tabela, para soma dos valores de Investimento na Comunidade.

de benefícios, Plano Associativo INFRAPREV I (PAI I), para atender aos familiares dos empregados da
Infraero, participantes ativos e assistidos do Instituto. O convênio de adesão foi assinado em janeiro
na sede da Infraero em Brasília.
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É um plano flexível moldado às necessidades desse grupo de pessoas. É totalmente independente

PLANO BD II – O Plano de Benefício Definido II encerrou o ano superavitário. No entanto, houve uma

dos demais. Os recursos são contabilizados separadamente. A entrada do primeiro instituidor foi uma

redução do superávit técnico em relação a 2011. O motivo da redução foi a alteração nas premissas

grande conquista do INFRAPREV.

de taxa real de juros e mortalidade geral, em conformidade com os estudos técnicos realizados.

O Instituto passou, assim, a ter três modalidades de planos previdenciários em 2012: de benefício

PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I (PLANO PAI I) – Constituído em março de 2012, é um plano

definido, fechado à entrada de novos participantes, de contribuição variável e de contribuição definida.

instituidor na modalidade de Contribuição Definida e está equilibrado. As contribuições são livremente

O plano de contribuição variável é para empregados da Infraero e do Instituto e o de contribuição

escolhidas pelos participantes e os benefícios são vinculados ao saldo de conta acumulado.

definida para os associados da Anei, novos instituidores e patrocinadores.

Demonstrativo de Participantes
Em 2012, a campanha de mudança do percentual de contribuição do Plano CV resultou em 1.355

PARTICIPANTES

DEZEMBRO/2012

DEZEMBRO/2011

VARIAÇÃO

alterações de percentual pelos canais de atendimento: sistema no portal, representantes e atendimento

Ativos

12.281

11.585

6,01%

Assistidos

2.588

2.548

0,39%

TOTAL

14.869

14.133

pessoal. Cerca de 90% dos participantes aumentaram a contribuição destinada à aposentadoria.
PLANO CV – O Plano de Contribuição Variável encerrou o ano superavitário. No entanto, houve uma
redução do superávit técnico em relação a 2011. A redução se deve, principalmente, à alteração nas

Participantes em dezembro de 2012

premissas de taxa real de juros e de mortalidade geral. A decisão foi embasada nos estudos técnicos

TIPO DE PLANO

ATIVOS

ASSISTIDOS

TOTAL

e na revisão da Provisão Matemática a Constituir, ambos realizados pela consultoria atuarial externa.

Plano CV

12.166

2.407

14.573

A adequação da taxa de juros foi também objeto de estudo técnico específico (ALM) elaborado pela

Plano BD I

60

129

189

empresa Risk Office. A revisão da Provisão Matemática a Constituir ocorreu pelo recálculo da contribuição

Plano BD II

4

22

26

extraordinária do patrocinador Infraero que será vertida para o Plano CV ao longo dos próximos

Plano PAI I

51

-

51

anos. O trabalho está em linha com os princípios de prudência e conservadorismo recomendados pela

TOTAL

12.281

2.588

14.869

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), órgão fiscalizador.
PLANO BD I – Devido à constatação dos estudos atuariais de que a estruturação atual do Plano BDI provoca

R$ Mil
Descrição

2010

2011

2012

Valor total estimado das obrigações do plano de benefícios

851,5

1047,0

1107,4

órgãos de governança do Instituto, Diretoria Executiva da Infraero, pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) e pelo

Valor total contribuído pelo patrocinador

441,6

536,2

563,3

Departamento de Governança e Controle das Empresas Estatais (DEST). Foi enviado à Previc para a deliberação

Porcentagem do valor total contribuído pelo patrocinador

51,86%

51,21%

50,87%

final que deverá ocorrer em 2013. O pagamento dos benefícios aos atuais assistidos do Plano BDI não será afetado

Valor total contribuído pelos participantes

409,9

510,8

544,1

com o saldamento, que consiste para os participantes ativos a garantia de um valor proporcional de benefício.

Porcentagem do valor total contribuído pelo participante

48,14%

48,79%

49,13%

déficits, o INFRAPREV decidiu pelo saldamento do plano como medida saneadora. O processo foi aprovado pelos
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2 Premissas Atuariais

3 Concessão de Benefícios

GRI 2.2
Plano de Contribuição Variável

O planos CV, BDI e BDII tiveram alteração na tábua de mortalidade. A tábua AT-83 utilizada na

31/12/2012 Concessão 2012

Cessação 2012

31/12/2011

Benefícios

avaliação atuarial anterior foi substituída pela AT-2000-BASIC. O objetivo da troca foi ajustar a

Aposentadoria por invalidez

229

9

6

226

expectativa de vida à tendência de comportamento observada na massa de participantes, decorrente

Aposentadoria por tempo de contribuição normal

790

7

20

803

do aumento da longevidade.

Aposentadoria por tempo de contribuição antecipada

490

6

7

491

Aposentadoria por idade

134

0

7

141

Em 2012, foi aprovada a nova taxa anual de juros que compõe a meta atuarial, que passará de 6%

Auxílio-doença

120

533

539

126

para 5% ao ano em 2013. A tendência de redução da taxa de retorno da carteira de investimentos

Auxílio-reclusão

0

0

0

0

dos planos e os estudos atuariais realizados foram os motivos da mudança da taxa. A meta atuarial

Pensão

643

48

12

607

em 2013 será de INPC+5%.

Aposentadoria de pagamento único

2

2

0

0

Pecúlio por morte

55

55

51

51

2.463

660

642

2.445

Cessação 2012

31/12/2011

Todas as duas alterações estão em consonância com as diretrizes preconizadas pela Previc, no que

Total

tange a adoção das melhores práticas atuariais.
Plano de Benefício Definido

31/12/2012 Concessão 2012

Benefícios
Aposentadoria por invalidez

22

0

1

23

Aposentadoria por tempo de contribuição

45

0

3

48

Aposentadoria por idade

9

0

0

9

Aposentadoria especial

3

0

0

3

Auxílio-doença

3

5

6

4

Auxílio-reclusão

0

0

0

0

Pensão

69

4

2

67

Pensão por morte

2

2

4

4

153

11

16

158

Total
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4 Educação Previdenciária

Para reformulação do programa foi realizada pesquisa em agosto de 2012 por email. As dúvidas sobre
a situação financeira do plano e as condições para obter o benefício serão reforçadas nas ações do

GRI FS16

próximo programa, assim como as questões de sustentabilidade referentes ao negócio da previdência,
à qualidade de vida, governança e controle de riscos. Nessa pesquisa pontual os participantes dos

A Educação Previdenciária e Financeira é uma questão estratégica do INFRAPREV. Desde 2004 o

planos CV e BD elegeram o email como o canal preferido para receber informações do INFRAPREV.

Instituto desenvolve ações e em 2011 estruturou o seu programa de educação previdenciária e
financeira.

5 Custos Previdenciais
O Instituto realizou as ações previstas no seu Programa de Educação Previdenciária e Financeira de
2012 aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
As ações foram desenvolvidas para os seguintes públicos: participantes ativos e assistidos, seus familiares,
empregados, representantes, conselheiros, usuários do portal INFRAPREV e de suas redes sociais.
Para educar de forma lúdica foram desenvolvidos jogos, quiz e vídeos. Os vídeos tiveram como tema:
espaço de educação previdenciária, institucional com visão geral sobre o Instituto, novo plano de
benefícios e sustentabilidade com a exposição das boas práticas socioambientais do Instituto. Os
vídeos estão disponíveis no Youtube e tem link no portal INFRAPREV para acesso.

CUSTOS – Em R$
Gestão Previdencial

8.623.716,94

Pessoal e Encargos

5.358.987,94

Treinamentos/Congressos e Seminários

103.735,66

Viagens e Estadias

474.128,03

Serviços de Terceiros

1.251.974,90

Despesas Gerais

857.422,90

Depreciações e Amortizações

501.539,33

Outras Despesas

Foram realizadas palestras para empregados sobre multipatrocínio, investimentos responsáveis, e

Acumulado - 2012

Despesas Específicas

6.812,43
69.115,75

finanças comportamentais. Para participantes foram proferidas palestras nos aeroportos de Gurarulhos
e Campinas sobre a solidez do Instituto, seus resultados e esclarecimento de dúvidas quanto aos
planos de benefícios. Nos aeroportos Santos Dumont, Jacarepaguá, Galeão, Brasília e Recife foram
apresentadas as vantagens de adesão aos Planos de Contribuição Variável e ao Plano Associativo Anei.
Constaram do programa, ainda, concurso de desenho para filhos e netos, cartilha do Plano CV,
promoções nas redes sociais sobre o tema previdência, programa de capacitação de conselheiros,
campanhas de alteração de percentual de contribuição e de adesão ao Plano CV e o resultado da
pequisa de satisfação e dos atendimentos realizados pelos canais de relacionamento.
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GESTÃO FINANCEIRA

Além das análises internas, também são utilizados serviços de consultoria especializada como auxílio
para construção dos critérios de alocação de recursos.

1 Política de Investimentos
Qualquer alteração na Política de Investimentos é divulgada aos órgãos competentes e aos

GRI FS1

participantes, através dos meios de comunicação do INFRAPREV.

A Política de Investimentos (2012-2016) tem o objetivo de orientar o INFRAPREV quanto à aplicação

A Política de Investimentos deve atentar aos seguintes riscos: riscos de mercado, crédito, liquidez,

dos investimentos de acordo com os pagamentos atuais e futuros dos benefícios previdenciários.

atuarial, exposição em derivativos, operacional, legal, sistêmico e socioambientais.

O Instituto entende ser necessário combinar a busca de retornos financeiros com as melhores

Quanto à Responsabilidade Socioambiental e Investimentos Responsáveis, são diretrizes:

práticas de responsabilidade socioambiental. Por isso o documento que estabelece as diretrizes de

a) O INFRAPREV, por se tratar de um investidor de longo prazo, deve ser comprometido com a

investimentos, possui critérios para responsabilidade socioambiental de qualquer aplicação direta ou

sustentabilidade dos seus investimentos, com a preservação da rentabilidade e com a segurança de seus

indireta realizada pelo Instituto, a fim de garantir a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias.

ativos de curto prazo. Deve contribuir para a criação de um ambiente de desenvolvimento sustentável.

Cada plano de benefício possui a sua política de investimentos. O documento contempla as metas

b) O INFRAPREV tem por objetivo assegurar renda para seus participantes devendo direcionar seus

de alocação e referencial de rentabilidade para cada segmento de investimento: renda fixa, renda

investimentos de forma a manter preservados o direito de seus associados viverem em um ambiente

variável, investimentos estruturados, imóveis e operações com participantes (empréstimos), bem

socioambiental saudável.

como o cenário macroeconômico que norteou a sua elaboração.
c) O INFRAPREV está situado no nicho dos maiores investidores institucionais, compreendendo que
Contempla, ainda, todos os itens obrigatórios previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional

suas decisões têm influência relevante no ambiente de negócios e de previdência complementar,

nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, que define as diretrizes de aplicação dos Recursos Garantidores

assumindo sua importância e responsabilidade dentro deste contexto.

das Reservas Técnicas dos fundos de pensão.
d) O INFRAPREV, assim como demais investidores institucionais, pesquisadores e agentes sociais, nota
O documento é revisado anualmente, com aprovação do Conselho Deliberativo e com vigência de

que as questões socioambientais são importantes para determinar a capacidade de uma empresa

no mínimo 60 meses, podendo receber revisão em caráter extraordinário. A elaboração e alteração

gerar e preservar valor ao longo do tempo. E que as empresas que não tratem de maneira adequada

envolve a Diretoria Financeira, com suporte das gerências de Investimentos (GEINV) e de Análise

as questões socioambientais podem se expor a riscos elevados e consequentemente à perda de valor.

de Investimentos e Participações (GEANI). A GEINV é responsável pela carteira própria nas áreas
de renda fixa e renda variável e a GEANI pelos fundos de participações, FIDCS, Debêntures, entre
outros tipos de investimento.

e) O INFRAPREV entende ser necessário combinar a busca de retornos financeiros com as melhores
práticas de responsabilidade socioambiental.
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f) O INFRAPREV procura adotar as melhores práticas de Responsabilidade Socioambiental em todas as

2 Dados Econômicos

suas atividades, para a melhoria contínua da gestão do Instituto e para o alcance de seus objetivos.

GRI EC1
A Política de Investimentos possui critérios socioambientais de triagem positiva e negativa dos
investimentos.

As informações e dados econômicos gerados pelas áreas são compilados em um único sistema, onde
módulos previdenciário, de investimento e administrativo/financeiro se integram ao contábil. As

Quanto à triagem positiva, o Instituto prevê investimento em empresas que:

informações contábeis são importadas para formar a Planificação Contábil Padrão, que é enviada ao
órgão fiscalizador, a Previc.

Desenvolvam modelos de governança corporativa alinhados às melhores práticas de gestão;
Atuem ou estimulem o controle da poluição e/ou emissão de gases poluentes;

Os números consolidados na tabela representam o valor econômico direto e distribuído, incluindo

Atuem ou estimulem a conservação de energia;

receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na

Atuem ou estimulem a geração de energia renovável;

comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

Atuem ou estimulem o bem-estar de seus empregados;
Atuem ou estimulem o bom relacionamento com seus stakeholders;

Por ser uma entidade de previdência sem fins lucrativos, o INFRAPREV não paga dividendos. A

Produzam ou estimulem o bem-estar às comunidades;

rentabilidade dos investimentos reverte para os planos de benefícios, favorecendo diretamente

Atuem e estimulem a igualdade de oportunidades.

os participantes.
R$ Mil
2010

2011

2012

Valor Econômico Direto Gerado (EVG)

296.361

297.203

437.511

De atividade potencialmente poluidora, não possuam sistema de gestão ambiental, plano de

Receitas

296.361

297.203

737.508

emergência e contingência (se for o caso) e sistemas de monitoramento;

Valor Econômico Distribuído (EVD)

168.986

204.902

312.661

Utilizem animais para a realização de testes de seus produtos;

Custos Operacionais

5.402

5.388

5.795

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

Salários e Benefícios de Empregados

6.407

7.289

8.484

Atuem ou estimulem, direta ou indiretamente a pornografia ou a exploração sexual;

Pagamentos para Provedores de Capital

Utilizem ou produzam armamento nuclear e seus correlatos;

Pagamentos ao Governo (por país)

1.899

2.116

2.476

Utilizem ou produzam armamentos;

Investimentos na Comunidade

154.471

189.189

295.013

Utilizem trabalho infantil, escravo ou em condições análoga;

Outros

807

920

893

Utilizem ou produzam publicidade ofensiva e enganosa.

Valor Econômico Acumulado (EVG - EVD)

127.375

92.301

277.090

Quanto à triagem negativa, o Instituto prevê o não investimento em empresas que:

DESCRIÇÃO
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3 Desempenho dos Investimentos
O patrimônio do INFRAPREV teve um bom desempenho em 2012, obtendo um aumento de 18,20% acima da meta atuarial de 12,31%
(INPC+6%). O resultado mantém o equilíbrio necessário aos compromissos previdenciários atuais e futuros do Instituto com os participantes
ativos e assistidos. O patrimônio no ano chegou a R$ 2.282 bilhões, bem superior em comparação a 2011 que foi de R$ 1.931 bilhão.
A rentabilidade dos investimentos de 14,73% também ultrapassou a meta atuarial. As aplicações em imóveis, empréstimos e renda fixa
contribuíram significativamente para o alcance da meta. A carteira imobiliária obteve o melhor rendimento, 19,38%. Os empréstimos
atingiram 18,19% e renda fixa 17,41%.
Como o mercado financeiro oscilou muito no ano passado, a renda variável ficou em 7,98%, superando o Ibovespa que alcançou 7,39%.
Os investimentos estruturados, carteira criada em 2009, atingiram a rentabilidade de 10,39%.

Patrimônio Líquido
DESCRIÇÃO

CONSOLIDADO

PLANO BD I

PLANO BD II

PLANO CV

PLANO PAI I

2.282.863.802,28

72.285.796,33

10.687.695,25

2.199.870.431,63

19.879,07

2.169.172.508,77

65.125.595,48

9.665.905,46

2.094.361.459,47

19.548,36

2.165.548.573,62

66.819.313,59

7.947.185,24

2.090.762.526,43

19.548,36

Benefícios Concedidos

631.862.028,32

35.135.154,50

4.038.683,00

592.688.190,82

0,00

Benefícios a Conceder

1.575.707.635,08

37.362.618,28

4.019.304,28

1.534.306.164,16

19.548,36

-42.021.089,78

-5.678.459,19

-110.802,04

-36.231.828,55

0,00

3.623.935,15

-1.693.718,11

1.718.720,22

3.598.933,04

0,00

3.623.935,15

-1.693.718,11

1.718.720,22

3.598.933,04

0,00

3.623.935,15

-1.693.718,11

1.718.720,22

3.598.933,04

0,00

113.691.293,51

7.160.200,85

1.021.789,79

105.508.972,16

330,71

Fundos Previdenciais

12.235.501,82

0,00

0,00

12.235.501,82

0,00

Fundos Administrativos

92.109.197,69

6.584.776,44

932.632,82

84.591.457,72

330,71

9.346.594,00

575.424,41

89.156,97

8.682.012,62

0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
PROVISÕES MATEMÁTICAS

Provisões Matemáticas a Constituir (-)
EQUILÍBRIO TÉCNICO
RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT/(DÉFICIT TÉCNICO) ACUMULADO
FUNDOS

Fundos de Investimentos
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Patrimônio Líquido X Meta Atuarial

Carteira de Renda Variável X Meta Atuarial

540%

328%

400%

500,00
450,00

409%

400,00

350%
300%

350,00

250%

300,00

217%

200%

250,00

150%

200,00

100%

150,00

50%

100,00

0%

50,00
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

217%

0,00
2003

Evolução do PL Acumulada

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Meta Atuarial Acumulada
Renda Variável

Meta Atuarial

Carteira de Renda Fixa X Meta Atuarial
Rentabilidade X Meta Atuarial
300,00
350%

263%

403%

300%

217%

200,00

250%

217%

200%
150%

100,00

100%
50%

0,00

0%
2003

2004

2005

2006

2007

Rentabilidade do Período

2008

2009

2010

2011

Meta Atuarial Acumulada

2012

2003

2004

2005

Renda Fixa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Meta Atuarial
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Distribuição dos Investimentos por Carteira - R$ mil
Descrição
Renda Fixa
Títulos Governamentais

Carteira Imobiliária X Meta Atuarial
1.000,00

919%

900,00

33,42
0,00

Letras do Tesouro Nacional

-

0,00

13.358

0,70

19.470

0,86

-

0,00

722.976

32,04

619.745

32,52

-

0,00

-

0,00

Letras Financeiras do Tesouro

500,00

Certificado de Depósito Bancários

2004

2005

2006

2007

2008

Investimentos Imobiliários

2009

2010

2011

2012

Meta Atuarial

2.075

0,09

3.783

0,20

592.370

26,25

464.469

24,37

2.541

0,11

20.744

1,09

83.827

3,72

79.607

4,18

315.725

13,99

184.224

9,67

Fundos de Aplicação – FIF

-

0,00

-

0,00

Certificado a Termo de Energia Elétrica

-

0,00

-

0,00

Cédula de Créditos Bancários

4.325

0,19

17.316

0,91

Fundo de Direitos Creditórios

42.347

1,88

39.095

2,05

Letra Financeira de Instituição Financeira

43.506

1,93

13.065

0,69

Depósito a Prazo com Garantia Especial

96.335

0,00

-

0,00

Debêntures
Quotas de Fundos Investimentos – RF

Certificado de Recebíveis Imobiliários

3.765

4,27

110.418

5,79

Renda Variável

313.985

13,92

361.924

18,99

Ações/Mercado à vista

292.315

12,95

300.748

15.78

-

0,00

-

0,00

13.873

0,61

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Fundo de Índice de Ações

Carteira de Empréstimos X Meta Atuarial

Fundo de Ações

800%

710%

57,79

-

400,00

2003

1.101.355
636.886

Instituições Financeiras e Outros Títulos de Renda Fixa

0,00

59,25
0,00

Bônus do Tesouro Nacional

100,00

1.336.891

33,00

600,00

217%

%

-

Notas do Banco Central Especial

200,00

2011

744.521

700,00

300,00

%

Créditos Securitizados

Notas do Tesouro Nacional

800,00

2012

Ações /Mercado Opções
Mercado Futuro

7.797

0,35

8

0,00

600%

Mercado Opções

-

0,00

-

0,00

500%

Empréstimos de ações

-

0,00

61,168

3,21

400%

Fundos de Participação

-

0,00

-

0,00

Investimentos Estruturados

333.508

14,78

213.210

11,19

Fundos em Participações

295.013

13,07

189.189

9,93

38.495

1,71

24.021

1,26

115.144

5,10

103.257

5,42

115.144

5,10

103.257

5,42

156.891

6,95

126.045

6,61

2.256.420

100

1.905.791

100

700%

300%

217%

200%
100%

Fundo de Investimento Imobiliários

0%

Investimentos Imobiliários
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Móveis
Operações com Participantes

Rentabilidade

Meta Atuarial

Total
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Alocação dos Recursos Garantidores por Indexador – R$ Mil
Limite
Legal

2012

%

2011

%

100

1.336.891

59,25

1.101.355

57,79

Pós-Fixada

-

0,00

-

0,00

Pré-Fixada

-

0,00

47.402

2,49

4.325

0,19

14.941

0,78

Indexada IGP-DI

-

0,00

-

0,00

Indexada PTAX

2.075

0,00

-

0,00

-

0,00

3.783

0,20

19.470

0,00

-

0,00

Indexada IPCA

823.076

36,48

746.184

39,15

Quotas de Fundo de Investimentos – RF

315.725

13,99

184.224

9,67

Indexada CDI

129.874

5,76

104.822

5,50

-

0,00

-

0,00

42.347

0,00

-

0,00

313.985

13,92

361.924

18,99

292.315

12,95

300.748

15.78

-

0,00

-

0,00

Fundo de Ações

13.873

0,00

-

0,00

Mercado Futuro

7.797

0,00

8

0,00

Mercado Opções

-

0,00

-

0,00

Empréstimos de Ações

-

0,00

61,168

3,21

Fundos de Participações

-

0,00

-

0,00

333.508

14,78

213.210

11,19

295.013

13,07

189.189

9,93

38.495

1,71

24.021

1,26

115.144

5,10

103.257

5,42

-

0

-

0,00

115.144

5,10

103.257

5,42

156.891

6,95

126.045

6,61

156.891

6,95

126.045

6,61

2.256.420

100

1.905.791

100

Ativo
Renda Fixa

Indexada IGPM

Indexada TR
Indexada a SELIC

Fundo de Participação
Outros
Renda Variável

70

Ações à vista
Fundo de Índice de Ações

Investimentos Estruturados

20

Fundos em Participações
Fundos Imobiliários
Investimentos Imobiliários

8

Fundos Imobiliários
Imóveis
Operação com Participantes
Empréstimos
Investimentos Totais

15
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Demonstrativo dos Investimentos – por Plano de Benefício
Demonstrativo de Investimentos

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

Plano PGA

Plano PAI I

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

966,38

848,94

85.328,94

6.510,42

3.634,38

58.804.510,63

8.664.419,13

1.198.229.409,83

74.455.666,53

10.724,86

Títulos Públicos

26.971.401,85

3.962.081,65

702.844.033,28

12.017.226,36

-

Títulos Privados

4.634.932,38

494.448,18

228.572.142,95

597.202,08

-

22.582.395,60

3.700.314,83

229.016.467,66

60.414.601,30

10.724,86

Bradesco Fundo de Investimentos Multimercado HELIX

10.034.219,16

2.615.109,48

58.783.508,06

29.114.546,01

-

Lancer – FI de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

1.236.958,98

217.518,32

65.422.878,49

-

-

Santander Fundo de Investimentos Multimercado Guardião

9.969.010,08

716.513,59

46.902.355,09

28.948.783,13

-

FIF Capital Markets

671.005,66

75.674,38

28.940.944,73

1.175.651,77

-

Safra Executive

671.201,72

75.499,06

28.966.781,29

1.175.620,39

10.724,86

2.615.780,80

507.574,47

37.796.765,94

1.426.636,79

-

FIDC industrial Exodus – 12 série

-

-

-

-

-

FIDC industrial Exodus – 13a série

821.160,62

51.952,85

9.021.357,62

292.362,11

-

448.874,03

28.399,17

4.931.377,67

159.814,97

-

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 2 série

19.001,85

127.470,77

3.665.774,46

146.472,64

-

Sul Invest FIDC – Multissetorial

21.833,12

146.463,82

4.211.972,27

168.296,94

-

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 4 série

-

-

2.570.284,16

-

-

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 5a série

376.370,24

53.767,18

2.439.610,79

-

-

FIDC Valor – 3a série

238.078,27

15.064,50

2.615.907,15

84.774,77

-

FDC Vale – 2 série

262.681,83

57.391,52

2.923.555,34

422.610,31

-

-

-

717.280,86

-

-

FIDC Multissetorial BVA Master I

287.225,65

18.172,07

3.155.491,44

102.262,45

-

FIDC Multissetorial BVA Master II

140.555,19

8.892,59

1.544.154,18

50.042,60

-

Veículo de Investimento
Depósitos
Títulos de Renda FIxa

Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
a

FIDC BMG Créditos Consiginados
a

a

a

FIDC Vince Crédito E
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Demonstrativo dos Investimentos – por Plano de Benefício
Demonstrativo de Investimentos

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

Plano PGA

Plano PAI I

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

Valor Financeiro
(em R$)

51.903,70

-

313.933.071,26

-

-

7.076.686,91

1.043.433,20

325.388.226,28

-

-

6.958.752,91

1.037.478,20

287.016.810,46

-

-

BR Educacional FIP

846.282,79

126.942,40

23.917.445,16

-

-

FIP Brasil Energia

295.338,19

44.300,73

8.346.778,35

-

-

FIP Caixa Ambiental

206.140,87

30.921,13

5.825.904,66

-

-

FIP Coliseu

755.337,96

113.300,70

21.347.183,58

-

-

Floresta do Brasil FIP

617.394,12

87.653,26

17.453.603,74

-

-

-

-

3.265.875,31

-

-

1.157.340,61

172.222,21

47.037.761,77

-

-

FIP Kinea II

-

-

759.115,65

-

-

Riviera GR Industrial FIP

-

-

2.638.870,70

-

-

3.080.918,37

462.137,77

87.092.135,74

-

-

Multiner FIP 2a Emissão

-

-

68.749.640,77

-

-

Patriarca FIP

-

-

582.495,03

-

-

117.934,00

5.955,00

38.371.415,82

-

-

117.934,00

5.955,00

-

-

-

Fundo Imobiliário Panamby

-

-

22.117.484,12

-

-

Fundo Imobiliário Via Parque Shopping

-

-

16.253.931,70

-

-

-

-

115.144.107,78

-

-

1.419.095,51

75.737,20

155.396.057,85

-

-

-

-

(777.418,29)

-

-

(798,23)

(107,82)

(592.140,29)

(290,99)

-

65.352.365,00

9.784.330,65

2.106.806.643,36

74.461.885,96

14.359,24

Veículo de Investimento
Ações
Investimentos Estruturados
Fundos de Investimentos em Participações

Floresta do Brasil FIP 2a Emissão
Global Equity Properties FIP

Multiner FIP

Fundos de Investimentos Imobiliário
FII BB Progressivo II

Carteira Imobiliária
Empréstimos e Financiamentos
Exigível Contigencial
Valores a Pagar e Valores a Receber
Total dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas
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INFRAPREV – Consolidado
Valor Financeiro
(em R$)

Veículo de Investimento
Depósitos

% Sobre o Total

Veículo de Investimento

Valor Financeiro
(em R$)

% Sobre o Total

Ações

313.984.974,96

13,92%

Investimentos Estruturados

333.508.346,39

14,78%

295.013.041,57

13,07%

24.890.670,35

1,10%

97.289.06

0,00%

1.338.164.730,98

59.30%

Títulos Públicos

745.794.743,14

33,05%

Títulos Privados

234.298.725,59

10,38%

BR Educacional FIP

Fundos de Investimentos

315.724.504,25

13,99%

FIP Brasil Energia

8.686.417,27

0,38%

100.547,382,71

4,46%

FIP Caixa Ambiental

6.062.966,66

0,27%

Lancer – FI de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

66.877.355,79

2,96%

FIP Coliseu

22.215.822,24

0,98%

Santander Fundo de Investimentos Multimercado Guardião

86.536.661,89

3,84%

Floresta do Brasil FIP

18.158.651,12

0,80%

FIF Capital Markets

30.863.276,54

1,37%

Floresta do Brasil FIP 2a Emissão

3.265.875,31

0,14%

Safra Executive

30.899.827,32

1,37%

Global Equity Properties FIP

48.367.324,59

2,14%

42.346.758,00

1,88%

FIP Kinea II

759.115,65

0,03%

FIDC Industrial Exodus – 12a série

-

0,00%

Riviera GR Industrial FIP

2.638.870,70

0,00%

FIDC Industrial Exodus – 13 série

10.186.833,20

0,45%

Multiner FIP

90.635.191,88

4,02%

FIDC BMG Créditos Consignados

5.568.465,84

0,25%

Multiner FIP 2a Emissão

68.749.640,77

3,05%

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 2a série

3.958.719,72

0,18%

Patriarca FIP

582.495,03

0,03%

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 3a série

4.548.566,15

0,20%

38.495.304,82

1,71%

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 4a série

2.570.284,16

0,11%

FII BB Progressivo II

123.889,00

0,00%

Sul Invest FIDC – Multissetorial – 5 série

2.869.748,21

0,13%

Fundo Imobiliário Panamby

22.117.484,12

0,98%

FIDC Multissetorial BVA Master

3.563.151,61

0,16%

Fundo Imobiliário Via Parque Shopping

16.253.931,70

0,72%

FIDC Multissetorial BVA Master II

1.743.644,56

0,08%

Carteira Imobiliária

115.144.107,78

5,10%

FDC Vale – 2a série

3.666.239,00

0,16%

Empréstimos e Financiamentos

156.890.890,66

6,95%

FIDC Vinci Crédito E

717.280,86

0,03%

Exigível Contigencial

(777.418,29)

-0,03%

FDC Valor – 3 série

2.953.824,69

0,13%

Valores a Pagar e Valores a Receber

(593.337,33)

-0,03%

2.256.419.584,21

100%

Títulos de Renda FIxa

Bradesco Fundo de Investimentos Multimercado HELIX

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

a

a

a

Fundos de Investimentos em Participações

Fundos de Investimentos Imobiliário

Total dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas
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Evolução dos Investimentos – R$ Mil

Receita líquida das aplicações – R$ Mil

Em dezembro de 2012, os investimentos totalizam R$ 2.256.420 mil, distribuídos em Renda Fixa,

A receita líquida dos investimentos apresentou um saldo de R$ 310.941 mil no final do ano.

Renda Variável, Investimentos Estruturados, Imóveis e Empréstimos aos Participantes.

Evolução dos Recursos Garantidores – R$ mil
2012

Evolução da Receita Líquida dos Investimentos – R$ mil
2012

2.300.000

2.256.420

2.250.000
2.200.000

120.000

107.168

100.000

2.150.000
2.100.000

80.000

2.050.000
2.000.000
1.950.000
1.900.000

60.000

1.959.983

1.850.000

49.479

40.000

1.800.000
1.750.000
1.700.000

20.000

32.545

1.650.000

22.263

1.600.000
1.500.000
1.450.000

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

-20.000

19.764

8.621

0

1.550.000

23.340

12.355

20.615
12.937 12.115

-10.260
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

Relatório Anual 2012 - INFRAPREV

dez

35

4 Investimentos Responsáveis
GRI 4.12, FS11
Investimentos Responsáveis
Dezembro 2012

Desde 2003, o INFRAPREV conduz seus negócios considerando o
desenvolvimento social e ambiental. Em 2007 aderiu aos Princípios
para o Investimento Responsável (PRI), passando a observar os riscos
socioambientais em seu modelo de governança e no processo de tomada de
decisão, para contribuir com a qualidade de vida de seus participantes ativos

0,27%
0,95%

1,10%

e assistidos, prevenir os riscos na carteira e evitar perdas de rentabilidade.

Aproximadamente 33% da carteira própria de renda variável estão atrelados
ao Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa* (ISE) e 49%
ao Índice Carbono Eficiente da BM&FBovespa (ICO2). A carteira própria de

8,43%

renda variável representa 18% da carteira própria total.
O valor total dos investimentos dos FIP de sustentabilidade em dezembro de
2012 foi de R$ 242.665.235,64. Esse valor representa 82,26% dos recursos

Com o PRI, o Instituto reforçou seu compromisso enquanto apoiador

alocados em investimentos em FIP.

institucional e como signatário aproveita novas metodologias de análise de
investimentos, incentiva as práticas socioambientais das empresas e estimula

FIP Florestas: investe em projetos que possuam ou busquem certificação

políticas públicas para os investimentos responsáveis. Também mantém

CERFLOR, atendendo às regras trabalhistas, com vedação da utilização de

atenta sua seleção de classes de ativos aos riscos que a degradação ambiental

trabalho escravo e/ou infantil.

e as mudanças climáticas oferecem à rentabilidade dos investimentos.

4,44%
FIP Ambiental: investe no setor de saneamento ambiental, em empresas e

Os princípios se materializam no anexo II da Política de Investimentos “Diretrizes para Responsabilidade Social e Investimentos Socioambientais”.
São critérios positivos e negativos para a seleção de investimentos.
Os investimentos responsáveis totalizam 15,19% dos recursos garantidores,
que compreendem carteira de ações e os fundos em participações (FIP):
Florestais, Educacionais, Saneamento Ambiental, Energias Renováveis,
Habitação e Infraestrutura.

projetos que tenham capacidade de geração de certificados de Redução de
Carteira de Ações (ISE*)
Florestais
Saneamento Ambiental
Educacionais
Energias Renováveis

Emissão, no setor de biodiesel, de geração de energia de fontes renováveis,
de fabricação de equipamentos utilizados nas atividades correlatas a
saneamento e geração de energia renovável, em empresas e projetos que
gerem redução de consumo de combustível fóssil ou privilegiem o consumo
de combustível não fóssil, e em empresas e projetos que desempenhem
atividades com o emprego de técnicas e tecnologias que privilegiem a
redução de consumo de insumos físicos e/ou energia.
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FIP Educacional: investe em empresas do setor educacional atuando nos segmentos de Educação

Atualmente o Instituto investe nos ramos de alimentos, bebidas, comércio, construção civil, energia

Básica, Ensino Superior, Treinamento Corporativo e Educação Executiva.

elétrica, aluguel de veículos, infraestrutura de transportes, mineração, telecomunicações, papel e
celulose, petróleo e gás, siderurgia, shopping centers, bancos, serviços financeiros, dentre outros.

FIP Riviera: investe em galpões logísticos cujo padrão construtivo seguem a orientação do Green Building.
O INFRAPREV encontra como oportunidades de negócios, nos critérios positivos de triagem dos seus
FIP Coliseu: a empresa investida divulga relatório socioambiental, onde relata seu envolvimento

investimentos, empresas que desenvolvam modelos de governança voltados à saúde e segurança do

com projetos de cunho social por meio dos incentivos gerados pela “Lei Rouanet”, pela “Lei do

trabalhador, à conservação dos recursos e serviços naturais, com controle de poluição das emissões,

Esporte” e pela “Lei do Audiovisual”. No ano de 2011, foram executados mais de 15 projetos

efluentes e resíduos, bem como a produção de energias limpas ou renováveis.

socioambientais, culturais e esportivos, demonstrando o comprometimento da empresa com o
desenvolvimento sociocultural do Brasil.

Os riscos de crédito ou de mercado são de responsabilidade da GEINV e GEANI. A avaliação desses riscos
é realizada diariamente e a cada investimento, considerando análises prévias e o acompanhamento

Ainda, 100% de sua carteira terceirizada deve seguir a Política de Investimentos do INFRAPREV. No total

diário das carteiras, bem como os critérios formais para seleção de bancos e corretoras e os dados da

o Instituto tem 30% de sua carteira de investimento terceirizada e 70% da carteira sob gestão própria.

consultoria para avaliação de riscos dos investimentos.
Em 2012 começou um mapeamento de riscos, com consultoria especializada, para sinalização das questões de

5 Monitoramento dos Investimentos

sustentabilidade dentro dos processos de cada uma das áreas, criando ou apenas identificando subprocessos para
coleta e armazenamento das informações ligadas ao tema. A ação visa garantir que os dados sejam produzidos

GRI 4.12, FS2, EC2

para utilização em iniciativas socioambientais e para a manutenção de estatística sobre os temas de gestão.

O monitoramento dos investimentos é feito pelas gerências de Aplicações Financeiras (GEINV) e de

O Instituto ainda não possui regras formais de consideração aos temas ambientais, sociais e de

Análise de Investimentos e Participações (GEANI), com sistemas on line sobre as empresas emissoras,

governança corporativa na análise de investimentos e de empresas. Mas a meta é, em 2013, formalizar

investidas e com ações negociadas na bolsa de valores.

em norma os procedimentos já realizados, inclusive incorporando como item dos relatórios de análise,
as considerações sobre critérios socioambientais e de governança corporativa.

Para alguns tipos de produtos e serviços que envolvem riscos maiores, o INFRAPREV promove análise
detalhada dos aspectos e impactos socioambientais, com reunião do Comitê de Investimentos para

Com relação às mudanças climáticas, o avalia como riscos comuns aos ramos de negócio em que

a decisão de aprovação desses papéis na carteira. Identificado um risco significativo relacionado ao

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

ativo, o Comitê de Investimentos poderá deliberar pelo não investimento. Caso o risco significativo

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

advenha após integração do ativo na carteira, o Comitê avaliará a medida de mitigação, ponderando a

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

relação entre o risco socioambiental e o retorno, pelos critérios de solvência, liquidez e rentabilidade.

de matérias-primas essenciais, dificuldade de estimativas dos custos reais.
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Além desses riscos, identifica como desafios específicos de alguns dos setores a disponibilidade

Como signatário do Carbon Disclosure Project (CDP), engajou ativamente empresas de sua

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

carteira de investimentos. O Instituto recebeu uma lista das empresas que o CDP convidou

consumidor e a perda de biodiversidade.

para responder questionário sobre a gestão dos riscos das mudanças climáticas. Dessa lista,
identificou 14 empresas nas quais investe e enviou cartas e emails aos CEOs e aos gestores de

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

sustentabilidade, incentivando a resposta. As empresas selecionadas pelo Instituto possuíam

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

histórico de declínio ao questionário do CDP ou não tinham enviado resposta próximo ao decurso

sobre o uso consciente da água, quanto aos recursos naturais escassos, a emissão de gases de

do prazo estabelecido.

efeito estufa, a prevenção das corporações acerca de estiagens, precipitações severas, operações
de segurança da produção, as opções de logística de transporte e consumo de energia, dentre

O INFRAPREV promoveu, ainda, a adesão de seus gestores terceirizados ao PRI. Alguns dos parceiros

outros aspectos. O INFRAPREV avalia em que escala a variação do clima implica nas atividades das

comerciais das áreas de investimento já eram signatários: Claritas, Riviera Investimentos, Santander

empresas e como elas se planejam para mitigar os riscos.

Asset Management, Bradesco Asset Management, Vinci Partners.
Participa ativamente dos comitês de investimentos de alguns dos FIP que investe, conseguindo

Promoção da Sustentabilidade

com isso monitorar o cumprimento de critérios socioambientais e de governança, com acesso às
informações das empresas investidas. Dos 10 FIP dos quais tem participação, o Instituto é membro

GRI 4.12, FS10

de seis comitês de investimento.

Embora o INFRAPREV não tenha apresentado ações específicas de engajamento individual com

O INFRAPREV também foi o primeiro fundo de pensão no mundo e a primeira empresa brasileira

empresas e nem tenha essas práticas formalmente estabelecidas, participou de iniciativas de

a endossar a Declaração do Capital Natural promovida pela United Nations Environment

engajamento dos Princípios para Investimento Responsável (PRI), com representantes do Instituto

Programme Finance Initiative (UNEP-FI), Global Canopy Programme (GCP) e pelo Centro de

nos grupos de Investimento e Política de Investimento, assim como o de Recrutamento, do qual o

Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação

diretor-superintendente é coordenador.

Getulio Vargas (FGV).

O Instituto, em 2012, aceitou ser signatário das cartas de engajamento do PRI a empresas do

A iniciativa foi apresentada na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável

setor de energia, para avaliação da gestão de questões socioambientais e de incentivo de melhoria

(Rio+20) e afirma a necessidade de investidores, financiadores e seguradores identificarem os recursos

contínua. O setor de energia foi eleito pelo grupo de investidores como o de maior interesse para

e serviços naturais utilizados direta e indiretamente em suas operações. O objetivo maior é mapear os

a ação. As empresas que serão efetivamente engajadas em 2013 foram apontadas pelos próprios

riscos socioambientais, contabilizar e provisionar seus custos, subsidiando pleitos de políticas públicas

investidores, dentre as integrantes de suas carteiras, e pelo interesse do investimento.

para a preservação do capital natural.
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Ao aderir à Declaração do Capital Natural, o Instituto reafirma seu compromisso com o meio ambiente e

(35 homens e 31 mulheres) e quatro são trabalhadoras de meio período (apenas mulheres). Não

a sociedade. O capital natural incorpora todos os ativos naturais da Terra (solo, ar, água, flora e fauna)

existem trabalhadores temporários, apenas sete estagiários (três homens e quatro mulheres) e

e os serviços ecossistêmicos a eles associados.

nove trabalhadores terceirizados (cinco homens e quatro mulheres).

Pelo compromisso firmado, o INFRAPREV participará de grupos de trabalho orientados pela UNEP-FI,

Descrição do Cargo

GCP e FGV, a fim de desenvolver junto aos demais endossantes uma metodologia de contabilização
e provisão do capital natural nos investimentos.

6 Custos dos Investimentos
CUSTOS – Em R$

Quantidade
Masculino

Feminino

Auxiliar

5

2

Assistente

6

13

Analista Trainee

2

2

Analistas I, II e III

18

18

Atuário

0

1

Diretor

3

0

Acumulado - 2012

Gestão dos Investimentos

8.623.716,94

Pessoal e Encargos

5.936.851,63

Foram admitidos oito empregados em 2012: quatro homens na região do Rio de Janeiro com faixa

Serviços de Terceiros

1.251.974,90

etária entre 20 a 30 anos; quatro mulheres, duas na região do Rio de Janeiro, com faixa etária entre 23

Despesas Gerais

857.422,90

a 36 anos e duas na região de São Paulo, com faixa etária de 25 a 30 anos. Apenas três empregadas

Depreciações e Amortizações

501.539,33

se desligaram nesse período, uma na região do Rio de Janeiro, com faixa etária entre 25 e 30 anos

Outras Despesas
Despesas Específicas
Gestão Administrativa - Investimentos
TOTAL

6.812,43
69.115,75

e duas na região de São Paulo, na mesma faixa etária. Em 2012, a taxa de rotatividade foi de 4,3%.

1.406.428,10
10.030.145,04

GESTÃO SOCIAL
1 Recursos Humanos
GRI LA1, LA2, LA13

Categoria

Órgãos de
Governança

Categoria

Empregados

Masculino

75%

Masculino

49%

Feminino

25%

Feminino

51%

TOTAL

100%

TOTAL

100%

Abaixo de 30 anos

0%

Abaixo de 30 anos

26%

Entre 30 e 50 anos

19%

Entre 30 e 50 anos

50%

Acima de 50 anos

81%

Acima de 50 anos

24%

TOTAL

100%

Negros, amarelos, pardos e indígenas

6%

O INFRAPREV possui 70 empregados, sendo 34 homens e 36 mulheres, todos sob o regime da

Pessoas com deficiência

6%

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desse total, 66 são trabalhadores em tempo integral

TOTAL

TOTAL

100%

12%
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Remuneração e Benefícios

Treinamento

GRI LA3, LA14, EC5

GRI LA10

O INFRAPREV participou da Pesquisa de Cargos e Salários do Hay Group feita junto aos fundos de

O INFRAPREV desenvolve programa de treinamento e desenvolvimento, de forma a ter um quadro

pensão. O resultado foi analisado de forma a melhorar o sistema de projeção de carreira, de avaliação

profissional absolutamente capacitado para lidar com os desafios impostos pelo mercado de previdência

individual e de cargos e salários. O Instituto não possui distinção entre o gênero do empregado para

e, ainda, pelo mercado financeiro, onde mantém grande atuação. Em 2012, a carga horária total de

definição do salário base, partindo, portanto, do mesmo salário base tanto homens quanto mulheres.

treinamentos foi de 5.403 horas.

Os empregados contam com benefícios que são provenientes de negociações de acordos coletivos e

Em 2012, intensificou-se ainda mais o plano de capacitação dos membros dos Conselhos Deliberativo

de análises das pesquisas de clima organizacional. São eles: planos de previdência, assistência médica,

e Fiscal no processo de educação permanente.

assistência odontológica, vales-refeição e alimentação, vale-transporte que pode ser convertido em
vale-combustível, auxílio-academia, auxílio-creche, seguro de vida e licença maternidade e paternidade.

O grau de instrução também vem crescendo continuamente. O Instituto estimula a participação dos
empregados em programa de graduação e pós-graduação. Atualmente, 29% dos empregados têm

O ingresso dos empregados ao plano de previdência é voluntário. A adesão dos empregados do

curso superior completo, 18% estão cursando, 32% já possuem o título de pós-graduação, 6% estão

INFRAPREV é de 100%, sendo a contribuição do participantes um percentual do salário a livre escolha,

cursando e 3% têm mestrado.

mas no mínimo de 4%. A média de contribuição dos participantes é de 6% e do patrocinador 80% do
valor de contribuição do participante.

Descrição do Cargo
Auxiliar

Média de horas de treinamentos
por categoria funcional
14

A administração realiza ainda prevenções usuais para saúde e segurança no trabalho. O Instituto

Assistente

158

incentiva a prática de exercícios através de auxílio-academia, concede uma sessão de shiatsu por

Analista trainee

60

Analista I, II e III

56

Atuário

8

Diretor

75

Média de horas de treinamentos
por gênero

semana, apresenta palestras sobre saúde em parceria com empresa de assistência médica e possui
cadeiras de trabalho com recursos ergonômicos.

R$ Mil

Descrição

2012

Gênero

Salário mais baixo da organização com relação ao salário mínimo

133%

Masculino

69,82

622,00

Feminino

84,13

Salário mínimo local estabelecido oficialmente pelo governo
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2 Pró-Equidade, Gênero e Raça

3 Ações Sociais

gri HR4

O INFRAPREV firmou em 2011 termos de compromisso com Ação Comunitária do Brasil (ACB) e com
o Lar Pedro Richard (LPR) para ações sociais desenvolvidas com o apoio de seus empregados.

O Comitê de Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade implantou plano de ação com os objetivos
de disseminar e instituir novos hábitos e políticas dentro do ambiente de trabalho e desenvolver

A Ação Comunitária do Brasil é uma associação civil de natureza filantrópica, sem fins lucrativos,

melhores práticas de gestão voltadas para a equidade, gênero e raça.

fundada em 17 de agosto de 1966, que assiste a 165 crianças da Vila do João e 240 da Cidade Alta, com
projetos de capoeira, leitura, informática e complementação da escolaridade. Tem como patrocinadores

O trabalho realizado resultou na assinatura, em 2012, do Termo de Compromisso da 4ª Edição do

a Secretaria de Educação e a Secretaria de Estado de Cultura, dentre outros.

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, uma iniciativa da Secretaria de Política para as Mulheres,
da Presidência da República.

Em abril de 2012, o INFRAPREV comemorou o nascimento do Mestre Pastinha (05/04), capoeirista e
ícone da cultura afro-brasileira, promovendo a campanha “Capoeira é tudo que a boca come”, com a

Para engajamento ao tema ‘pró-equidade’ o comitê do INFRAPREV participa periodicamente do Fórum

arrecadação de alimentos não perecíveis para as crianças dos projetos sociais da ACB.

de Equidade junto a outros fundos de pensão para troca de experiências.
O Lar Pedro Richard é uma entidade de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, que foi fundada em
Neste exercício e nos anteriores não houve registro de casos de discriminação com base em raça, cor,

13 de abril de 1931 e assiste a 51 idosos, em convênio com o Município do Rio de Janeiro.

sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social.
Em janeiro de 2012, o INFRAPREV promoveu lanche aos idosos em homenagem ao Dia do Aposentado
O Código de Ética e Conduta foi revisado em 2012, aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho

(24/01) e em julho, organizou a campanha de arrecadação de produtos de higiene em comemoração

Deliberativo, e formalizou questões de sustentabilidade, equidade e diversidade, além do multipatrocínio.

aos dias da Amizade (20/07) e da Caridade (19/07).

Esses assuntos também estão contemplados na visão e nos valores do Instituto.
Por fim, em dezembro de 2012, arrecadou alimentos para o almoço e a ceia de Natal e Ano Novo dos idosos.
Foi criada a figura do Comitê de Ética e Conduta, como um órgão colegiado não estatutário, além de um
canal de comunicação para recepção de denúncias. Os instrumentos de operacionalização do Comitê
e do canal de comunicação estão em desenvolvimento.
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GESTÃO AMBIENTAL

2 Compensação dos Gases de Efeito Estufa

1 Energia e Descarte Seletivo

GRI 4.12, EN16

gri EN4, EN5, EN7

O INFRAPREV compensa desde 2008 os gases de efeito estufa emitidos direta e indiretamente em
suas atividades (consumo de combustível, papel, água e eletricidade, viagens aéreas, transporte de

A conservação de energia é uma ação do INFRAPREV de combate ao desperdício. Sem abrir mão do

empregados, produção de resíduos). A compensação está alinhada ao seu apoio ao Carbon Disclosure

conforto e das vantagens que ela proporciona, o Instituto implementou em 2012 a redução em uma

Project (CDP), em preocupação com as mudanças do clima.

hora no horário de funcionamento dos equipamentos de ar condicionado.
As áreas de compensação por meio de restauro florestal contribuem para a conservação e restauração
Com a medida, apesar do aumento no consumo total de energia elétrica e do acréscimo do número de

da Mata Atlântica, bioma de maior diversidade biológica do Brasil - reduzido a apenas 7% de sua

empregados, o INFRAPREV conseguiu diminuir a proporção de consumo de energia por empregado.

cobertura original e do qual dependem 110 milhões de pessoas e 80% do Produto Interno Bruto
nacional dos serviços ambientais por ele prestados.

Para 2013, o INFRAPREV pretende estabelecer metas de redução do uso de materiais e de ativos e
serviços naturais, além de priorizar conferências por telefone ou vídeo a reuniões presenciais.

O inventário de gases de efeito estufa mediu as emissões do INFRAPREV em 2012, de acordo com a metodologia
do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), desenvolvida e aperfeiçoada junto ao Painel Intergovernamental

Energia Intermediária Comprada e Consumida por Fonte
Eletricidade* – Fonte não renovável

2010

2010

2011

2011

2012

2012

13.920 50,11 23.450 84,42 24.160 86,98
kWh
GJ
kWh
GJ
kWh
GJ

Número de empregados

59

59

65

65

70

70

Consumo de energia/empregados

236

0,85

361

1,30

345

1,24

* Energia Elétrica proveniente do Sistema Interligado Nacional

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nacões Unidas (ONU) e normatizada através da Norma
ISO 14064. Abordou as emissões diretas e indiretas do 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.
O INFRAPREV acredita que o aumento das emissões no período de 2010 a 2011 se refira ao crescimento
da quantidade de empregados (de 65 para 70) e da estrutura física da sede do Instituto. Em meado
de 2011, o Instituto passou a ocupar dois andares ao invés de apenas um.

Desde o descarte seletivo de resíduos iniciado 2011, o INFRAPREV monitorou a ampliação das
rotas de coleta seletiva da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). Assim, a partir

É possível, ainda, que o aumento do transporte aéreo e de energia elétrica se deva aos esforços da equipe

de outubro de 2012, pela baixa produção de resíduos que apresenta, o Instituto conseguiu firmar

do INFRAPREV na efetivação do multipatrocínio, com viagens de visitas às concessionárias dos aeroportos e

compromisso com a Companhia para retirada semanal dos seus resíduos reaproveitáveis. Isso garante

a potenciais clientes, além do aumento da demanda de trabalho com nova diretriz na rotina dos empregados.

o descarte responsável de seus resíduos, bem como o afastamento de dano ambiental no transporte,
armazenamento e processamento desses materiais.

Em 2012 o consumo da frota foi inserido no item combustíveis.
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INFRAPREV – Emissão Escopo 1, 2 e 3

200

Transporte Aéreo

174,0

180

Transporte dos Funcionários

160

E.3

136,5

140

Produção de Resíduos

Material de Consumo
100

83,5

Água

E.2

80

60

20

-

Energia Elétrica

Frota

40

E.1

Ton CO2 eq

120

2010

2011

Combustíveis

2012
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Demonstrações
contábeis
E xercícios de 2 012 e 2 011
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Demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro

Consolidado

Consolidado

(Em Reais Mil)

(Em Reais Mil)

ATIVO

2012

2011

PASSIVO

2012

2011

DISPONÍVEL

97

77

EXIGÍVEL OPERACIONAL

3.387

2.968

REALIZÁVEL

2.276.888

1.924.420

605

706

12.640

11.831

2.090

1.665

6.457

5.595

692

597

2.257.791

1.906.994

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

6.829

5.300

Títulos Públicos

745.794

637.591

Gestão Previdencial

1.584

1.089

Créditos Privados e Depósitos

234.298

241.149

Gestão Administrativa

4.468

3.529

Ações

300.112

361.916

Investimentos

777

682

Fundos de Investimentos

705.453

436.530

PATRIMÔNIO SOCIAL

2.282.864

1.931.299

-

8

Patrimônio de Cobertura do Plano

2.169.173

1.800.818

Investimentos Imobiliários

115.144

103.437

Provisões Matemáticas

2.165.549

1.703.287

Empréstimos

156.891

126.192

Benefícios Concedidos

631.862

536.945

99

171

Benefícios a Conceder

1.575.708

1.269.660

PERMANENTE

16.095

15.070

(42.021)

(103.318)

Imobilizado

15.207

14.041

3.624

97.531

888

1.029

Resultados Realizados

3.624

97.531

2.293.080

1.939.567

Superávit Técnico Acumulado

3.624

97.531

113.691

130.481

Fundos Previdenciais

12.236

43.966

Fundos Administrativos

92.109

79.748

9.346

6.767

2.293.080

1.939.567

Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

Derivativos

Depósitos Judiciais/Recursais

Intangível
TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

(-) Provisões Matemática a Constituir
Equilíbrio Técnico

Fundos

Fundos dos Investimentos
TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.
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Demonstrações contábeis

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS
Consolidada – Em 31 de dezembro – (Em Reais Mil)
DESCRIÇÃO
A) Patrimônio Social - Início do Exercício
1. Adições

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA
Consolidada – Em 31 de dezembro – (Em Reais Mil)

2012

2011

Variação

1.931.299

1.709.799

12,95%

437.452

297.199

47,19%

(+)

Contribuições Previdenciais

135.447

120.689

12,23%

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

268.488

146.009

83,88%

(+)

Reversão de Contingências - Gestão Previdencial

-

458

-100,00%

(+)

Receitas Administrativas

19.571

21.756

-10,04%

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa

11.367

6.677

70,24%

(+)

Reversão de Contingências - Gestão Administrativa

(+)

Constituição de Fundos de Investimento

-

50

-100,00%

2.579

1.560

65,32%

(85.887)

(75.699)

13,46%

(66.680)

(59.944)

11,24%

DESCRIÇÃO

2012

2011

Variação

79.748

67.020

18,99%

30.937

28.483

8,62%

30.937

28.483

8,62%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

9.488

11.170

-15,06%

Custeio Administrativo dos Investimentos

8.289

5.700

45,42%

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

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
Reversão de Contingências
2. Despesas Administrativas

2. Destinações
(-)

Benefícios

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Previdencial

(-)

Despesas Administrativas

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Administrativa

(631)

-

100,00%

(17.648)

(15.755)

12,02%

(928)

-

0,00%

2.1. Administração Previdencial
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

334

156

114,10%

1.459

4.730

-69,15%

11.367

6.677

70,24%

-

50

-100,00%

(18.576)

(15.755)

17,91%

(9.952)

(8.153)

22,07%

(5.425)

(4.694)

15,57%

(87)

(92)

-5,43%

(459)

(280)

63,93%

(1.935)

(1.917)

0,94%

(733)

(780)

-6,03%

351.565

221.500

58,72%

Depreciações e Amortizações

(379)

(388)

-2,32%

Provisões Matemáticas

462.262

278.225

66,15%

Contingências

(928)

-

100,00%

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(93.907)

(76.550)

22,67%

(+/-)

Fundos Previdenciais

(31.730)

5.537

-673,05%

12.361

12.728

-2,88%

Pessoal e Encargos

2.579

1.560

65,32%

Treinamentos/Congressos e Seminários

2.282.864

1.931.299

18,20%

(+/-)

(+/-)

Fundos Administrativos

(+/-)

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

Outras Despesas
2.2. Administração dos Investimentos

Viagens e Estadias

(6)

(2)

200,00%

(8.624)

(7.602)

13,44%

(5.359)

(4.557)

17,60%

(104)

(107)

-2,80%

(474)

(282)

68,09%

(1.252)

(1.115)

12,29%

Despesas Gerais

(926)

(1.011)

-8,41%

Depreciações e Amortizações

(502)

(528)

-4,92%

(7)

(2)

250,00%

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

12.361

12.728

-2,88%

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

12.361

12.728

-2,88%

92.109

79.748

15,50%

Serviços de Terceiros

Outras Despesas

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

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA
Plano I de Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais Mil)

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA
Plano II de Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais Mil)

DESCRIÇÃO

2012

2011

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

6.154

5.784

6,40%

943

816

15,56%

943

816

15,56%

1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas

Variação

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

2012

2011

Variação

865

835

3,59%

165

100

65,00%

165

100

65,00%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

288

235

22,55%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

45

11

309,09%

Custeio Administrativo dos Investimentos

259

195

32,82%

Custeio Administrativo dos Investimentos

39

31

25,81%

2

1

100,00%

-

-

0,00%

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
Reversão de Contingências
2. Despesas Administrativas

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos

31

159

-80,50%

363

225

61,33%

Receitas Diretas

-

1

-100,00%

Reversão de Contingências
2. Despesas Administrativas

Resultado Positivo dos Investimentos

5

24

-79,17%

76

34

123,53%

-

-

0,00%

(512)

(446)

14,80%

(97)

(70)

38,57%

2.1. Administração Previdencial

(251)

(190)

32,11%

2.1. Administração Previdencial

(58)

(31)

87,10%

2.1.1. Despesas Comuns

(249)

(188)

32,45%

2.1.1. Despesas Comuns

(58)

(31)

87,10%

(136)

(114)

19,30%

(32)

(19)

68,42%

(2)

(2)

0,00%

-

-

0,00%

Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários

Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários

Viagens e Estadias

(12)

(7)

71,43%

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

(49)

(38)

28,95%

Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

(17)

(18)

-5,56%

Despesas Gerais

Depreciações e Amortizações

(10)

(9)

11,11%

Contingências

(23)

-

100,00%

(2)

(2)

0,00%

2.1.2. Despesas Específicas
Despesas Gerais

(3)

(1)

200,00%

(12)

(6)

100,00%

(4)

(3)

33,33%

Depreciações e Amortizações

(2)

(2)

0,00%

Contingências

(5)

-

100,00%

2.2. Administração dos Investimentos

(39)

(39)

0,00%

2.2.1. Despesas Comuns

(39)

(39)

0,00%

(25)

(23)

8,70%

-

(1)

0,00%
100,00%

(2)

(2)

0,00%

2.2. Administração dos Investimentos

(261)

(256)

1,95%

Pessoal e Encargos

2.2.1. Despesas Comuns

(258)

(254)

1,57%

Treinamentos/Congressos e Seminários

(162)

(153)

5,88%

Viagens e Estadias

(2)

(1)

(3)

(4)

-25,00%

Serviços de Terceiros

(6)

(6)

0,00%

(15)

(10)

50,00%

Despesas Gerais

(4)

(5)

-20,00%

Serviços de Terceiros

(37)

(38)

-2,63%

Depreciações e Amortizações

(2)

(3)

-33,33%

Despesas Gerais

(26)

(32)

-18,75%

-

-

0,00%

Depreciações e Amortizações

(15)

(17)

-11,76%

-

-

0,00%

2.2.2. Despesas Específicas

(3)

(2)

50,00%

-

-

0,00%

(3)

(2)

50,00%

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

68

30

126,67%

431

370

16,49%

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

68

30

126,67%

431

370

16,49%

933

865

7,86%

6.585

6.154

7,00%

Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias

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)

Outras Despesas
2.2.2. Despesas Específicas
Despesas Gerais

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

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA
Plano de Contribuição Variável – Em 31 de dezembro – (Em Reais Mil)
DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA
Plano Associativo Infrapev I de Contribuição Definida – Em 31 de dezembro – (Em Reais Mil)

2012

2011

Variação

72.729

60.401

20,41%

29.827

27.567

8,20%

29.827

27.567

8,20%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

9.155

10.924

-16,19%

Custeio Administrativo dos Investimentos

7.991

5.474

45,98%

332

154

115,58%

1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
Reversão de Contingências
2. Despesas Administrativas

1.424

4.547

-68,68%

10.925

6.419

70,20%

-

49

-100,00%

(17.965)

(15.239)

17,89%

2.1. Administração Previdencial

(9.642)

(7.932)

21,56%

2.1.1. Despesas Comuns

(9.588)

(7.518)

27,53%

(5.256)

(4.561)

15,24%

(84)

(90)

-6,67%

(445)

(272)

63,60%

Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros

DESCRIÇÃO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas
Resultado Positivo dos Investimentos

-100,00%

2.1.1. Despesas Comuns

(2)

-

-100,00%

(2)

-

-100,00%

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

-

-

0,00%

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

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Pessoal e Encargos

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

Demonstração do Ativo Líquido – DAL
Plano I de Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)

Depreciações e Amortizações

(368)

(377)

-2,39%

1. Ativos

(900)

-

100,00%

Disponível

(5)

(2)

150,00%

Recebível

(54)

(414)

-86,96%

Investimento

-

(360)

-100,00%

(54)

(54)

0,00%

2.2. Administração dos Investimentos

(8.323)

(7.307)

13,90%

Ações

2.2.1. Despesas Comuns

(8.257)

(7.241)

14,03%

Fundos de Investimento

(5.172)

(4.381)

18,06%

Empréstimos

Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos

Treinamentos/Congressos e Seminários

(100)

(102)

-1,96%

Viagens e Estadias

(457)

(271)

68,63%

2. Obrigações

(1.209)

(1.071)

12,89%

Operacional

Despesas Gerais

(828)

(906)

-8,61%

Depreciações e Amortizações

(484)

(508)

-4,72%

(7)

(2)

250,00%

(66)

(66)

0,00%

(66)

(66)

0,00%

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

11.862

12.328

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

11.862
84.591

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

100,00%

-

Contingências

Despesas Gerais

-

(2)

DESCRIÇÃO

2.2.2. Despesas Específicas

2

2.1. Administração Previdencial

-6,69%

Outras Despesas

100,00%
100,00%

23,86%

Serviços de Terceiros

0,00%

-

-100,00%

(703)

Pessoal e Encargos

-

-

(1.513)

Despesas Gerais

2

-

(656)

Serviços de Terceiros

Variação

2

(1.874)

2.1.2. Despesas Específicas

2011

(2)

2. Despesas Administrativas

Despesas Gerais

Outras Despesas

2012

Depósitos Judiciais/Recursais

Contingencial
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

2012

2011

Variação

72.420

63.110

14,75%

1

1

0,00%

7.067

6.621

6,74%

65.352

56.488

15,69%

26.971

22.215

21,41%

4.635

7.268

-36,23%

52

8.189

-99,37%

32.275

17.335

86,18%

1.419

1.480

-4,12%

-

1

-100,00%

134

231

-41,99%

79

45

75,56%

55

186

-70,43%

7.160

6.646

7,73%

6.585

6.154

7,00%

575

492

16,87%

5. Ativo Líquido (1-2-3)

65.126

56.233

18,83%

-3,78%

Provisões Matemáticas

66.820

56.233

18,83%

12.328

-3,78%

Superávit / (Déficit) Técnico

(1.694)

-

-100,00%

72.729

16,31%
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Demonstrações contábeis

Demonstração do Ativo Líquido – DAL
Plano II de Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimento
Empréstimos
Depósitos Judiciais/Recursais
2. Obrigações
Operacional
Contingencial
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

Demonstração do Ativo Líquido – DAL
Plano de Contribuição Variável – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)

2012

2011

Variação

DESCRIÇÃO

10.759

9.627

11,76%

1. Ativos

1

1

0,00%

974

885

10,06%

Recebível

9.784

8.741

11,93%

Investimento

3.962

4.108

-3,55%

495

685

5.251
76

Disponível

2012

2011

Variação

2.204.977

1.861.626

18,44%

85

68

25,00%

96.702

84.073

15,02%

2.108.190

1.777.485

18,61%

Títulos Públicos

702.844

602.471

16,66%

-27,74%

Créditos Privados e Depósitos

228.572

225.178

1,51%

3.867

35,79%

Ações

300.060

353.727

-15,17%

81

-6,17%

Fundos de Investimento

606.075

367.873

64,75%

-

-

0,00%

Derivativos

-

8

-100,00%

71

39

82,05%

Investimentos Imobiliários

115.144

103.437

11,32%

9

5

80,00%

Empréstimos

155.396

124.630

24,69%
-38,51%

62

34

82,35%

99

161

1.022

942

8,49%

2. Obrigações

5.107

2.795

82,72%

933

865

7,86%

Operacional

2.862

1.253

128,41%

89

77

15,58%

5. Ativo Líquido (1-2-3)

9.666

8.646

12,98%

Provisões Matemáticas

7.947

6.447

23,27%

Superávit / (Déficit) Técnico

1.719

2.199

-21,83%

Depósitos Judiciais/Recursais

Contingencial
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

2.245

1.542

45,59%

93.273

78.927

18,18%

84.591

72.729

16,31%

8.682

6.198

40,08%

5. Ativo Líquido (1-2-3)

2.106.597

1.779.904

12,98%

Provisões Matemáticas

2.090.762

1.640.607

27,44%

3.599

95.331

-96,22%

12.236

43.966

-72,17%

Superávit / (Déficit) Técnico
Fundos Previdenciais

Demonstração do Ativo Líquido – DAL
Plano Associativo Infraprev 1 – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO

2012

2011

Variação

20

-

100,00%

Disponível

4

-

100,00%

Recebível

6

-

100,00%

11

-

100,00%

1. Ativos

Investimento

11

-

100,00%

2. Obrigações

Fundos de Investimento

-

-

0,00%

Operacional

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Fundos Administrativos

-

-

0,00%

5. Ativo Líquido (1-2-3)

20

-

100,00%

Provisões Matemáticas

20

-

100,00%

3. Fundos não Previdenciais
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Demonstrações contábeis

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL
Plano I de Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - Início do Exercício

2012

2011

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL
Plano de Contribuição Variável – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
Variação

DESCRIÇÃO

2012

2011

Variação

1.779.904

1.577.405

12,48%

400.059

270.303

48,00%

Contribuições

141.657

129.660

9,25%

258.402

140.197

84,31%

-

446

-100,00%

(73.366)

(67.804)

8,20%

(63.608)

(56.880)

11,83%

(603)

-

100,00%

(9.155)

(10.924)

-16,19%

56.233

52.511

7,09%

11.943

6.644

79,76%

Contribuições

3.156

2.111

49,50%

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

8.787

4.519

94,45%

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

(+)

Reversão de Contingências - Gestão Previdencial

-

14

-100,00%

(+)

Reversão de Contingências - Gestão Previdencial

(3.050)

(2.922)

4,38%

(2.763)

(2.687)

2,83%

(-)

Benefícios

(287)

(235)

22,13%

(-)

Constituição de Contigências – Gestão Previdencial

8.893

3.722

138,93%

(-)

Custeio Administrativo

1. Adições
(+)

2. Destinações
(-)

Benefícios

(-)

Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

202.499

61,33%

450.155

275.922

63,15%

15,81%

(+/-)

Fundos Previdenciais

(31.730)

5.537

-673,05%

7,73%

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(91.732)

(78.960)

16,18%

2.106.597

1.779.904

18,35%

93.273

78.927

18,18%

84.591

72.729

16,31%

8.682

6.198

40,08%

2.035

420,25%

1.687

-200,41%

65.126

56.233

7.160

6.646

6.585

6.154

7,00%

575

492

16,87%

Fundos Administrativos

(+/-)

Fundos dos Investimentos

2. Destinações

326.693

10.587
(1.694)

(+/-)

(+)

Provisões Matemáticas

Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
C) Fundos não previdenciais

1. Adições

(+/-)

(+/-)
(+/-)

B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)

A) Ativo Líquido - Início do Exercício

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)
C) Fundos não previdenciais
(+/-)

Fundos Administrativos

(+/-)

Fundos dos Investimentos

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL
Plano II de Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - Início do Exercício
1. Adições
(+)

Contribuições

(+)

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
2. Destinações

2012

2011

Variação

8.646

7.655

12,95%

1.402

1.381

1,52%

102

88

15,91%

1.300

1.293

0,54%

(382)

(390)

-2,05%

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL
Plano Associativo Infraprev 1 – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - Início do Exercício
1. Adições

(-)

Benefícios

(309)

(377)

-18,04%

(-)

Constituição de Contingências - Gestão Previdencial

(28)

(3)

833,33%

(-)

Custeio Administrativo

(45)

(10)

350,00%

(-)
(-)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

(+)

1.020

991

2,93%

(+/-)

Provisões Matemáticas

1.500

268

459,70%

(+/-)

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

(480)

723

-166,39%

B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)

9.666

8.646

11,80%

C) Fundos não previdenciais

1.022

942

8,49%

933

865

7,86%

(+/-)

89

77

15,58%

(+/-)

(+/-)

Fundos Administrativos

(+/-)

Fundos dos Investimentos

Contribuições
2. Destinações
Resultado Negativo dos Invest. - Gestão Previdencial
Custeio Administrativo

2011

-

-

Variação
0,00%

20

-

100,00%

20

-

100,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

20

-

100,00%

20

-

100,00%

20

-

100,00%

-

-

0,00%

Fundos Administrativos

-

-

0,00%

Fundos dos Investimentos

-

-

0,00%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-)

2012

Provisões Matemáticas
B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)
C) Fundos não previdenciais
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Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP
Plano I Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO

2012

Patrimônio de Cobertura dos Planos (1+2)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Benefício Definido
1.2. Benefícios a Conceder
Benefício Definido
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Serviço Passado
(-) Patrocinador (es)

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP
Plano de Contribuição Variável – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)

2011

Variação

20,65%
27,44%

66.820

56.232

18,83%

1. Provisões Matemáticas

2.090.762

1.640.608

35.135

31.537

11,41%

1.1. Benefícios Concedidos

592.688

501.753

18,12%

9.410

10.968

-14,20%

35.135

31.537

11,41%

37.363

33.895

10,23%

37.363

33.895

10,23%

(5.678)

(9.200)

-38,28%

-

(21)

-100,00%

-

(21)

-100,00%

(9.179)

-38,14%

(2.580)

(4.242)

-39,18%

(-) Participantes

(2.580)

(4.242)

-39,18%

(-) Déficit Técnico Acumulado

Variação

15,82%

(5.678)

2.1. Resultados Realizados

2011
1.735.939

56.232

(-) Patrocinador (es)
(-) Assistidos

2012
2.094.361

65.126

(-) Déficit Equacionado

2. Equilíbrio Técnico

DESCRIÇÃO
Patrimônio de Cobertura dos Planos (1+2)

(518)

(695)

-25,47%

(1.694)

-

-100,00%

(1.694)

-

-100,00%

(1.694)

-

0,00%

Contribuição Definida
Benefício Definido

583.278

490.785

18,85%

1.534.306

1.232.875

24,45%

1.279.375

1.039.027

23,13%

Saldo de contas - Parcela Patrocinador (es)/Instituidor (es)

572.507

465.113

23,09%

Saldo de contas - Parcela Participantes

706.868

573.914

23,17%

254.931

193.848

31,51%

(36.232)

(94.020)

-61,46%

(36.232)

(94.020)

-61,46%

(36.232)

(94.020)

-61,46%

3.599

95.331

-96,22%

3.599

95.331

-96,22%

3.599

95.331

-96,22%

3.599

95.331

-96,22%

1.2. Benefícios a Conceder
Contribuição Definida

Benefício Definido
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Serviço Passado
(-) Patrocinador (es)
2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingências

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP
Plano II Benefício Definido – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)
DESCRIÇÃO
Patrimônio de Cobertura dos Planos (1+2)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos

2012

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP
Plano Associativo Infraprev 1 – Em 31 de dezembro – (Em Reais mil)

2011

Variação

9.666

8.646

11,80%

7.947

6.446

23,29%

DESCRIÇÃO

4.039

3.655

10,51%

Patrimônio de Cobertura dos Planos (1+2)

2012

2011

Variação

20

-

100,00%

20

-

100,00%

20

-

100,00%

Benefício Definido

4.039

3.655

10,51%

1.2. Benefícios a Conceder

4.019

2.890

39,07%

Benefício Definido

4.019

2.890

39,07%

Contribuição Definida

20

-

100,00%

(111)

(99)

12,12%

Saldo de contas - Parcela Participantes

20

-

100,00%

(111)

(99)

12,12%

(-) Patrocinador (es)

(52)

(99)

-47,47%

(-) Participantes

(59)

-

100,00%

1.719

2.200

-21,86%

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Serviço Passado

2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados

1.719

2.200

-21,86%

Superávit Técnico Acumulado

1.719

2.200

-21,86%

Reserva de Contingências

1.719

1.612

6,64%

-

588

-100,00%

Reserva para Revisão do Plano

1. Provisões Matemáticas
1.2. Benefícios a Conceder
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(EM REAIS MIL)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O INFRAPREV administra atualmente 04 (quatro) Planos de benefícios: sendo 02 (dois) planos de benefícios
previdenciais na modalidade de Benefício Definido (BD), 01 (um) plano na modalidade de Contribuição Variável
(CV) e 01 (um) plano na modalidade de Contribuição Definida (CD), conforme enquadramento na Secretaria
de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), cujos custeios são estabelecidos pelo atuário com base
em Avaliações Atuariais.

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.

Planos

Tipo de Planos

CNPB

Plano BD-I

Benefício Definido

1982.0007-83

Plano BD-II

Benefício Definido

1982.0018-11

Plano CV

Contribuição Variável

2000.0081-19

Plano PAI-I

Contribuição Definida

2012.0008-19

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

O INFRAPREV tem como objetivo principal instituir, executar e administrar Planos de Benefícios de caráter

29 de junho de 1982, do então Ministério da Previdência e Assistência Social, constituído, sem fins lucrativos,

previdenciário, na forma da legislação vigente, com eficiência e transparência, promovendo o bem-estar dos

sob a forma de sociedade civil pela ARSA – Aeroportos do Rio de Janeiro S/A, posteriormente incorporada à

seus participantes. Apresentamos abaixo o número de participantes por plano de benefício.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, em consonância com o Decreto nº 93.609,
de 21 de novembro de 1986, doravante designada simplesmente Patrocinador Fundador.

Participantes

Plano BD I

Plano BD II

Plano CV

Plano PAI-I

Total

Ativos

59

04

12.126

51

12.240

São Patrocinadores do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, a Empresa Brasileira de

Assistidos - Aposentados

70

09

1.644

-

1.723

Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, Patrocinador – Fundador, e o próprio INFRAPREV e como Instituidor,

Assistidos - Aux. Doença

03

-

120

-

123

a Associação Nacional dos Empregados da Infraero – ANEI.

Autopatrocinados

01

-

32

-

33

-

-

08

-

08

56

13

643

-

712

189

26

14.573

51

14.839

BPD

A Portaria PREVIC/DITEC nº 166, de 30 de março de 2012 da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, aprova o Regulamento do Plano Associativo INFRAPREV I – Plano PAI-I, bem como o Convênio

Pensionistas
Total

de Adesão da Associação Nacional dos Empregados da INFRAERO – ANEI, na qualidade de instituidor deste
plano, o qual passa a ser identificado pelo CNPB nº 2012.0008-19. O Plano Associativo INFRAPREV I – Plano

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

PAI I visa possibilitar a ampliação ao amparo previdenciário aos familiares dos atuais participantes e assistidos

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

do Instituto, associados da ANEI, em linha com os objetivos estratégicos do Multipatrocínio.

aplicações desses recursos.
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NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.2 – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (DMPS)

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as Normas e Práticas

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

Contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades Reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência

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

Complementar - CNPC, e em conformidade com a Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011,

de benefícios, ao final de cada exercício.

Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade
nº CFC 1.328/2011, que aprova a NBC ITG 2001 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar

2.3 – DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (DPGA)

e CFC nº 1.329 que altera sigla e numeração de normas, interpretações e comunicados técnicos.

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.

Os registros contábeis são efetuados em duas gestões distintas (Previdencial e Administrativa) e o Fluxo dos
Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade

2.4 – DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DAL)

das transações e estão sendo apresentados de forma comparativa com os números do exercício de 2011.

Tem como finalidade evidenciar de forma individualizada os componentes patrimoniais de cada plano
de benefícios, ao final de cada exercício.

Gestão Previdencial: atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios, os institutos
do resgate, do autopatrocínio e do Benefício Proporcional Diferido (art. 14 da LC nº 109/2001), bem

2.5 – DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL)

como do resultado do plano de benefícios de natureza previdenciária.

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

Gestão Administrativa: atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos de
benefícios (receitas e despesas administrativas).

2.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO (DOAP)
Tem como finalidade evidenciar de forma individualizada as alterações do Patrimônio de Cobertura

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

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

planos de benefícios, bem como do Plano de Gestão Administrativa – PGA.
Apresentamos a seguir os demonstrativos contábeis exigidos a partir da Resolução CNPC nº 08, de

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

31 de outubro de 2011:

Os principais procedimentos, normas e princípios adotados nas demonstrações contábeis, bem como
a legislação pertinente estão resumidos a seguir:

2.1 – BALANÇO PATRIMONIAL (BP)
Tem como finalidade evidenciar de forma consolidada os saldos das contas de ativo, passivo e

3.1 – RENDA FIXA

patrimônio social dos planos de benefícios previdenciários administrados pelo INFRAPREV, mantidos

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

pelos seus montantes originais, ao final de cada exercício.

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

um preço preestabelecido, até a data do vencimento. As despesas de taxas e corretagens estão
registradas em conta de resultado.

correspondentes registradas em conta de resultado apropriadas até o vencimento da operação,
observado o critério “pro rata temporis”;

O valor do prêmio recebido por ocasião do lançamento da opção está escriturado no Ativo em conta
retificadora. A avaliação dessa carteira obedeceu à cotação média da ação-objeto divulgada no dia da

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

última negociação registrada em Bolsas de Valores em que tenha havido maior volume de negócios.

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

c) DERIVATIVOS

“pro rata temporis”;

Está escriturado o valor dos contratos de liquidação futura, os chamados derivativos, utilizados na
administração de riscos contra oscilações de preços e taxas.

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

A operação é registrada no Ativo pelo valor do contrato, em contrapartida de conta retificadora do
próprio ativo, os ajustes dos contratos são diários e as variações positivas ou negativas registradas

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

em conta de resultado. Diariamente são feitos os ajustes do valor inicial do contrato e sua retificadora
a fim de demonstrar as oscilações sofridas.

CGPC nº. 04, de 30 de janeiro de 2002 e pela Resolução MPAS/CGPC nº 22, de 25 de setembro de
2006, conforme demonstrado na Nota 06.

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

3.2 – RENDA VARIÁVEL
a) AÇÕES – À VISTA

d) FUNDOS DE INVESTIMENTOS

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

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

corretagens, ajustado ao preço de mercado determinado pela cotação média das ações, no último

correspondentes ao período.

pregão do ano da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa.

3.3 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
A variação decorrente do confronto entre o valor contábil e o da avaliação está apropriada diretamente

Os investimentos imobiliários estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente

em conta de resultado.

pela variação da UFIR até 31 de dezembro de 1995, deduzidas as depreciações acumuladas (exceto
terrenos), calculadas pelo método linear e com as taxas ajustadas em função do prazo de vida útil

b) OPÇÕES

remanescente constante do laudo técnico de avaliação, atendendo o disposto no Anexo “A”, Item II,

Estão escrituradas as operações com direito de compra e venda de uma quantidade de ações, por

Subitem 19, letra “h” da IN SPC nº 34 /2009.
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3.4 – OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

3.6 – PROVISÕES DIVERSAS

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

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

dos rendimentos auferidos, deduzidas as amortizações. No ato da concessão é cobrada a cota de fundo

n° 08/2011 e IN SPC nº 34/2009 e ao Princípio Contábil do Regime de Competência, na proporção de

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

01/12 avos mensais para as seguintes rubricas:

para garantia dos empréstimos nos casos de quitação por morte, e 1% para cobertura das operações

a) Provisão para Férias;

de empréstimos em atraso e de suas respectivas ações de cobrança.

b) Provisão para 13° Salário;
c) Provisão das Contribuições a Receber das Patrocinadoras e Participantes; e

A carteira de empréstimos aos participantes é indexada pela variação do INPC - Índice Nacional de

d) Provisão do Abono Anual dos Benefícios Devidos.

Preços ao Consumidor, acrescida de taxa de juros que varia de 0,50% até 0,80% ao mês, conforme
prazo do contrato, resultando na média de 1,14%, auferidos até a data do balanço.

3.7 – PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – PCLD
A provisão para perda provável na realização dos ativos é constituída com base no valor do principal,

3.5 – PERMANENTE

parcelas ou de encargos da operação, conforme o número de dias de atraso, atendendo ao disposto

Está demonstrado pelo custo de aquisição acrescido de correção monetária, até 31 de dezembro de

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

1995, ajustados por depreciações ou amortizações acumuladas (exceto direito de uso), calculadas pelo
método linear, e com as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e por espécie de bens, às

Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação duvidosa devem ser

seguintes alíquotas:

adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos créditos vencidos e vincendos:

Tabela de Alíquotas de Depreciações e Amortizações
Descrição

Alíquota Anual

Período de atraso no recebimento de crédito

% 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%

3.8 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Veículos (exceto Utilitários)

20%

Registra o montante das provisões em decorrência de ações judiciais passivas mantidas contra a

Software

20%

Entidade. É atualizado através das informações jurídicas sobre o curso dessas ações, de acordo com

Implantação, Reorganização e Desenvolvimento

20%

a possibilidade de perda determinada pelos advogados patrocinadores dos processos, além dos

Acima de 360 dias

100%

seguintes critérios:
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• Efetivar o registro da provisão no Passivo dos planos, em contrapartida da Despesa da administração
que lhe deu origem e;
• Existindo depósito judicial, este deverá ser registrado em conta do Ativo, no grupo Depósitos

As provisões matemáticas a constituir são parcelas a serem integralizadas ao Patrimônio para Cobertura
do Plano, decorrentes de “Serviço Passado” e “Déficit Equacionado” e representam o valor atual das
Contribuições Extraordinárias futuras, na data da avaliação atuarial.

Judiciais/Recursais do plano de benefício na gestão correspondente (Previdencial, Administrativa
e/ou dos Investimentos).

3.11 – OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em conformidade com a Resolução CNPC nº 08/2011 e Instrução SPC nº 34/2009, os registros das

3.9 – GARANTIA DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS E DOS FUNDOS

operações administrativas são efetuados através do Plano de Gestão Administrativa – PGA, que possui

Os recursos garantidores das provisões matemáticas dos planos de benefícios das entidades fechadas

patrimônio próprio segregado dos planos de benefícios previdenciais.

de previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional
de Previdência Complementar, bem como, aqueles de qualquer origem ou natureza, correspondentes

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimentos e Diretas) e reversão

às demais reservas, fundos e provisões, foram aplicados conforme as diretrizes do regulamento anexo

de contingências, deduzidas das despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos

à Resolução CMN n° 3.792, de 25 de setembro de 2009.

investimentos e constituição de contingências, sendo as sobras ou insuficiências administrativas
alocadas ou revertidas ao Fundo administrativo. O saldo do Fundo Administrativo é segregado

Consideram-se recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela entidade, os Ativos

por plano de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores,

dos Investimentos (grupo 1.2.3), adicionados das Disponibilidades (grupo 1.1.0) e deduzidos os valores

participantes e assistidos dos planos.

a pagar classificados no Exigível Operacional (grupo 2.1.3) e Exigível Contingencial (grupo 2.2.3).
Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo de cada plano, o INFRAPREV utiliza o seguinte critério:

3.10 – PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDO PREVIDENCIAL
São apurados com base em cálculos atuariais, procedidos por atuários externos. Representam os

Receitas: Alocadas diretamente a cada plano que as originou, sendo utilizadas as fontes de custeio

compromissos acumulados no encerramento do exercício, quanto aos benefícios concedidos e a

previdencial e investimentos;

conceder aos participantes e assistidos.
Despesas Específicas: Alocadas diretamente ao plano que as originou;
As provisões matemáticas de benefícios concedidos destinam-se à cobertura dos compromissos da
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 oferecidos,
além das atividades específicas de cada área, servindo de base para apuração do percentual de participação

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

de cada Gestão e Plano. Administração dos Investimentos – Utilização de critério de rateio que considera

com a geração atual, ou seja, participantes e beneficiários que ainda não se encontram em gozo de

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

benefícios de prestação continuada.

área, servindo de base para apuração do percentual de participação de cada Gestão e Plano.
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DESCRIÇÃO

2012

2011

93.763

79.748

93.763

79.748

93.763

79.748

1.654

-

PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

92.109

79.748

PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

92.109

79.748

2012

2011

93.763

79.748

EXIGÍVEL OPERACIONAL

93.763

79.748

GESTÃO PREVIDENCIAL

1.654

79.748

1.654

-

92.109

79.748

1.694

-

1.694

-

(1.694)

-

(1.694)

-

92.109

79.748

92.109

79.748

92.109

79.748

92.109

79.748

ATIVO
REALIZÁVEL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
RECURSOS A RECEBER DE OUTROS PLANOS

DESCRIÇÃO
PASSIVO

As fontes de custeio da Gestão Administrativa obedecem às determinações contidas no Regulamento
do PGA e estão em conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009.

RECURSOS A PAGAR PARA OUTROS PLANOS
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO

3.12 – CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com os princípios de consolidação, emanados
da legislação societária brasileira e em atendimento a Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de
2011, IN SPC nº 34, de 28 de setembro de 2009 e a NBC ITG 2001 – Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, e abrangem as Demonstrações Contábeis do Instituto Infraero de Seguridade Social
– INFRAPREV, relativas aos planos de benefícios, bem como o Plano de Gestão Administrativa – PGA,
da Entidade.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
(-) DÉFICIT TÉCNICO
FUNDOS
FUNDOS ADMINISTRATIVOS
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO – PGA

As contas contábeis passíveis de ajustes e eliminações foram as seguintes: Recursos a Receber
de Outros Planos, Recursos a Pagar para Outros Planos, Superávit Técnico, Déficit Técnico,
Participação no Plano de Gestão Administrativa e Participação no Fundo Administrativo – PGA.
A seguir, demonstra-se o detalhamento dos ajustes e eliminações decorrentes da consolidação das
Demonstrações Contábeis no período de 2012:
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3.13 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

percentual de repasse ao limite de custeio administrativo no exercício, de acordo com as regras
estabelecidas no Plano de Gestão Administrativa – PGA do INFRAPREV;

a) Gestão Previdencial
O custeio administrativo previdencial da Entidade engloba todas as despesas efetuadas com a

c) Manutenção do monitoramento do limite de custeio administrativo, considerando-se os ajustes
procedidos na base de cálculo a partir do mês de outubro de 2011.

administração previdencial, utilizando-se para sua cobertura parte dos recursos coletados correntes
(grupo 3.1.1.0.00.00) para os Planos I e II de Benefício Definido, o valor das contribuições extras para

No exercício de 2012 foi utilizada a taxa de administração que alcançou o percentual de 0,81% estando

o Plano de Contribuição Variável, e parte da rentabilidade para o Plano PAI-I, todos previstos nos

em conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009, art. 6º que fixou em 1% o limite anual da taxa

respectivos planos de custeio anual pelo Atuário Externo.

de administração.

b) Investimentos

No exercício de 2011 foi utilizada a taxa de carregamento que alcançou o percentual de 8,33%, ficando em

A entidade utiliza-se de recursos dos investimentos para cobertura das despesas com a administração

conformidade com a Resolução CGPC nº 29/2009, art. 6º que fixou em 9% o limite anual da taxa de carregamento.

e controle do Fluxo dos Investimentos de acordo com critério de rateio estabelecido e aprovado pela
Diretoria Executiva da Entidade.

3.14 – APROPRIAÇÕES DAS RECEITAS (ADIÇÕES) E DESPESAS (DEDUÇÕES)
As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da Gestão Administrativa e

Realizou-se, em outubro de 2011, o ajuste na base de cálculo e adequação da metodologia de repasse

as Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimento são

dos valores de custeio administrativo dos Planos de Benefícios para o Plano de Gestão Administrativa –

escrituradas pelo regime contábil de competência de exercícios.

PGA, objetivando a correta apuração do limite percentual para cobertura das despesas administrativas,
de acordo com as determinações contidas na Resolução CGPC nº 29, tendo em vista a identificação

As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio recebido em

de repasses a maior, naquele exercício, decorrentes da cobertura em 100% das despesas com a

dinheiro, decorrentes de investimentos em ações, são reconhecidas após a publicação da decisão da

administração dos investimentos e da inclusão do valor de resgate na base de cálculo para apuração

Assembleia Geral dos Acionistas das empresas investidas.

do referido limite.

3.15 – RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS
Foram adotados os seguintes procedimentos:

A remuneração dos investimentos previdenciais e administrativos é calculada proporcionalmente de
acordo com a participação de cada gestão nos investimentos totais da entidade, em conformidade à

a) Exclusão dos valores correspondentes aos resgates pagos da base de cálculo para apuração do

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

limite, tendo em vista sua não caracterização como benefício, conforme disposições contidas nos
artigos 19 e 20, da Resolução MPS/CGPC nº 06, de 30 de outubro de 2003;
b) Suspensão de repasses nos meses de outubro e novembro/2011 e ajuste de repasse no mês de
dezembro/2011, de forma a compensar eventual excesso nos meses anteriores e enquadrar o

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.
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Estrutura de Gestão dos Investimentos – Segregação Real dos Ativos dos Planos

NOTA 4 - REALIZÁVEL DE INVESTIMENTOS

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

4.1 – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MULTIFUNDO, situação que caracteriza uma gestão individualizada dos recursos por plano de

Apresenta-se a seguir o Demonstrativo da Composição Consolidada da Carteira de Investimentos da

benefícios, indicando que os ativos não estão investidos de forma coletiva.

entidade de forma comparativa com o exercício anterior.
INVESTIMENTOS

2012

2011

cada plano de benefícios, tomou por base a posição patrimonial correspondente ao mês de dezembro

TÍTULOS PÚBLICOS

745.794

637.591

Títulos Públicos Federais

745.794

637.591

do exercício imediatamente anterior.

Bônus do Tesouro Nacional

2.075

3.782

Notas do Tesouro Nacional

724.249

620.451

Letras do Tesouro Nacional

19.470

13.358

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS

234.298

241.149

Instituições Financeiras

146.525

174.588

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

Os Ativos foram alocados proporcionalmente observando-se o patrimônio de cada plano. A partir deste ponto,
foram realizadas as adequações requeridas por cada plano, com base no Estudo de ALM – Asset Liability
Management realizado pela empresa Risk Office Consultoria Financeira Ltda. e na análise de alocação pelo
risco atuarial respeitando-se os princípios de solvência e liquidez necessários a cada plano, direitos e obrigações.

Certificados de Depósitos Bancários
Debêntures Não Conversíveis
Certificados de Recebíveis Imobiliários

2.541

20.744

379

30.361

3.764

0

O processo foi composto de 04 (quatro) atividades principais: Carteira com Segregação Proporcional,

Depósitos a Prazo com Garantia Especial

96.335

110.418

seguida da Simulação do Passivo Atuarial, Projeção de Cenários Macroeconômicos e Biométricos e

Outras Aplicações em Instituições Financeiras

43.506

13.065

Otimização da Carteira de Ativos.

Companhias Abertas

83.448

51.620

Debêntures Não Conversíveis

83.448

49.245

0

2.375

O Passivo Atuarial foi representado pelo valor dos compromissos dos planos do INFRAPREV com os

Cédulas de Crédito Bancário

Participantes e Assistidos, deduzindo-se o valor das receitas de contribuições dos Participantes e

Sociedade de Propósito Específico

4.325

14.941

Cédulas de Crédito Bancário

4.325

14.941

Patrocinadores. O Passivo Atuarial foi determinado com premissas estabelecidas, regulamento do

AÇÕES

300.112

361.916

plano e dados cadastrais da massa de Participantes e Assistidos.

Instituições Financeiras

22.946

56.234

269.369

244.514

7.797

61.168

705.453

436.530

315.725

184.224

Companhias Abertas

Realizou-se por método estocástico, a simulação de 1.000 (mil) fluxos de caixa de obrigações atuariais,
tanto para os compromissos com Benefícios Concedidos quanto para os Benefícios a Conceder.

Empréstimos de Ações
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa
Ações

13.873

0

Ressaltamos que a metodologia adotada mitiga riscos de questionamento quanto a eventuais

Direitos Creditórios

42.347

39.095

privilégios direcionados a um ou outro plano, em face da adoção de boa técnica, princípios de melhores

Participações

295.013

189.190

práticas de governança e transparência.

Imobiliário

38.495

24.021
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4.2 – REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
No exercício de 2012, em atendimento à legislação vigente, foram procedidas reavaliações dos
investimentos imobiliários, conforme laudos técnicos emitidos por profissionais e/ou empresas
legalmente habilitados.
INVESTIMENTOS

2012

2011

0

8

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

115.144

103.437

de R$ 12.602 mil (R$ 20.493 mil em 2011), que foi contabilizado no Ativo – Investimentos Imobiliários,

ALUGUÉIS E RENDAS

115.144

103.437

em contrapartida à conta de Rendas/Variações Positivas e/ou Deduções/Variações Negativas.

114

96

Terrenos

80

64

Construções

38

34

Depreciações Acumuladas

(4)

(2)

115.030

103.341

Terrenos

73.651

69.138

Construções

47.403

39.369

Depreciações Acumuladas

(6.877)

(5.920)

Provisão Para Perdas – Aluguéis

(56)

(56)

Aluguéis a Receber

909

810

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

156.891

126.192

03/12/2012 Av. Almirante Barroso, 54 - 4º andar
03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 1412

DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS

99

171

2.257.791

1.906.994

DERIVATIVOS

USO PRÓPRIO

LOCADAS A TERCEIROS

TOTAL

Outras aplicações em Instituições Financeiras referem-se às aplicações em Letras Financeiras de
Instituições Financeiras que não possuem conta específica na planificação contábil padrão da PREVIC.

A conclusão do processo de reavaliação imobiliária acarretou num incremento patrimonial no montante

Em conformidade com a referida legislação, nova reavaliação deverá ocorrer, no máximo, até dezembro de 2015.
A composição da carteira imobiliária contemplando os valores reavaliados é demonstrada a seguir:
Exercício de 2012
Data
Reavaliação

Descrição dos Imóveis

03/12/2012 Rua das Marrecas, 39 - 3 vagas Uso Próprio

Valor
Reavaliado
114

Valor
Valor
Vida Útil
Contábil Reavaliação Remanescente
94

20

240 meses

6.600

5.915

685

300 meses

1.510

1.406

104

300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 1413

2.310

2.131

179

300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 2412

1.550

1.406

144

300 meses

03/12/2012 Rua da Assembleia, 10 sala 2613

2.370

2.131

239

300 meses

03/12/2012 Rua Conde de Baependi, 24

6.950

4.734

2.216

420 meses

191

157

34

240 meses

03/12/2012 Praia de Botafogo, 501 - Bloco II

03/12/2012 Rua das Marrecas, 39 - 5 Vagas Renda

33.374

30.403

2.971

429 meses

03/12/2012 Praia de Botafogo, 501 - Bloco I

32.303

29.536

2.767

429 meses

03/12/2012 Rua Primeiro de Março, 23/6º andar

2.330

1.795

535

240 meses

03/12/2012 Rua Primeiro de Março, 23/7º andar

2.330

1.795

535

240 meses

03/12/2012 Av. Rio Branco, 103/19º andar

2.800

2.302

498

360 meses

03/12/2012 Av. Rio Branco, 116/11º andar

2.920

2.657

263

360 meses

03/12/2012 Av. Rio Branco, 116/12º andar

2.920

2.657

263

360 meses

03/12/2012 Av. Rio Branco, 116/16º andar

2.920

2.657

263

360 meses
180 meses

03/12/2012 Av. Santo Amaro, 526 - São Paulo
TOTAL

10.904

10.018

886

114.396

101.794

12.602
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NOTA 5 - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA DE ATIVOS

Exercício de 2011
Data
Reavaliação

Imóvel

01/12/2011 Rua das Marrecas, 39 - 3 vagas Uso Próprio

Valor
Reavaliado

Valor
Valor
Vida Útil
Contábil Reavaliação Remanescente

critérios estabelecidos pela IN SPC nº 34/2009 e encontra-se segregada por plano, conforme abaixo:

96

37

59

01/12/2011 Av. Almirante Barroso, 54 - 4º andar

5.980

2.558

3.422

300 Meses

01/12/2011 Rua da Assembléia, 10 sala 1412

1.421

871

550

264 Meses

01/12/2011 Rua da Assembléia, 10 sala 1413

2.156

1.369

787

264 Meses

01/12/2011 Rua da Assembléia, 10 sala 2412

1.421

901

520

264 Meses

01/12/2011 Rua da Assembléia, 10 sala 2613

2.156

1.407

749

264 Meses

01/12/2011 Rua Conde de Baependi, 24

4.770

4.352

418

420 Meses

160

62

98

240 Meses

01/12/2011 Praia de Botafogo, 501 - Bloco II

30.675

27.300

3.375

528 Meses

de insolvência. Em 31 de dezembro de 2012 o saldo atualizado é de R$ 65.606 mil (R$ 49.443 mil em

01/12/2011 Praia de Botafogo, 501 - Bloco I

29.801

26.516

3.285

528 Meses

31 de dezembro de 2011). A Entidade ingressou em 21 de novembro de 2003, com Ação de Execução

01/12/2011 Rua Primeiro de Março, 23/6º andar

1.807

1.283

524

252 Meses

01/12/2011 Rua Primeiro de Março, 23/7º andar

1.807

1.283

524

252 Meses

01/12/2011 Av. Rio Branco, 103/19º andar

2.330

1.807

523

360 Meses

01/12/2011 Av. Rio Branco, 116/11º andar

2.690

1.676

1.014

360 Meses

01/12/2011 Av. Rio Branco, 116/12º andar

2.690

1.676

1.014

360 Meses

01/12/2011 Av. Rio Branco, 116/16º andar

2.690

1.676

1.014

360 Meses
180 Meses

01/12/2011 Rua das Marrecas, 39 - 5 Vagas Renda

01/12/2011 Av. Santo Amaro, 526 - São Paulo
01/12/2011 TOTAL

10.076

7.459

2.617

102.726

82.233

20.493

240 Meses

A Entidade constituiu provisão para perdas na realização dos elementos do seu Ativo de acordo com os

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
a) Debêntures Não Conversíveis - Empresa ALCAR Empreendimentos e Participações
Essas debêntures foram adquiridas em dezembro/1998 e provisionadas em sua totalidade, por motivo

das Garantias, na 9ª Vara Cível de São Paulo conforme Processo nº. 000.03.148422-0, atualmente em
fase de penhora de bens.

Plano de Benefício Definido BD-I

4.218

Plano de Benefício Definido – BDII

1.406

Plano de Contribuição Variável – CV

55.296

Plano de Gestão Administrativa – PGA

4.3 – OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

4.686

Total

65.606

As operações com participantes representam os empréstimos concedidos pelo valor principal,
acrescidos dos rendimentos auferidos no período, deduzidas as amortizações.
b) Debêntures Não Conversíveis - Empresa CEL Participações Ltda.
Em 31 de dezembro de 2012, o saldo das operações com participantes é de R$ 156.891 mil

Essas debêntures foram adquiridas em março, junho, julho, agosto e setembro de 1998 e provisionadas

(R$ 126.192 mil em 31 de dezembro de 2011).

em 100% do seu valor, por motivo de atraso, superior a 360 dias.
Em 31 de dezembro de 2012 o saldo atualizado é de R$ 16.464 mil (R$ 13.710 mil em 31 de dezembro de 2011).
A Entidade ingressou com Ação de Execução das Garantias, em 2001, na 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro
– RJ, conforme Processo 2001.011.088895-1, tendo sido distribuída, em 05 de abril de 2004, a referida
Ação para a 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ. O processo encontra-se em fase de penhora de bens.
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Plano de Benefício Definido BD-I

494

d) Debêntures Não Conversíveis - Empresa Universidade Luterana do Brasil - ULBRA

Plano de Benefício Definido – BDII

165

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

15.229

BB INFRAPREV Atuarial Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado em julho de 2008

576

e provisionadas para perdas, por motivo de insolvência, em 100% de seu valor. Em 31 de dezembro

Plano de Contribuição Variável – CV
Plano de Gestão Administrativa – PGA
Total

16.464

de 2012 o saldo atualizado é de R$ 335 mil (R$ 263 mil em 31 de dezembro de 2011).
A Planner Corretora de Valores S/A propôs em face da ULBRA, Ação de Execução de Título Extrajudicial,

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

em decorrência de descumprimento de obrigações assumidas na emissão de Debêntures, conforme

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

Processo 583.00.2009.141772-0.

falência, Proc. Nº 152.01.2007.007476-5, junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, em 20 de
maio de 2008. Em 31 de dezembro de 2012 o saldo atualizado é de R$ 46.569 mil (R$ 38.833 mil em

Plano de Contribuição Variável – CV

335

31 de dezembro de 2011).

Total

335

Foram adotadas pelo INFRAPREV as providências necessárias à defesa de seus interesses e
distribuída, em 21 de setembro de 2007, Ação de Execução contra os Avalistas da Operação – Proc.

e) Cédulas de Créditos Bancários – RAESA

583.00.2007.228369-1, em tramitação junto à 4ª. Vara Cível – SP, tendo em vista a frustração do pedido

Trata-se de títulos adquiridos pelo INFRAPREV em 03 (três) lotes datados de 26 de julho de 2006, 02

de Recuperação Judicial apresentado em 04 de julho de 2007. Atualmente o processo encontra-se em

de agosto de 2006 e 08 de agosto de 2006 e provisionado para perda em percentual de 75% de sua

fase de pesquisa de bens para penhora.

totalidade em função de atraso na amortização do principal, bem como, dos pagamentos dos juros. Esta
provisão teve início em maio e o seu saldo atualizado em 31 de dezembro de 2012 é de R$ 12.976 mil.

A Entidade ingressou ainda, em abril de 2008, com habilitação de crédito na ação de recuperação
judicial na 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, conforme Processo 152.01.2007.007476-

Plano de Contribuição Variável – CV

12,976

4/001, atualmente aguardando a formação do quadro geral de credores, em virtude da declaração

Total

12.976

de falência da emissora.
Plano de Contribuição Variável – CV

46.569

Total

46.569

AÇÕES
a) Ações à Vista – Empresa Américas Empreendimentos Artísticos S/A.
Essas ações foram adquiridas em junho/1997 e provisionadas, por motivo de insolvência, em 100%
do seu valor. O saldo provisionado é de R$ 3.102 mil para os exercícios de 2012 e 2011.
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Plano de Contribuição Variável – CV

3.102

Total

3.102

NOTA 6 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS POR CATEGORIA
A seguir apresentam-se os títulos e valores mobiliários constantes da Carteira de Ativos do INFRAPREV,
segregados por Plano de Benefícios e consolidado, classificados nas categorias “Títulos para Negociação”

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

e “Títulos mantidos até o Vencimento”. Os valores a receber e a pagar não constam dos quadros abaixo:

a) Aluguéis e Encargos a receber em atraso da Holding do Brasil Corretora de Seguros

6.1 – PLANO DE BENEFÍCO DEFINIDO – BD-I

Os alugueis encontram-se em atraso desde 31 de janeiro de 2000 e foram provisionados, em 100%

TIPO/NATUREZA

do seu valor. O saldo provisionado é de R$ 56 mil para os exercícios de 2012 e 2011.

FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

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.

Plano de Contribuição Variável – CV

56

Total

56

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

2011

34.327 29.375

Bônus do Tesouro Nacional - BTN (*)

Até 31.12.2013

74

64

Certificado de Depósitos Bancário

Até 31.12.2013

-

212

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 31.12.2013

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Até 31.12.2013

1.583

133

68

2.600

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Acima de 31.12.2013

-

457

Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Acima de 31.12.2013

6.959

5.468

Fundos de Investimentos Imobiliário - FII

Acima de 31.12.2013

118

-

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Até 31.12.2013

22.582

9.286

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC

Acima de 31.12.2013

2.616

2.580

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Até 31.12.2013

218

-

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Acima de 31.12.2013

109

-

Letras do Tesouro Nacional - LTN

Até 31.12.2013

-

387

Mercado à Vista

Até 31.12.2013

-

8.188

As provisões para perdas relativas à inadimplência de operações de empréstimos concedidos a

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013

participantes dos planos de benefícios administrados pelo INFRAPREV foram constituídas conforme

II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO

critérios estabelecidos pela Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009. O valor da provisão em

SALDOS
2012

Bônus do Tesouro Nacional - BTN

29.554 25.631
Até 31.12.2013

-

68
565

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 31.12.2013

-

31 de dezembro de 2012 é de R$ 1.810 mil (R$ 885 mil em 31 de dezembro de 2011). O aumento do

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Até 31.12.2013

-

238

valor provisionado no exercício de 2012 em relação a 2011 deve-se ao alto nível de inadimplência em

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE

Acima de 31.12.2013

2.984

3.064

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

De 01.01.2014 a 31.12.2015

1.734

1.596

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

Acima de 2015

23.478

19.799

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Acima de 2013

1.358

301

função da perda de função dos participantes na patrocinadora. Os valores provisionados para perdas
foram encaminhados ao escritório jurídico para as devidas cobranças judiciais.

TOTAL
Plano de Benefício Definido BD-I

63.881 55.006

37

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)

Plano de Contribuição Variável – CV

1.773

o Plano BD-I detém R$ 29.554 mil (R$ 25.631 mil em 31 de dezembro de 2011), cuja manutenção não

Total

1.810

compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez do Plano de Benefícios.
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6.2 – PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO – BD-II
TIPO/NATUREZA

6.3 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL – CV
FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

SALDOS
2012

TIPO/NATUREZA

2011

5.472

4.502

11

9

Bônus do Tesouro Nacional - BTN (*)

Até 31.12.2013

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 31.12.2013

210

24

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Até 31.12.2013

-

105

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Acima de 31.12.2013

-

82

Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Acima de 31.12.2013

1.037

817

Fundos de Investimentos Imobiliário - FII

Acima de 31.12.2013

6

-

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Até 31.12.2013

3.700

2.647

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC

Acima de 31.12.2013

508

404

Letras do Tesouro Nacional - LTN

Até 31.12.2013

-

414

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013
II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO

4.235

4.158

Bônus do Tesouro Nacional - BTN

Até 31.12.2013

-

10

Debêntures Não Conversíveis de Empresas

Acima de 31.12.2013

-

103

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Até 31.12.2013

-

-

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE

Acima de 31.12.2013

284

371

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

De 01.01.2014 a 31.12.2015

350

273

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

Acima de 2015

3.544

3.344

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Acima de 2013

57

57

9.707

8.660

TOTAL

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)
o Plano BD-II detém R$ 4.235 mil (R$ 4.158 mil em 31 de dezembro de 2011), cuja manutenção não
compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez do Plano de Benefícios.

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO
Bônus do Tesouro Nacional - BTN (*)
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
Certificado de Depósitos Bancário - CDB
Certificados de Recebíveis Imobiliário - CRI
Debêntures Não Conversíveis de Empresas
Debêntures Não Conversíveis de Empresas
Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras
Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras
Fundos de Investimentos em Participações - FIP
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII
Fundos de Investimentos - Renda Fixa
Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Letras Financeiras de Instituições Financeiras (*)
Letras Financeiras de Instituições Financeiras
Letras do Tesouro Nacional - LTN
Mercado à Vista
Derivativos
(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013
II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Bônus do Tesouro Nacional - BTN
Debêntures Não Conversíveis de Empresas
Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras
Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE
Letras Financeiras de Instituições Financeiras
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F
TOTAL

FAIXA DE VENCIMENTO
Até 31.12.2013
Até 31.12.2013
De 01.01.2013 a 31.12.2016
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Até 31.12.2013
Até 31.12.2012

Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Acima de 2013
De 01.01.2014 a 31.12.2015
Acima de 2015
Acima de 2013

SALDOS
2012
2011
1.030.742 806.769
1.931
1.743
2.375
4.325
14.941
2.541
19.803
3.765
12.758
54.632
3.464
20.759
12.031
287.017
182.905
38.371
24.021
229.016
126.020
13.873
37.797
34.927
14.703
2.342
14.258
13.301
10.045
300.112
353.727
8
806.861 742.489
1.780
14.265
25.875
6.274
92.781
106.592
15.948
13.065
53.252
41.593
597.913
520.227
32.702
27.083
1.837.603 1.549.258

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)
o Plano CV detém R$ 806.861 mil (R$ 742.489 mil em 31 de dezembro de 2011), cuja manutenção não
compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez do Plano de Benefícios.
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6.4 – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPO/NATUREZA

6.6 – CONSOLIDADO
FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

O INFRAPREV definiu através do estudo de ALM – Asset Liability Management, constante em sua Política

SALDOS
2012

2011

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.

64.308

57.647

Bônus do Tesouro Nacional - BTN (*)

Até 31.12.2013

59

54

Certificado de Depósitos Bancário

Até 31.12.2013

-

729

Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras

Até 31.12.2013

310

6.897

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Até 31.12.2013

60.415

46.271

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC

Acima de 31.12.2013

1.427

1.185

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Acima de 31.12.2013

2.097

-

Mercado à Vista

Até 31.12.2013

-

2.511

10.147

6.623

-

55

(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013
II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Bônus do Tesouro Nacional - BTN

Até 31.12.2013

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE

Acima de 31.12.2013

287

391

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

De 01.01.2014 a 31.12.2015

548

505

Notas do Tesouro Nacional - NTN-B

Acima de 2015

5.912

5.578

Notas do Tesouro Nacional - NTN-F

Acima de 2013

TOTAL

3.400

94

74.455

64.270

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)
o Plano PGA detém R$ 10.147 mil (R$ 6.623 mil em 31 de dezembro de 2011), cuja manutenção não
compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez do Plano de Benefícios.

6.5 – PLANO ASSOCIATIVO INFRAPREV I - PAI-I (ANEI)
TIPO/NATUREZA

FAIXA DE VENCIMENTO

I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO
Fundos de Investimentos - Renda Fixa
TOTAL

Até 31.12.2013

SALDOS
2012

2011

11

-

11

-

11

-

TIPO/NATUREZA
I - TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO
Bônus do Tesouro Nacional - BTN (*)
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
Certificado de Depósitos Bancários - CDB
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
Debêntures não Conversíveis de Empresas
Debêntures não Conversíveis de Empresas
Debêntures não Conversíveis de Inst. Financeiras
Debêntures não Conversíveis de Inst. Financeiras
Fundos de Investimentos em Participações - FIP
Fundos de Investimentos Imobiliários - FII
Fundos de Investimentos - Renda Fixa
Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Letras Financeiras de Instituições Financeiras (*)
Letras Financeiras de Instituições Financeiras
Letras do Tesouro Nacional - LTN
Mercado à Vista
Derivativos
(*) Ativo com vencimento ou resgate em 2013
II - TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
Bônus do Tesouro Nacional - BTN
Debêntures Não Conversíveis de Empresas
Debêntures Não Conversíveis de Inst. Financeiras
Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE
Letras Financeiras de Instituições Financeiras
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F
TOTAL

FAIXA DE VENCIMENTO
Até 31.12.2013
Até 31.12.2013
De 01.01.2013 a 31.12.2016
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Até 31.12.2013
Até 31.12.2012

Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Até 31.12.2013
Acima de 31.12.2013
Acima de 2013
De 01.01.2014 a 31.12.2015
Acima de 2015
Acima de 2013

SALDOS
2012
2011
1.134.861 898.293
2.075
1.870
2.375
4.325
14.941
2.541
20.744
3.765
12.758
56.425
3.621
379
30.361
12.570
295.013
189.189
38.495
24.021
315.724
184.224
13.873
42.347
39.095
14.921
4.549
14.258
13.301
13.358
300.112
361.916
8
850.797 778.901
1.912
14.265
26.543
6.512
96.335
110.418
15.948
13.065
55.884
43.967
630.847
548.950
37.518
27.534
1.985.658 1.677.194

Na categoria de títulos mantidos até o vencimento (custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos)
o INFRAPREV detém R$ 850.797 mil (R$ 778.901 mil em 31 de dezembro de 2011), cuja manutenção
não compromete a capacidade de atendimento das necessidades de liquidez da Entidade.
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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

taxas de depreciações/amortizações:

composição das contas que compõem esta rubrica do Exigível Operacional está demonstrada como segue:

IMOBILIZADO

Taxa
Deprec.
ao ano

2012
Custo
Corrigido

2011

Depreciação/
Amortização

Valor
líquido

Valor
líquido

10%

304

(225)

79

102

Móveis e utensílios

10%

1.022

(158)

864

980

10%

373

(81)

292

335

Veículos

20%

72

(5)

67

31

Computadores e periféricos

20%

664

(414)

250

268

Sistemas de comunicações

10%

34

(10)

24

13

Direito de uso de telefones

-

43

-

43

43

-

10.130

-

10.130

9.050

Construções

2%

3.849

(391)

3.458

3.219

Instalações

10%

5

(5)

-

-

16.496

(1.289)

15.207

14.041

BENS IMÓVEIS

Total do Imobilizado
Software

20%

414

(254)

160

203

Desenvolv. de sistemas

20%

1.236

(717)

519

633

Reorganização de setores

20%

16

(4)

12

16

Organ. e impl. de entidade

20%

518

(321)

197

177

2.184

(1.296)

888

1.029

18.680

(2.585)

16.095

15.070

Total do Intangível

1.058

578

924

2

2

Aplicação de Renda Variável a Liquidar

321

-

Encargos s/Imóveis Locados a Terceiros

217

178

90

100

Empréstimos a pagar a Participantes
Obrigações Fiscais

666

458

Assistência Médica – PAMI

146

140

Benefícios a Pagar
Créditos a Classificar
TOTAL

9

9

159

99

3.387

2.968

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 INFRAPREV, com base em informações
de seus assessores jurídicos e das demandas judiciais pendentes, considerou necessário constituir a provisão

INTANGÍVEL

TOTAL

2011

1.199

Créditos de Patrocinador

Máquinas e equipamentos

Terrenos

2012

Encargos Sociais
Fornecedores

BENS MÓVEIS
Instalações

DESCRIÇÃO

para os processos ajuizados, relacionados às áreas trabalhistas, previdenciais e investimentos, em montante
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. O valor provisionado em 31
de dezembro de 2012 é de R$ de R$ 6.829 mil (5.300 mil em 31 de dezembro de 2011).
Os depósitos judiciais, classificados no Ativo, montam a importância de R$ 4.917 mil (3.825 mil em
31 de dezembro de 2011).
Os valores contingenciados, deduzidos dos depósitos judiciais apresentam uma obrigação líquida no
valor de R$ 1.912 mil em 31 de dezembro de 2012 (R$ 1.475 mil em 31 de dezembro de 2011).
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:
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Descrição
Previdenciais

NOTA 10 - PROVISÕES MATEMÁTICAS

2012
Provisão

Dep. Judicial

Líquido

Plano

Qde.

As Provisões Matemáticas e os Fundos Previdenciais foram constituídos e consignados contabilmente de

Diferença de Valor de Resgate

29

29

BD-I

1

Diferença de Valor de Resgate

5

5

BD-II

1

acordo com a Resolução CNPC nº 08/2011 e IN nº 34/2009, com base em cálculos atuariais elaborados

Diferença de Valor de Resgate

368

368

CV

3

por consultoria atuarial externa, conforme pareceres atuariais dos planos administrados pelo INFRAPREV,

19

19

BD-I

1

datados de 04 de fevereiro de 2013, relativamente ao Plano Associativo Infraprev 1 – PAI 1
e de 1 de fevereiro de 2013, relativamente aos demais planos de benefícios.

Revisão de Benefícios
Revisão de Benefícios

56

25

31

BD-II

1

Revisão de Benefícios

837

380

457

CV

10

BD-I

1

Expurgos Inflacionários

7

7

181

181

CV

3

Isenção de IRRF

26

26

CV

2

dos seguintes fatores:

Habilitação para Pecúlio

56

56

CV

1

a) Alteração da Taxa real anual de juros de 6% a.a para 5% a.a, em função dos resultados obtidos nos

Reintegração ao Plano de Benefício

Total da Gestão Previdencial

1.584

405

1.179

24

As alterações ocorridas nos valores das Provisões Matemáticas dos planos previdenciários decorrem

estudos técnicos, de aderência das hipóteses atuariais e de ALM, elaborados, respectivamente,
pelas consultorias Mercer e Risk Office;

Descrição
Administrativas
Reclamações Trabalhistas
Cobrança de Contribuições Previdenciárias
PIS/COFINS - Lei nº 9.718
DIRF/2001 - Levantamento Depósito

b) Alteração da Tábua de Mortalidade Geral de AT-83 para AT-2000, com base nos resultados obtidos nos

2012
Provisão

Dep. Judicial

Líquido

Plano

Qde.

estudos de aderência das hipóteses atuariais elaborados pela consultoria atuarial externa MERCER;

66

11

55

PGA

2

c) Manutenção das contribuições extraordinárias do Plano I de Benefício Definido, conforme

766

766

-

PGA

1

estabelecido no Plano de Custeio do exercício anterior, tendo em vista a situação deficitária do

3.425

3.425

-

PGA

1

plano e o processo de saldamento do plano, como medida saneadora, já aprovado pelo Departamento
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, por meio do Ofício nº 745/DEST-MP,

95

95

-

PGA

1

DIRF/2001 - Cobrança de Multa

116

116

-

PGA

1

Total da Gestão Previdencial

4.468

4.413

55

de 10/08/2012 e, cuja aprovação pela PREVIC encontra-se em tramitação;
d) Revisão do valor da Provisão Matemática a Constituir do Plano de Contribuição Variável, com base no
posicionamento definido no Parecer nº 23/2011/ERRJ/PREVIC, em linha com a orientação do escritório

Descrição
Investimentos
Renovatória de Aluguel

jurídico contratado pelo Instituto para orientar na Defesa quanto à determinação contida no item

2012
Provisão

Dep. Judicial

Líquido

Plano

Qde.

546

-

546

CV

2

Revisão de Contratos de Empréstimos

72

-

72

CV

5

Direitos Morais e Materiais

11

-

11

CV

1

IPTU/1999

148

99

49

CV

3

Total da Gestão Previdencial

777

99

678

3.3 (Provisões Matemáticas a Constituir) do Relatório de Fiscalização nº 06/2011/ERRJ/PREVIC, de
16/06/2011, cuja definição encontra-se pendente de decisão final por parte do órgão fiscalizador;
e) Reversão total do Fundo Previdencial – Outros Previsto em Nota Técnica Atuarial do Plano de
Contribuição Variável, considerando o disposto nas alíneas a, b e d acima referenciadas; tendo em
vista que o mesmo tinha como finalidades: i) financiar o impacto no plano da alteração da Tábua de
Mortalidade da AT-83 para a AT-2000; evento este que foi realizado em 31 de dezembro de 2012 e;

Total

6.829

4.917

1.912 Consolidado

ii) compensar a perda verificada na parcela das reservas de transferências dos Participantes Ativos
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Fundadores, em função da adequação à Tábua de Mortalidade Geral de UP-84 (agravada em um ano)

NOTA 11 - RESULTADOS REALIZADOS

para AT-2000; ajuste este não contemplado pela PREVIC nos termos do já mencionado Parecer nº

Plano I de Benefício Definido – BD I

23/2011/ERRJ/PREVIC.

Considerando que o equacionamento do déficit anterior foi aprovado em dezembro de 2009 pelos

f) Implantação do Plano de Custeio do exercício de 2013 dos planos previdenciários, que passa a

Órgãos de Controle do Patrocinador, por meio do Ofício nº 840/DEST – MP.

vigorar a partir de 1º de abril de 2013, permanecendo no período de janeiro a março de 2013 o
plano de custeio do exercício anterior, apurado na avaliação atuarial de 31 de dezembro de 2011.

Considerando que, na avaliação atuarial do exercício de 2011, o déficit técnico remanescente foi
equacionado, através da instituição de uma nova contribuição extraordinária a vigorar a partir de
outubro/2012, em conformidade com a legislação vigente.

10.1 – COMPOSIÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS
DESCRIÇÃO

Considerando o significativo impacto causado aos Participantes e Assistidos pela elevação ocorrida

2012

2011

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

631.862

536.945

Benefícios do Plano

631.862

536.945

Contribuição Definida

9.410

10.968

622.452

525.977

BENEFÍCIOS A CONCEDER

1.575.708

1.269.660

Benefícios do Plano c/a Geração Atual

1.575.708

1.269.660

1.279.395

1.039.027

296.313

230.633

(42.021)

(103.318)

(36.343)

(94.139)

Assim, tendo em vista o déficit técnico remanescente que, na avaliação atuarial do exercício de 2012,

(5.678)

(9.179)

registrado em 31 de dezembro de 2012, era de R$ 1.694 mil, equivalente a 2,60% do Patrimônio

2.165.549

1.703.287

de Cobertura do Plano, portanto, dentro das regras de exceção estabelecidas na legislação vigente

Benefício Definido

Contribuição Definida
Benefício Definido
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR
(-) Serviço Passado
(-) Déficit Equacionado
TOTAL

nas contribuições e também a característica estrutural do déficit, o INFRAPREV, ao longo do exercício
de 2012, elaborou, através da assessoria atuarial externa MERCER, estudos técnicos objetivando a
viabilização do referido plano, pelo que foi encaminhada a proposta de Saldamento como medida
saneadora, já aprovada pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais –
DEST, por meio do Ofício nº 745/DEST-MP, de 10/08/2012 e, cuja aprovação pela PREVIC encontra-se
em tramitação, para que o Instituto promova os ajustes encaminhados através do Ofício nº 343/2013/
CGAT/DITEX/PREVIC, de 25/01/2013, acompanhado do Parecer nº 007/2013/CGAT/DITEC/PREVIC,
não obstante os esclarecimentos e considerações constantes da CT.SUPEN nº 217/2012 protocolada
na PREVIC em 06/12/2012.

para imediato equacionamento e, principalmente, considerando o processo de saldamento ainda em
tramitação no âmbito da PREVIC, os atuários externos recomendaram a manutenção do Plano de
Custeio, concomitantemente com o acompanhamento do déficit e da aprovação do Saldamento por
parte da PREVIC, ao longo do exercício de 2013. O principal fator que contribuiu para a manutenção
do déficit equacionado, em relação ao apurado em 2011, decorre da alteração nas premissas de taxa
real de juros e mortalidade geral em conformidade com os estudos técnicos realizados, que ocasionou
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um acréscimo nas Provisões Matemáticas totais da ordem de R$ 8 milhões, sendo R$ 3 milhões nos

b) a revisão do valor da Provisão Matemática a Constituir do Plano de Contribuição Variável, com base

benefícios já concedidos e R$ 5 milhões nos benefícios a conceder (o impacto da alteração da taxa real

no posicionamento definido no Parecer nº 23/2011/ERRJ/PREVIC, em linha com a orientação do

anual de juros representa, aproximadamente, 97,3% do impacto total e o 2,7% restante representa o

escritório jurídico contratado pelo Instituto para orientar na Defesa quanto à determinação contida

impacto da alteração da tábua de mortalidade).

no item 3.3 do Relatório de Fiscalização nº 06/2011/ERRJ/PREVIC, de 16/06/2011, cuja definição
encontra-se pendente de decisão por parte do órgão fiscalizador.

Plano II de Benefício Definido
O Plano II de Benefício Definido apresenta Superávit Técnico em 31 de dezembro de 2012 no montante

Conforme Parecer Atuarial, após a referida definição por parte do órgão fiscalizador o valor da Provisão

de R$ 1.719 mil (R$ 2.199 mil em 31 de dezembro de 2011).

Matemática a Constituir deverá ser revisto, para maior ou para menor.

A redução do Superávit Técnico em relação aos resultados de 31 de dezembro de 2011 deve-

O Superávit Técnico apurado foi integralmente contabilizado na subconta Reserva de Contingência,

se, principalmente, a alteração nas premissas de taxa real de juros e mortalidade geral, em

em conformidade com o previsto na Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.

conformidade com os estudos técnicos realizados, que ocasionou um acréscimo nas Provisões
Matemáticas totais da ordem de R$ 969 mil, sendo R$ 384 mil nos benefícios já concedidos
e R$ 585 mil nos benefícios a conceder (o impacto da alteração da taxa real anual de juros
representa, aproximadamente, 97,1% do impacto total e o 2,9% restante representa o impacto

NOTA 12 - FUNDOS
12.1 – GESTÃO PREVIDENCIAL

da alteração da tábua de mortalidade).
Plano de Contribuição Variável
Este superávit está integralmente contabilizado na subconta Reserva de Contingência, em conformidade

Registra a reversão parcial dos fundos constituídos atuarialmente para atender a Gestão Previdencial

com o previsto na Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.

dos planos de benefícios administrados pela entidade.

Plano de Contribuição Variável

Os recursos alocados ao Fundo Previdencial em 31 de dezembro de 2012, no montante de R$ 12.236

O superávit registrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 3.599 mil (R$ 95.331 mil em 31

mil (R$ 43.966 mil em 31 de dezembro de 2011), tem como finalidade o registro da parcela referente

de dezembro de 2011), teve como principais causas de sua redução:

à Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar.

a) alteração nas premissas de taxa real de juros e mortalidade geral, em conformidade com os
estudos técnicos realizados, que ocasionou um acréscimo nas Provisões Matemáticas totais da

Os recursos anteriormente registrados na parcela referente a Outros - Previstos em Nota Técnica

ordem de R$ 96 milhões, sendo R$ 55 milhões nos benefícios já concedidos e R$ 41 milhões

Atuarial (R$ 38.857 mil em 31 de dezembro de 2012) foram integralmente revertidos para o plano,

nos benefícios a conceder (o impacto da alteração da taxa real anual de juros representa,

tendo em vista que o mesmo tinha como finalidades:

aproximadamente, 98,2% do impacto total e o 1,8% restante representa o impacto da alteração

a) Financiar o impacto no plano da alteração da Tábua de Mortalidade da AT-83 para a AT-2000; evento

da tábua de mortalidade) e;

este que foi realizado em 31 de dezembro de 2012 e;

Relatório Anual 2012 - INFRAPREV

69

Demonstrações contábeis

b) Compensar a perda verificada na parcela das reservas de transferências dos Participantes Ativos Fundadores,

NOTA 13 – DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RESULTADOS

em função da adequação à Tábua de Mortalidade Geral de UP-84 (agravada em um ano) para AT-2000; ajuste

Os resultados obtidos pelo INFRAPREV nos exercícios de 2012 e 2011 estão demonstrados nos

este não contemplado pela PREVIC nos termos do já mencionado Parecer nº 23/2011/ERRJ/PREVIC.

quadros a seguir:
Em 31 de dezembro de 2012

12.2 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
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 BenefÍcio.
Conforme determina a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, ao final de cada mês, registra-se nas

Discriminação
Saldo em 31.12.2011

Resultado
Acumulado

Fundo
Previdencial

Fundo
Fundo de
Administrativo Investimentos

Total

97.532

43.966

79.748

6.767

228.013

Formação/(Reversão)
Fundo Previdencial

-

(31.730)

-

-

(31.730)

Formação/(Reversão)
Fundo Administrativo

-

-

12.361

-

12.361

Formação/(Reversão)
Fundo de Investimentos

-

-

-

2.579

2.579

(93.907)

-

-

-

(93.907)

-

-

-

-

12.236

92.109

9.346

117.316

contas “Participação no Plano de Gestão Administrativa”, no Ativo, e “Participação no Fundo Administrativo do

Formação/(Reversão)
Déficit Técnico

PGA”, no Passivo, a participação do plano de benefícios previdenciais no fundo administrativo registrado no PGA.

Formação/(Reversão)
Superávit Técnico
Saldo em 31.12.2012

3.625

O Fundo Administrativo foi superavitário no montante de R$ 12.361 mil, em 31 de dezembro de
Em 31 de dezembro de 2011

2012 (R$ 12.728 mil em 31 de dezembro de 2011), que incorporados ao saldo do exercício anterior
apresenta saldo de R$ 92.109 mil para este exercício (R$ 79.748 mil em 31 de dezembro de 2011),
conforme demonstrado na Nota 13.

Discriminação
Saldo em 31.12.2010

Resultado
Acumulado

Fundo
Previdencial

Fundo
Fundo de
Administrativo Investimentos

Total

174.082

38.429

67.020

5.207

284.738

12.3 – INVESTIMENTOS

Formação/(Reversão)
Fundo Previdencial

-

5.537

-

-

5.537

Registra pelo Fundo Garantidor de Empréstimos, que representa os recursos necessários à cobertura

Formação/(Reversão)
Fundo Administrativo

-

-

12.728

-

12.728

de possíveis perdas por morte ou inadimplência dos mutuários com empréstimos concedidos aos

Formação/(Reversão)
Fundo de Investimentos

-

-

-

1.560

1.560

-

-

-

-

(76.550)

-

-

-

(76.550)

97.532

43.966

79.748

6.767

228.013

participantes e assistidos dos planos de benefícios administrados pela entidade.
O Fundo Garantidor de Empréstimos registrou em 31 de dezembro de 2012 um aumento de R$ 2.579
mil (R$ 1.560 mil em 31 de dezembro de 2011) e apresenta para este exercício, saldo de R$ 9.346

Formação/(Reversão)
Déficit Técnico
Formação/(Reversão)
Superávit Técnico
Saldo em 31.12.2011

mil (R$ 6.767 mil em 31 de dezembro de 2011), conforme demonstrado na Nota 13.
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NOTA 14 – RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

NOTA 15 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Demonstramos a seguir o resultado dos investimentos, por segmentos.

a) Política de Investimentos - 2013
O INFRAPREV definiu na sua Política de Investimentos – 2013, a composição de seus ativos financeiros

14.1 – RESULTADO BRUTO

segundo os critérios de precificação, tais como, títulos para negociação e títulos mantidos até o

O resultado bruto dos investimentos está representado pelas variações positivas deduzidas das

vencimento.

variações negativas do período, conforme abaixo:
SEGMENTOS
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimentos
Derivativos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Relacionados com o Disponível
TOTAL

2012
145.965
19.609
26.276
55.178
(1.136)
19.761
25.549
(86)
291.116

2011
83.454
24.343
(55.238)
52.172
5.059
27.267
23.698
(42)
160.713

14.2 – RESULTADO LÍQUIDO
O resultado líquido dos investimentos está representado pelo resultado acima deduzido do custeio
administrativo, conforme segue:
SEGMENTOS
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimentos
Derivativos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Relacionados com o Disponível
TOTAL

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.
O INFRAPREV buscará ao longo do exercício de 2013, a execução dessa estratégia de investimento e;
Adesão de Patrocinadores
O Governo Federal por meio do Edital de Leilão nº 2/2011 outorgou concessão para ampliação,
manutenção e exploração dos seguintes Aeroportos: Aeroporto Internacional de São Paulo – André
Franco Montoro (Guarulhos), Aeroporto Viracopos (Campinas) e Aeroporto Internacional de Brasília –

2012
141.410
18.997
25.456
53.456
(1.100)
19.144
25.215
(86)
282.492

2011
79.984
23.331
(52.941)
50.002
4.848
26.134
23.542
(42)
154.858

Juscelino Kubistchek. Após a realização do leilão, as empresas: Concessionária do Aeroporto Internacional
de Guarulhos S/A, Aeroportos Brasil Viracopos S/A e Inframérica Concessionária do Aeroporto de
Brasília, vencedoras, respectivamente das concessões dos Aeroportos de Guarulhos, Campinas e
Brasília, assinaram o Contrato de Concessão ANAC/2012, por meio do qual mediante Convênio de
Adesão comprometem-se à manutenção dos Planos de Benefícios aos empregados transferidos das
Infraero. Por força do referido Contrato de Concessão ANAC/2012, as novas Concessionárias dos
Aeroportos formalizaram, com o INFRAPREV, Convênios de Adesão ao Plano I de Benefícios – Plano

14.3 - RESULTADOS DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS

BD I e ao Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV, assegurando, assim, os direitos

O resultado positivo obtido na apuração do fluxo dos investimentos em 31 de dezembro de 2012 monta

e garantias dos benefícios previdenciários aos empregados, participantes dos Planos Previdenciários

a importância de R$ 279.855 mil (R$ 152.686 mil em 31 de dezembro de 2011). Sendo proveniente

administrados pelo INFRAPREV que forem transferidos da Infraero para as referidas empresas,

da Gestão Previdencial R$ 268.488 mil (R$ 146.009 mil em 31 de dezembro de 2011) e da Gestão

tornando-se, portanto, a partir da aprovação da PREVIC, membros do Instituto Infraero de Seguridade

Administrativa R$ 11.367 mil (R$ 6.677 mil em 31 de dezembro de 2011).

Social – INFRAPREV, na condição de Patrocinadores dos referidos planos, conforme a seguir:
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Adesão ao Plano I de Benefício Definido – Plano BD-I
Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) – Concessionária do Aeroporto Internacional de
Guarulhos S/A – Convênio de Adesão assinado em 20/12/2012 e em procedimento de aprovação pelos
órgãos governamentais.
Adesão ao Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV
Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) – Concessionária do Aeroporto Internacional de
Guarulhos S/A – Convênio de Adesão assinado em 20/12/2012 e em procedimento de aprovação pelos
órgãos governamentais.
Aeroporto de Viracopos (Campinas) – Aeroportos Brasil Viracopos S/A – Convênio de Adesão assinado
em 18/12/2012 e em procedimento de aprovação pelos órgãos governamentais.
Aeroporto Internacional de Brasília – Juscelino Kubistchek – Inframérica Concessionária do Aeroporto de
Brasília S/A – Convênio de Adesão a ser assinado em 16/01/2013 para os procedimentos de aprovação
pelos órgãos governamentais.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
Diretor Superintendente
CPF: 828.953.507-44

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

VALDIR VASQUES
Contador CRC-RJ 34.995-4
CPF: 289.400.917-87
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Parecer Atuarial
Plano I de Benefícios

1 – Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano I de Benefícios, administrado
pelo INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social, apresentamos nosso parecer sobre a
situação atuarial do citado Plano referente às Patrocinadoras do Instituto em 31 de dezembro de 2012.
Ressaltamos que, este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de
2012. Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido
exercício podem ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA).

2 – Perfil dos Participantes
A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários
utilizados no presente estudo foi 01/07/2012.
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

Participantes Ativos
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)

62
54,7
24,9
6.227,79
5.019.595,75

Participantes Autopatrocinados
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)

1
45,6
13,5
1.273,70
16.558,10

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Benefício Mensal Médio (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$

52
66,8
2.377,61
20
58,7
1.068,82
55
61,1
784,86
127
63,1
1.481,73

inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detetadas e sanadas,

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de cada ex-

permanecendo, em qualquer hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais

Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspondessem a um pensionista.

imprecisões existentes na base cadastral.
Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais posicionados em 01/07/2012. Na
As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas tabelas a seguir:

avaliação atuarial esses valores foram projetados para 31/12/2012, refletindo o conceito de capacidade.
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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 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

(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.
(3) Pela experiência INFRAPREV, a rotatividade varia de acordo com a idade:
- Até 30 anos: 2,5% a.a.;
- De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.;
- De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.;
- Demais idades: Nula.
A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base em estudos elaborados a partir de informações históricas
e expectativa futura da Patrocinadora.
(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 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.

(taxas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).
As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na

documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos específicos realizados em 13/12/2012,

apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.

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

Taxa real anual de juros (1)

5% a.a.

Projeção de crescimento real de salário (1) (2)

2% a.a.

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

Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se arquivado no INFRAPREV.
As seguintes premissas foram alteradas em relação à Avaliação Atuarial anterior em função dos
resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no exercício:
Hipótese Atuarial

2011

2012

1,00

Mortalidade Geral

AT-83

AT-2000-BASIC

Fator de capacidade para os benefícios

1,00

Taxa Real anual de Juros

6% a.a.

5% a.a

Hipótese sobre rotatividade (3)

Experiência INFRAPREV

Tábua de mortalidade geral (4)

AT-2000 BASIC, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez

Álvaro Vindas Agravada em 50%

Outras hipóteses biométricas utilizadas (5)

Entrada em Aposentadoria, Opção pelos
Institutos e Composição Familiar

A tábua de mortalidade geral foi alterada da Tábua AT-83 utilizada na Avaliação Atuarial anterior para a tábua
AT-2000-BASIC, em função do estudo de aderência das hipóteses realizadas no exercício, com o objetivo de
ajustar a expectativa de mortalidade à tendência de comportamento observada na massa de participantes.
A taxa real anual de juros foi alterada de 6% a.a. para 5% a.a., em função do estudo de aderência das hipóteses
realizado no exercício e dada a tendência de redução da taxa real de juros que começa a ser observada.
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Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa de juros foi também objeto de estudo

Conta

Nome

R$

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social

72.285.796,33

para elaboração dos estudos de ALM, de forma a identificar, a partir da projeção dos ativos

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano

65.125.595,48

e do fluxo de caixa do passivo atuarial do plano de benefícios (estudos de ALM), a taxa de

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas

66.819.313,59

2.3.1.1.01.00.00

35.135.154,50

técnico específico elaborado pela empresa Risk Office, empresa contratada pelo Instituto

retorno da carteira.

Benefícios Concedidos

O método atuarial adotado foi o agregado para a avaliação de todos os benefícios do Plano,

2.3.1.1.01.01.00

Contribuição Definida

-

exceto o benefício de Auxílio Doença, que foi avaliado pelo regime de Repartição Simples. O

2.3.1.1.01.01.01

− Saldo de conta dos Assistidos

-

2.3.1.1.01.02.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

35.135.154,50

2.3.1.1.01.02.01

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

23.694.122,35

2.3.1.1.01.02.02

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

11.441.032,15

benefício de Auxílio Reclusão foi considerado imaterial para fins da Avaliação Atuarial, em função
da experiência do Instituto.
Informamos que, excetuadas as alterações nas hipóteses atuariais mencionadas acima, não ocorreram
alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na presente
avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.

2.3.1.1.02.00.00

Benefícios a Conceder

37.362.618,28

2.3.1.1.02.01.00

Contribuição Definida

-

Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos,

2.3.1.1.02.01.01

− Saldo de contas - Parcela Patrocinadora

-

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o Regulamento

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

36.572.317,18

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e

2.3.1.1.02.02.01

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

39.533.016,68

atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece, no encerramento do exercício de 2012, os

2.3.1.1.02.02.02

− Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (-)

1.450.765,71

2.3.1.1.02.02.03

− Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (-)

1.509.933,79

2.3.1.1.02.03.00

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

790.301,10

4 – Posição das Provisões Matemáticas

2.3.1.1.02.03.01

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

857.184,30

Certificamos que, de acordo com o Plano de Contas em vigor, a composição das Provisões

2.3.1.1.02.03.02

− Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (-)

32.773,29

2.3.1.1.02.03.03

− Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (-)

34.109,91

do Plano de Benefícios.

parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.

Matemáticas em 31 de dezembro de 2012, determinada a partir da avaliação atuarial procedida
com base nas hipóteses e métodos atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente,
é a seguinte:

2.3.1.1.03.00.00

Provisões Matemáticas a Constituir (-)

5.678.459,19
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Conta
2.3.1.1.03.01.00

Nome
Serviço Passado (-)

R$

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o
-

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 (-)

5.678.459,19

2.3.1.1.03.02.01

Patrocinador 1 (-)

1.599.508,21

Patrocinador 2 (-)

981.048,29

Participante 1 (-)

1.599.508,21

Participante 2 (-)

981.048,29

Assistido 1 (-)

368.372,17

Assistido 2 (-)

148.974,02

2.3.1.1.03.02.02

2.3.1.1.03.02.03

Regulamento do Plano I de Benefícios vigente em 31 de dezembro de 2012, 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 31/12/2012.
Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem
o Patrimônio 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:
a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de aposentadoria normal

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico

(1.693.718,11)

2.3.1.2.01.00.00

(1.693.718,11)

2.3.1.1.01.02.01 (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

2.3.1.2.01.01.00

Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

-

2.3.1.2.01.01.02

Reserva para Revisão do Plano

-

2.3.1.2.01.02.00
2.3.1.2.02.00.00

Déficit Técnico Acumulado (-)
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

1.693.718,11
7.160.200,85

em pensão por morte e ao pecúlio por morte do aposentado válido foram registradas na conta

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).
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

6.584.776,44

de pecúlio por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na conta

575.424,41

2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).
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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O principal fator que contribuiu para a manutenção do déficit equacionado, em relação ao resultado

25/01/2013, acompanhado do PARECER nº. 007/2013/CGAT/DITEC/PREVIC no qual mantém sua

apurado na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2011, decorre da alteração nas

posição contrária à modelagem proposta para o saldamento, estabelecendo prazo até o início de

premissas de taxa real de juros e mortalidade geral em conformidade com os estudos de aderência

abril de 2013 para que sejam promovidos os ajustes indicados.

mencionados anteriormente.
Sendo assim, para que uma nova implantação de contribuição extraordinária não precise ser efetivada,
Em virtude de o Plano I de Benefícios ter mantido, após a reavaliação atuarial do exercício de 2012,

o que inviabilizaria ainda mais este Plano, ao longo do 1º semestre de 2013, serão feitas as análises de

a situação do exercício anterior, em atendimento à Resolução CGPC nº. 26/2008, foram mantidas as

viabilidade do Plano, frente à resposta da PREVIC e ao processo de cisão do Plano que será efetivado

contribuições extraordinárias, conforme estabelecido no Plano de Custeio.

em função das concessões de aeroportos que poderão vir a ser Patrocinadoras deste Plano.

O déficit remanescente no Plano, equivalente a 2,60% do Patrimônio de Cobertura do Plano, encontra-

5 – Plano de Custeio para o Exercício de 2013

se dentro das regras de exceção estabelecidas pelo parágrafo 1º do Art. 28 da Resolução nº 26/2008
para seu imediato equacionamento. Assim, considerando ainda que o fluxo financeiro do Plano é

Contribuições

suficiente para pagar os benefícios do exercício de 2013, optou-se por acompanhar o déficit no

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão

exercício em curso de forma concomitante com o processo de saldamento, cuja aprovação encontra-

efetuar contribuições para o Plano I de Benefícios com base nos seguintes níveis:

se ainda em tramitação no âmbito dos órgãos competentes.
Patrocinadora
Destacamos ainda que em virtude do significativo impacto que a elevação trará para os Participantes
e também pela característica do déficit que é reconhecidamente estrutural, o INFRAPREV propôs,

Contribuições Previdenciais

501.611,34

Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Déficit
Equacionado 1

Equivalente ao total das contribuições
extraordinárias efetuadas pelos Participantes
Ativos

459.766,81

Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Déficit
Equacionado 2

Equivalente ao total das contribuições
extraordinárias efetuadas pelos Participantes
Ativos

164.457,73

Contribuição Normal

pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST por meio do

Contribuição Extraordinária

encaminhado para análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
que se posicionou inicialmente contrária à aprovação da modelagem proposta para o referido
saldamento nos termos do Parecer nº 154/2012/CGAT/DITEC/PREVIC relatado no Ofício nº. 4115,

Contribuição em R$

Equivalente ao total das contribuições normais
efetuadas pelos Participantes Ativos.

durante o exercício de 2012, o saldamento deste Plano. A proposta de saldamento foi aprovada
Ofício nº. 745/DEST-MP, de 10/08/2012. Após aprovação do DEST, o processo de saldamento foi

Contribuição em % da
folha de salário de participação

de 7/11/12. Considerando o caráter estratégico do saldamento como medida saneadora para
viabilidade do referido Plano, o Instituto, por meio desta assessoria atuarial externa, submeteu
novamente o processo para análise da PREVIC com os esclarecimentos cabíveis, por meio de

Os prazos remanescentes para amortização da Provisão a Constituir - Subconta Déficit Equacionado

documento protocolado na PREVIC em 06/12/2012. Porém, não obstante os esclarecimentos

1 e Provisão a Constituir - Subconta Déficit Equacionado 2 correspondem a 3,9 anos e a 4,2 anos,

apresentados pelo INFRAPREV, a PREVIC emitiu o Ofício nº. 343/2013/CGAT/DITEC/PREVIC, de

respectivamente, e foram calculados de acordo com o item 10 da Resolução nº 18 do CGPC.
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participantes ativos
Contribuições Previdenciais

contribuições de participantes assistidos
Contribuição em % da
folha de salário de participação

Contribuição Normal, de acordo
com a faixa salarial:

Contribuição em R$
501.611,34

Salário de Participação

2,18%

Salário de Participação Teto do INSS/2

3,85%

Salário de Participação Teto do INSS

12,82%

Descrição

Contribuição em % do Benefício

Contribuição em R$

2,18%

52.375,41

5,44%

153.762,66

2,36%

35.918,54

Contribuição Normal
Contribuição Extraordinária
Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Déficit
Equacionado 1
A partir de 01/04/2013
(vigente desde 01/04/2012)
Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Déficit
Equacionado 2

Contribuição Extraordinária,
de acordo com a faixa salarial:

A partir de 01/10/2013

Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Déficit
equacionado 1
A partir de 01/04/2013
(vigente desde 01/04/2012)

459.766,81

Salário de Participação

4,72%

Os prazos remanescentes para amortização da Provisão a Constituir – Subconta Déficit Equacionado

Salário de Participação Teto do INSS/2

8,33%

1 e Provisão a Constituir – Subconta Déficit Equacionado 2 correspondem a 3,9 anos e a 4,2 anos,

Salário de Participação Teto do INSS

27,74%

respectivamente, e foram calculados de acordo com o item 10 da Resolução nº 18 do CGPC.

Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Déficit
Equacionado 2

Participantes Autopatrocinados

A partir de 01/10/2013

164.457,73

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas contribuições, as contribuições que

Salário de Participação

2,34%

seriam feitas pela Patrocinadora, destinadas ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada

Salário de Participação Teto do INSS/2

4,13%

à cobertura das despesas administrativas.

Salário de Participação Teto do INSS

13,74%

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuições para custeio das despesas administrativas,

O valor acima não inclui a contribuição da joia estimada em R$ 20.399,21.

de acordo com regras que deverão ser estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

Os prazos remanescentes para amortização da Provisão a Constituir - Subconta Déficit Equacionado

Observamos, ainda, que 15% das contribuições totais efetuadas serão destinadas para o custeio

1 e Provisão a Constituir - Subconta Déficit Equacionado 2 correspondem a 3,9 anos e a 4,2 anos,

administrativo do Plano, excetuando-se deste percentual as contribuições efetuadas a título de

respectivamente, e foram calculados de acordo com o item 10 da Resolução nº 18 do CGPC.

contribuição extraordinária para amortização do Déficit Equacionado.
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As despesas administrativas de investimentos serão cobertas com recursos do resultado dos
investimentos.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2013,
permanecendo no período de janeiro/2013 a março/2013 o custeio do exercício anterior apurado na
avaliação atuarial de dezembro de 2011.

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 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.

7 – Conclusão
Certificamos que o Plano I de Benefícios do INFRAPREV, considerando a implementação do Plano de
Custeio acima apresentado, encontra-se com um déficit correspondente a 2,60% do Patrimônio de
Cobertura do Plano, portanto, dentro das regras de exceção estabelecidas na Resolução nº 26/2008
para seu imediato equacionamento. Tal déficit será acompanhado ao longo do exercício de 2013, de
forma concomitante com o processo de saldamento, cuja aprovação encontra-se ainda em tramitação
no âmbito dos órgãos competentes.
Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2013.
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
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Parecer Atuarial
Plano II de Benefícios

1 – Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano II de Benefícios, administrado
pelo INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social, apresentamos nosso parecer sobre a
situação atuarial do citado Plano referente às Patrocinadoras do Instituto em 31 de dezembro de 2012.
Ressaltamos que, este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de
2012. Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido
exercício podem ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA).

2 – Perfil dos Participantes
A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários
utilizados no presente estudo foi 01/07/2012.
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

Participantes Ativos
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)

4
52,7
24,5
7.976,08
414.756,03

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 (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$

5
71,4
1.529,50
5
55,6
613,29
13
65,4
914,74
23
64,6
982,85

inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detetadas e sanadas,

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de cada ex-

permanecendo, em qualquer hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais

Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspondessem a um pensionista.

imprecisões existentes na base cadastral.
Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais posicionados em 01/07/2012. Na
As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas tabelas a seguir:

avaliação atuarial esses valores foram projetados para 31/12/2012, refletindo o conceito de capacidade.
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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 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

(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.
(3) Pela experiência INFRAPREV, a rotatividade varia de acordo com a idade:
- Até 30 anos: 2,5% a.a.;
- De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.;
- De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.;
- Demais idades: Nula.
A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base em estudos elaborados a partir de informações históricas
e expectativa futura da Patrocinadora.
(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 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.

(taxas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).
As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na

documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos específicos realizados em 13/12/2012,

apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.

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

Taxa real anual de juros (1)

5% a.a.

Projeção de crescimento real de salário (1) (2)

2% a.a.

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

Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se arquivado no INFRAPREV.
As seguintes premissas foram alteradas em relação à Avaliação Atuarial anterior em função dos
resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no exercício:
Hipótese Atuarial

2011

2012

1,00

Mortalidade Geral

AT-83

AT-2000-BASIC

Fator de capacidade para os benefícios

1,00

Taxa Real anual de Juros

6% a.a.

5% a.a

Hipótese sobre rotatividade (3)

Experiência INFRAPREV

Tábua de mortalidade geral (4)

AT-2000 BASIC, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez

Álvaro Vindas Agravada em 50%

Outras hipóteses biométricas utilizadas (5)

Entrada em Aposentadoria, Opção pelos
Institutos e Composição Familiar

A tábua de mortalidade geral foi alterada da Tábua AT-83 utilizada na Avaliação Atuarial anterior para a tábua
AT-2000-BASIC, em função do estudo de aderência das hipóteses realizadas no exercício, com o objetivo de
ajustar a expectativa de mortalidade à tendência de comportamento observada na massa de participantes.
A taxa real anual de juros foi alterada de 6% a.a. para 5% a.a., em função do estudo de aderência das hipóteses
realizada no exercício e dada a tendência de redução da taxa real de juros que começa a ser observada.
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Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa de juros foi também objeto de estudo
técnico especifico elaborado pela empresa Risk Office, empresa contratada pelo Instituto

Conta

Nome

R$

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social

10.687.695,25

para elaboração dos estudos de ALM, de forma a identificar, a partir da projeção dos ativos

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano

e do fluxo de caixa do passivo atuarial do plano de benefícios (estudos de ALM), a taxa de

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas

7.947.185,24

retorno da carteira.

2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos

4.038.683,00

O método atuarial adotado foi o agregado para a avaliação de todos os benefícios do Plano. O
benefício de Auxílio Reclusão foi considerado imaterial para fins da Avaliação Atuarial, em função
da experiência do Instituto.
Informamos que, excetuadas as alterações nas hipóteses atuariais mencionadas acima, não ocorreram
alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na presente

9.665.905,46

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida

-

2.3.1.1.01.01.01

-

Saldo de Conta dos Assistidos

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

4.038.683,00

2.3.1.1.01.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

1.357.548,00

2.3.1.1.01.02.02

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

2.681.135,00

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder

4.019.304,28

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida

-

Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos,

2.3.1.1.02.01.01

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)

-

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o Regulamento

2.3.1.1.02.01.02

Saldo de Contas - Parcela Participantes

-

do Plano de Benefícios.

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado

3.880.616,10

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

4.163.183,08

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

141.283,49

parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

141.283,49

Previdência Complementar.

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

138.688,18

2.3.1.1.02.03.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

149.990,00

2.3.1.1.02.03.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

5.650,91

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

5.650,91

avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e
atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece, no encerramento do exercício de 2012, os

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 2012, determinada a partir da avaliação atuarial procedida
com base nas hipóteses e métodos atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente,

2.3.1.1.03.00.00 (-) Provisões Matemáticas a Constituir

110.802,04

é a seguinte:

2.3.1.1.03.01.00

110.802,04

(-) Serviço Passado
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Conta

Nome

R$

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o
Regulamento do Plano II de Benefícios vigente em 31 de dezembro de 2012, Plano este que se

2.3.1.1.03.01.01

(-) Patrocinador(es)

52.073,84

2.3.1.1.03.01.02

(-) Participantes

58.728,20

encontra em extinção.

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas e

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

nos valores do Patrimônio Social e dos Fundos Administrativos e de Investimentos fornecidos pelo

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.03

(-) Assistidos

-

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem

-

o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida

2.3.1.1.03.03.00

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

INFRAPREV posicionados em 31/12/2012.

pelo INFRAPREV.

2.3.1.1.03.03.01

(+/-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

-

Em relação à estruturação das Provisões observamos ainda o que se segue:

2.3.1.1.03.03.03

(+/-) Assistidos

-

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

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico

1.718.720,22

2.3.1.2.01.00.00 Resultados Realizados

1.718.720,22

2.3.1.2.01.01.00

1.718.720,22

do inválido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não

1.718.720,22

programados - assistidos).

Superávit Técnico Acumulado

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

-

2.3.1.1.01.02.01 (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

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).

-

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

1.021.789,79

atual dos benefícios futuros programados).
d) As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em pensão por morte e

2.3.2.1.00.00.00 Fundos Previdenciais

-

de pecúlio por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na conta

2.3.2.1.01.00.00 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar

-

2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).

2.3.2.1.02.00.00

Revisão de Plano

-

2.3.2.1.03.00.00

Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial

-

2.3.2.2.00.00.00 Fundos Administrativos
2.3.2.3.00.00.00 Fundos dos Investimentos

932.632,82
89.156,97

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).
A Reserva de Contingência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na
Resolução CGPC nº 26 de 29/09/2008.
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participantes ativos

5 – Plano de Custeio para o Exercício de 2013

Contribuição em % da
folha de salário de participação

Contribuições Previdenciais

Contribuições
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão

Contribuição Normal, de acordo
com a faixa salarial:

efetuar contribuições para o Plano I de Benefícios com base nos seguintes níveis:

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%

Patrocinadora
Contribuições Previdenciais
Contribuição Normal

Contribuição em % da
folha de salário de participação
Equivalente ao total das contribuições normais
efetuadas pelos Participantes Ativos.

Contribuição em R$
38.424,41

Contribuição Extraordinária
Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Serviço
Passado

3,55% da folha salarial dos Participantes

13.612,24

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$ 110.802,04, valor estimado para integralização da

Contribuição em R$
38.424,41

Contribuição Extraordinária,
de acordo com a faixa salarial:
Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Serviço
Passado

15.378,38

Salário de Participação

Mínimo (0,85% + (0,03% * (idade de Inscrição no
Plano - 18; 1,75%)

Salário de Participação Teto do INSS/2

1,15%

Salário de Participação Teto do INSS

4,00%

Provisão Matemática a Constituir na data da avaliação.
O prazo de amortização da Provisão a Constituir - Subconta Serviço Passado corresponde a 5,33
O prazo de amortização da Provisão a Constituir - Subconta Serviço Passado corresponde a 5,33

anos, em 31/12/2012, e é o prazo remanescente daquele que vinha sendo adotado nas avaliações

anos, em 31/12/2012, 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).

anteriores, de acordo com o item 39 da Resolução MPAS/CPC 01/78 (20 anos a contar de 01/05/1998).
Participantes Autopatrocinados
Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas contribuições, as contribuições que
seriam feitas pela Patrocinadora, destinada ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à
cobertura das despesas administrativas.
Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Os Participantes Vinculados deverão efetuar contribuições para custeio das despesas administrativas,
de acordo com regras que deverão ser estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do INFRAPREV.
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Observamos, ainda, que 15% de todas as contribuições efetuadas serão destinadas para o custeio
administrativo do Plano.
As despesas administrativas de investimentos serão cobertas com recursos do resultado dos
investimentos.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2013,
permanecendo no período de janeiro/2013 a março/2013 o custeio do exercício anterior apurado na
avaliação atuarial de dezembro de 2011.

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 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.

7 - Conclusão
Certificamos que o Plano II de Benefícios do INFRAPREV está superavitário. O valor do excesso do
Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para constituição da Reserva
de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos Benefícios Definidos.
Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2013.
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
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Parecer Atuarial
Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável
1 – Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria de Contribuição
Variável, administrado pelo INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social, apresentamos nosso
parecer sobre a situação atuarial do citado Plano referente às Patrocinadoras Infraero e INFRAPREV
deste Plano do Instituto em 31 de dezembro de 2012.
Ressaltamos que, este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de
2012. Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido
exercício podem ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA).

2 – Perfil dos Participantes
A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários
utilizados no presente estudo foi 01/07/2012.
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

Participantes Ativos
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)

12.067
43,4
13,8
5.865,62
920.145.477,16

Participantes Autopatrocinados
Descrição
Número
Idade Média (anos)
Tempo de Serviço na Patrocinadora Médio (anos)
Salário Real de Benefício Médio (R$)
Folha Anual do Salário Real de Benefício (R$)

26
38,7
11,7
5.004,32
1.691.460,03

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Descrição
Número
Idade Média (anos)

6
41,5

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$

1.417
68,0
2.037,47
255
57,9
1.421,55
640
62,0
1.088,07
2.312
65,2
1.706,73

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,

Salientamos que para a definição do número de Beneficiários foi considerado o grupo familiar de cada ex-

permanecendo, em qualquer hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais

Participante, de tal forma que viúva e filhos de um mesmo ex-Participante correspondessem a um pensionista.

imprecisões existentes na base cadastral.
Os valores monetários apresentados correspondem a valores nominais posicionados em 01/07/2012. Na
As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas nas tabelas a seguir:

avaliação atuarial esses valores foram projetados para 31/12/2012, refletindo o conceito de capacidade.
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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 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

(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.
(3) Pela experiência INFRAPREV, a rotatividade varia de acordo com a idade:
- Até 30 anos: 2,5% a.a.;
- De 31 a 40 anos: 1,0% a.a.;
- De 41 a 58 anos: 0,5% a.a.;
- Demais idades: Nula.
A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base em estudos elaborados a partir de informações históricas
e expectativa futura da Patrocinadora.
(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 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.

(taxas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria, estado civil e dependentes).
As hipóteses atuariais utilizadas na presente avaliação atuarial foram fundamentadas por meio de
A seguir, descreveremos o conjunto das principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na

documentação encaminhada pelas Patrocinadoras e por estudos específicos realizados em 13/12/2012,

apuração das Provisões Matemáticas desta avaliação atuarial.

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

Taxa real anual de juros (1)

5% a.a.

Projeção de crescimento real de salário (1) (2)

2% a.a.

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

Resolução CGPC nº 18/2006, encontra-se arquivado no INFRAPREV.
As seguintes premissas foram alteradas em relação à Avaliação Atuarial anterior em função dos
resultados do estudo de aderência das hipóteses realizado no exercício:
Hipótese Atuarial

2011

2012

1,00

Mortalidade Geral

AT-83

AT-2000-BASIC

Fator de capacidade para os benefícios

1,00

Taxa Real anual de Juros

6% a.a.

5% a.a

Hipótese sobre rotatividade (3)

Experiência INFRAPREV

Tábua de mortalidade geral (4)

AT-2000 BASIC, segregada por sexo

Tábua de mortalidade de inválidos

Winklevoss

Tábua de entrada em invalidez

Álvaro Vindas Agravada em 50%

Outras hipóteses biométricas utilizadas (5)

Entrada em Aposentadoria, Opção pelos
Institutos e Composição Familiar

A tábua de mortalidade geral foi alterada da Tábua AT-83 utilizada na Avaliação Atuarial anterior para a tábua
AT-2000-BASIC, em função do estudo de aderência das hipóteses realizadas no exercício, com o objetivo de
ajustar a expectativa de mortalidade à tendência de comportamento observada na massa de participantes.
A taxa real anual de juros foi alterada de 6% a.a. para 5% a.a., em função do estudo de aderência das hipóteses
realizada no exercício e dada a tendência de redução da taxa real de juros que começa a ser observada.
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Adicionalmente ressalta-se que a adequação da taxa de juros foi também objeto de estudo técnico

Conta

Nome

R$

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social

2.199.870.431,63

dos estudos de ALM, de forma a identificar, a partir da projeção dos ativos e do fluxo de caixa do

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano

2.094.361.459,47

passivo atuarial do plano de benefícios (estudos de ALM), a taxa de retorno da carteira.

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas

2.090.762.526,43

2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos

592.688.190,82

específico elaborado pela empresa Risk Office, empresa contratada pelo Instituto para elaboração

O método atuarial adotado para avaliação dos benefícios de Aposentadoria, Benefício por Desligamento,
Portabilidade e Resgate foi Capitalização Individual. O método atuarial adotado para a avaliação dos
benefícios de Invalidez, Pensão por Morte, Pecúlio por Morte, Auxílio Doença, assim como a avaliação

2.3.1.1.01.01.00 Contribuição Definida

9.409.696,62

2.3.1.1.01.01.01

9.409.696,62

Saldo de Conta dos Assistidos

dos benefícios dos Participantes Assistidos foi o Agregado. O benefício de Auxílio Reclusão foi

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização

583.278.494,20

considerado imaterial para fins da Avaliação Atuarial, em função da experiência do Instituto.

2.3.1.1.01.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

416.009.447,20

2.3.1.1.01.02.02

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

167.269.047,00

Informamos que, excetuadas as alterações nas hipóteses atuariais mencionadas acima, não ocorreram
alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos métodos atuariais utilizados na presente
avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder

1.534.306.164,16

2.3.1.1.02.01.00 Contribuição Definida

1.279.375.156,24

2.3.1.1.02.01.01

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)

572.506.594,43

Esta avaliação atuarial foi elaborada com base em hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos,

2.3.1.1.02.01.02

Saldo de Contas - Parcela Participantes

706.868.561,81

respeitando-se a legislação vigente, as características da massa de participantes e o Regulamento

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Programado

0,00

2.3.1.1.02.02.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados

0,00

2.3.1.1.02.02.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

0,00

atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece, no encerramento do exercício de 2012, os

2.3.1.1.02.02.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

0,00

parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de

2.3.1.1.02.03.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização Não Programado

254.931.007,92

2.3.1.1.02.03.01

Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados

355.059.090,29

2.3.1.1.02.03.02

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores

50.064.041,19

2.3.1.1.02.03.03

(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes

50.064.041,18

do Plano de Benefícios.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e

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 2012, determinada a partir da avaliação atuarial procedida

2.3.1.1.03.00.00 (-) Provisões Matemáticas a Constituir

36.231.828,55

com base nas hipóteses e métodos atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente,

2.3.1.1.03.01.00

36.231.828,55

(-) Serviço Passado

é a seguinte:
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Conta

Nome

2.3.1.1.03.01.01

(-) Patrocinador(es)

2.3.1.1.03.01.02

(-) Participantes

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o

R$
36.231.828,55
-

Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável vigente em 31 de dezembro de
2012, Plano este que se encontra em manutenção.

2.3.1.1.03.02.00

(-) Déficit Equacionado

-

O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas e

2.3.1.1.03.02.01

(-) Patrocinador(es)

-

nos valores do Patrimônio Social e dos Fundos Previdenciais, Administrativos e de Investimentos

2.3.1.1.03.02.02

(-) Participantes

-

2.3.1.1.03.02.03

(-) Assistidos

-

Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem

-

o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida

2.3.1.1.03.03.00

(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias

fornecidos pelo INFRAPREV posicionados em 31/12/2012.

pelo INFRAPREV.

2.3.1.1.03.03.01

(+/-) Patrocinador(es)

-

2.3.1.1.03.03.02

(+/-) Participantes

-

Em relação à estruturação das Provisões, observamos ainda o que se segue:

2.3.1.1.03.03.03

(+/-) Assistidos

-

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

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico

3.598.933,04

2.3.1.2.01.00.00 Resultados Realizados

3.598.933,04

referentes à reversão de aposentadoria por invalidez em pensão por morte e ao pecúlio por morte

2.3.1.2.01.01.00

3.598.933,04

do inválido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não

Superávit Técnico Acumulado

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

3.598.933,04
105.508.972,16

2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões

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).
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

2.3.2.1.00.00.00 Fundos Previdenciais

12.235.501,82

de pecúlio por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram registradas na conta

2.3.2.1.01.00.00

Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar

12.235.501,82

2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não programados).

2.3.2.1.02.00.00

Revisão de Plano

-

2.3.2.1.03.00.00

Outros - Previsto em nota Técnica Atuarial

-

2.3.2.2.00.00.00 Fundos Administrativos
2.3.2.3.00.00.00 Fundos dos Investimentos

84.591.457,72
8.682.012,62

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).
A Reserva de Contingência foi constituída conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 7º na
Resolução CGPC nº 26 de 29/09/2008.
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O valor da Provisão Matemática a Constituir foi registrado em 31/12/2012 com base no posicionamento
definido no Parecer nº. 23/2011/ERRJ/PREVIC que reconhece como responsabilidade do Patrocinador a

5 – Plano de Custeio para o Exercício de 2013

diferença na provisão matemática decorrente de ajuste de hipóteses para os Assistidos Fundadores e
para a Conta Coletiva de Risco dos Fundadores. No entanto, apesar do posicionamento explicitado no

Contribuições

citado Parecer, o Instituto recebeu a Nota nº 121/2012/ERRJ/PREVIC, de 05/09/2012 aparentemente

Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão

desconsiderando o entendimento anterior. Assim, o Instituto protocolou na PREVIC, em 05/11/2012,

efetuar contribuições para o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável com base nos seguintes

documento requerendo esclarecimentos acerca das providências a serem adotadas no Plano CV

níveis:

relativamente à Provisão Matemática a Constituir. Estando o assunto ainda pendente de definição
perante o órgão fiscalizador, adotou-se, de forma conservadora e em linha com a opinião jurídica
do Escritório Reis, Torres e Florêncio Advocacia, contratado pelo Instituto para orientar a defesa
da questão junto à PREVIC, conforme já informado, o procedimento apresentado no Parecer

Patrocinadora
As Patrocinadoras deverão efetuar as seguintes contribuições:

nº. 23/2011/ERRJ/PREVIC. Tão logo ocorra um retorno da PREVIC sobre o assunto poderá ser necessário
rever, para maior ou para menor, o valor da Provisão Matemática a Constituir ora contabilizada.

Descrição
Contribuição Principal

Contribuição em % da
folha de salário de participação
Conforme Art. 32 do Regulamento do Plano

Contribuição em R$
52.421.571,00

Esclarecemos que os recursos alocados no Fundo Previdencial - Outros Previsto em Nota Técnica

Contribuição Extraordinária

Atuarial que, em 31/12/2012, montavam a quantia de R$ 38.856.599,43 foram revertidos para o Plano

Para amortização da Provisão
a Constituir - Subconta Serviço
Passado

Parcela mensal equivalente a R$ 458.682,42

Contribuição Administrativa
(para cobertura das despesas
administrativas)

0,66% da folha salarial total, sendo:

-

0,7367% sobre a folha salarial dos Participantes
Fundadores

nº. 23/2011/ERRJ/PREVIC.

-

0,5525% sobre a folha salarial dos Participantes
Não Fundadores

Adicionalmente, esclarecemos que os recursos alocados no Fundo de Reversão, que em 31/12/2012

Contribuição Específica (para
custeio do Pecúlio por Morte)

Equivalente ao total das contribuições dos
Participantes Não Fundadores para custeio
destes benefícios

871.030,04

Contribuição Especial (para custeio
dos benefícios de Invalidez, Auxílio
Doença e Pensão por Morte)

Equivalente ao total das contribuições dos
Participantes Não Fundadores para custeio
destes benefícios

2.053.142,23

tendo em vista que o mesmo tinha como finalidade custear a adequação da tábua de mortalidade geral
para a AT-2000, evento este que foi realizado em 31/12/2012, e, compensar a perda que se verifica
na parcela da reserva de transferência dos Participantes Ativos Fundadores em função da alteração
da tábua de mortalidade UP84 agravada em um ano, utilizada para os cálculos da migração para este
Plano, para a AT-2000, ajuste este que não contemplado pela PREVIC nos termos do referido Parecer

montam a quantia de R$ 12.235.501,82, 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.

5.504.188,99

6.228.152,06

Em 31/12/2009, o valor contabilizado da Provisão Matemática a Constituir passou a ser considerado um
compromisso financeiro, sendo mantido o prazo remanescente para a sua amortização. Em 31/12/2012,
o valor contabilizado era equivalente a R$ 36.231.828,55. O valor da Provisão Matemática a Constituir
será evoluído pelo INPC acrescido da taxa real de juros de 5% a.a.
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O valor mensal a ser amortizado durante o próximo exercício é de R$ 458.682,42, sendo

Participantes Autopatrocinados

R$ 454.147,76 relativos à Patrocinadora Infraero e R$ 4.534,66 relativos à Patrocinadora INFRAPREV.

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas contribuições, as contribuições que

Os valores alocados a cada uma das Patrocinadoras foram determinados de forma proporcional ao

seriam feitas pela Patrocinadora, destinadas ao custeio de seu benefício, e a contribuição destinada à

valor da Reserva de Transferência em 01/07/2012. Tais valores serão recalculados anualmente de

cobertura das despesas administrativas, observando as características de Participantes Fundadores

acordo com a citada Reserva de Transferência.

e Não Fundadores descritas neste Plano de Custeio.

O prazo de amortização da subconta Serviço Passado corresponde a 7,92 anos e foi calculado de acordo

Participantes em Benefício Proporcional Diferido

com os itens 10 e 11 da Resolução CGPC nº 18/2006.

Os Participantes Vinculados deverão efetuar as contribuições efetuadas por Participantes Ativos
e Patrocinadoras para custeio das despesas administrativas, observando-se as características de

Contribuições de Participantes Ativos Não Fundadores
Descrição

Contribuição em % da
folha de salário de participação

Contribuição Básica

Conforme Artigo 22 do Regulamento do Plano

Contribuição Administrativa
(para cobertura das despesas
administrativas)

0,5525% da folha salarial

Contribuição Específica (para
custeio do Pecúlio por Morte)
Contribuição Especial (para custeio
dos benefícios de Invalidez, Auxílio
Doença e Pensão por Morte)

Participantes Fundadores e Não Fundadores descritas neste Plano de Custeio, em conformidade com
Contribuição em R$
25.879.328,00

o regulamento do Plano.
Participantes Assistidos

2.482.608,43

Os Participantes Assistidos não deverão efetuar contribuições para o Plano ao longo do próximo exercício.

X * 0,037% do Salário, onde X equivale ao valor
escolhido pelo Participante, conforme Artigo 93
do Regulamento do Plano

871.030,04

O Plano de Custeio previsto para a Contribuição Especial e Específica dos Participantes Não Fundadores

1,93% parcela do Salário que exceder o Teto de
Contribuição do INSS

2.053.142,23

será revisto após o fechamento da massa de Participantes que, em decorrência da concessão dos
aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, será transferida para as novas Patrocinadoras, cujo
processo de adesão ao Plano está em fase de conclusão para aprovação da PREVIC.

Contribuições de Participantes Ativos Fundadores
Descrição

Contribuição em % da
folha de salário de participação

Contribuição Básica

Conforme Artigo 22 do Regulamento do Plano

Contribuição Administrativa
(para cobertura das despesas
administrativas)

0,3683% da folha salarial

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17, do regulamento do Plano não há incidência das contribuições
Contribuição em R$

Especial, Especifica e Administrativa sobre o 13º salário.

37.402.037,00
1.872.771,81

O custo total da despesa administrativa é de 2,21% da folha de participação, neste exercício, 50%
desse custo será financiado com recursos do resultado dos investimentos.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2013,
permanecendo no período de janeiro/2013 a março/2013 o custeio do exercício anterior apurado na
avaliação atuarial de dezembro de 2011.
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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 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.

7 - Conclusão
Certificamos que o Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do INFRAPREV está superavitário.
O valor do excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi utilizado para
constituição da Reserva de Contingência, limitado a 25% do total das Provisões Matemáticas dos
Benefícios Definidos. Adicionalmente, informamos que o valor da Provisão Matemática a Constituir foi,
de forma conservadora e em linha com a opinião jurídica do Escritório contratado pelo Instituto para
defesa da questão, contabilizado de acordo com o procedimento apresentado no Parecer nº. 23/2011/
ERRJ/PREVIC. Tão logo ocorra um retorno da PREVIC sobre o assunto poderá ser necessário rever, para
maior ou para menor, o valor da Provisão Matemática a Constituir.
Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2013.
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
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Parecer Atuarial
Plano Associativo INFRAPREV – PAI 1

Participantes Ativos
Descrição

1 – Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano Associativo INFRAPREV I,

Número

51

Idade Média (anos)

30,5

Tempo de Plano Médio (anos)

0,2

administrado pelo INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social, apresentamos nosso parecer
sobre a situação atuarial do citado Plano em 31 de dezembro de 2012.

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

Ressaltamos que, este documento é o Parecer Atuarial referente ao encerramento do exercício de

contribuições são livremente escolhidas pelo participante, não há vinculação deste Plano com o Salário

2012. Outras informações sobre os resultados da Avaliação Atuarial de encerramento do referido

do Participante, e portanto, este valor não foi objeto de análise.

exercício podem ser consultadas na Demonstração Atuarial (DA).

3 – Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
2 – Perfil dos Participantes

Uma avaliação atuarial é um estudo que tem por objetivo principal estimar, na data do cálculo, o custo

A data base dos dados individuais relativos aos Participantes Ativos utilizados no presente estudo

a longo prazo de um determinado plano de benefícios, devendo incluir os valores esperados relativos

foi 31/12/2012.

tanto aos participantes já recebendo benefícios quanto àqueles que ainda completarão as condições
exigidas para tal.

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

Para esse fim, são feitas projeções de longo prazo, admitindo-se um conjunto de hipóteses

fins desta avaliação atuarial.

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

A análise efetuada pela Mercer na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva, única

crescimento salarial, taxa de reajuste dos benefícios e níveis de benefícios do INSS) e também

e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se

as de caráter biométrico (taxas de mortalidade, invalidez e rotatividade, idade de aposentadoria,

inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detetadas e sanadas,

estado civil e dependentes).

permanecendo, em qualquer hipótese, com o INFRAPREV a responsabilidade plena por eventuais
imprecisões existentes na base cadastral.

Considerando que o Plano ora avaliado foi totalmente estruturado na modalidade de Contribuição
Definida, conforme determinado pela Resolução CGPC Nº 12, 17/09/2002, portanto, não há

As principais características do grupo avaliado, na data base dos dados, estão resumidas na

hipóteses atuariais e econômicas aplicáveis na apuração das Provisões Matemáticas desta

tabela a seguir:

avaliação atuarial, 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

Conta

Nome

R$

2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social

19.879,07

Não aplicável

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano

19.548,36

Projeção de crescimento real dos benefícios do plano

Não aplicável

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas

19.548,36

Fator de capacidade para os salários

Não aplicável

2.3.1.1.01.00.00

Fator de capacidade para os benefícios

Não aplicável

2.3.1.1.01.01.00

Contribuição Definida

-

Hipótese sobre rotatividade

Não aplicável

2.3.1.1.01.01.01

− Saldo de conta dos Assistidos

-

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

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos

-

Tábua de entrada em invalidez

Não aplicável

2.3.1.1.01.02.02

− Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos

-

Outras hipóteses biométricas utilizadas

Não aplicável
2.3.1.1.02.00.00

O método atuarial adotado para avaliação de todos os benefícios foi Capitalização Individual.
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.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial são apropriados e
atendem à Resolução CGPC nº 18/2006, que estabelece, no encerramento do exercício de 2012, os

Benefícios Concedidos

-

Benefícios a Conceder

19.548,36

2.3.1.1.02.01.00

Contribuição Definida

19.548,36

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

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

-

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

-

19.548,36

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 2012, determinada a partir da avaliação atuarial procedida com base nas
hipóteses e métodos atuariais aceitos e respeitando-se a legislação vigente, é a seguinte:

2.3.1.1.03.00.00

Provisões Matemáticas a Constituir (-)

-
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Conta
2.3.1.1.03.01.00

Nome
(-) Serviço Passado

Os valores das provisões matemáticas apresentados acima foram obtidos considerando-se o

R$
-

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)

-

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

que se encontra em manutenção.
O Equilíbrio Técnico do Plano foi determinado com base nas Provisões Matemáticas certificadas e nos
valores do Patrimônio Social e dos Fundos Administrativos fornecidos pelo INFRAPREV posicionados
em 31/12/2012.
Observamos que a Mercer não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem
o Patrimônio Social do Plano de Benefícios ora avaliado, tendo se baseado na informação fornecida
pelo INFRAPREV.

-

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

Regulamento do Plano Associativo INFRAPREV I vigente em 31 de dezembro de 2012, Plano este

5 – Plano de Custeio para o Exercício de 2013
Contribuições
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão efetuar
contribuições para o Plano de Associativo Infraprev I com base nos seguintes níveis:
contribuições de participantes Ativos
Contribuição em % da
folha de salário de participação

2.3.1.2.01.01.01

Reserva de Contingência

-

2.3.1.2.01.01.02

Reserva Especial para Revisão de Plano

-

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

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

330,71

Descrição

Contribuição em R$

O custo total da despesa administrativa será financiado com recursos do resultado dos investimentos.

330,71
-

O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2013,
permanecendo no período de janeiro/2013 a março/2013 o custeio do exercício anterior apurado na
avaliação atuarial de constituição do Plano.
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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 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.

7 – Conclusão
Certificamos que o Plano Associativo INFRAPREV I está equilibrado, dependendo do pagamento das
contribuições previstas no Plano de Custeio para manter o equilíbrio.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2013.
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
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Relatório
dos Auditores Independentes

1

Examinamos as Demonstrações Contábeis do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV,
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas

4

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas e

demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa,

individuais por plano de benefício. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,

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

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente

líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais para o exercício findo naquela

se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes

data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

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

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

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.

5

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Opinião
Responsabilidade dos auditores independentes

3

6

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis

patrimonial e financeira consolidada do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV e

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho consolidado e

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

por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as

seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de

contábeis estão livres de distorção relevante.

Previdência Complementar – CNPC.
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Ênfase
Viabilização do Plano de Benefício Definido – BD I

7

Conforme mencionado em nota explicativa nº 11, o Plano de Benefício Definido – BD I apresentou,
no exercício de 2012, déficit técnico no valor de R$ 1.693.718 equivalente a 2,60% do Patrimônio

de Cobertura do Plano, tendo como principal fator que contribuiu para a manutenção do déficit
equacionado, em relação ao apurado em 2011, a alteração nas premissas de taxa real de juros e
mortalidade geral. Estudos técnicos foram realizados objetivando a viabilização do Plano resultando
em proposta de saldamento como medida saneadora. A aprovação pela PREVIC da referida proposta
encontra-se em tramitação.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

8

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados para fins de
comparação, foram por nós anteriormente auditados de acordo com as normas de auditoria vigentes

por ocasião da emissão do relatório em 27 de janeiro de 2012, que não conteve nenhuma modificação.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013.

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI

Antonio Carlos de Oliveira Pires

Auditores Independentes S/S

Contador-CRC-RJ-065.305/O-RJ

CRC-SP-5.528/O-S-RJ
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Ata

Parecer

da Diretoria Executiva

do Conselho Fiscal

Às 10 horas (dez horas), do dia 05 de fevereiro de 2013, de acordo com o artigo 41 do Estatuto, reuniram-

Em cumprimento ao Artigo 63 do Estatuto do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, e

se, extraordinariamente, os membros da Diretoria Executiva do INFRAPREV, na sede do Instituto à Avenida

com base na análise efetuada nas Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício financeiro

Almirante Barroso, 54 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ. A Reunião contou com a presença do Diretor-

de 2012, consubstanciado pelo Parecer Atuarial Sintético de Mercer Human Resource Consulting Ltda.,

Superintendente, Carlos Frederico Aires Duque; do Diretor de Administração e Finanças, Miguel Alexandre

bem como pelo Parecer dos Auditores Independentes RSM Boucinhas, Campos & Conti Auditores

da Conceição David e do Diretor de Benefícios, Diblaim Carlos da Silva. Iniciados os trabalhos, deliberou a

Independente SS, em Reunião Extraordinária, representada por seus membros abaixo assinados,

Diretoria Executiva sobre o seguinte assunto: ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

manifesta-se pela aprovação das referidas Demonstrações, anexas a este Parecer.

DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS; DOS PARECERES
ATUARIAIS E DOS PLANOS DE CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013: A Diretoria Executiva procedeu à

Rio de Janeiro – RJ, 7 de fevereiro de 2013

análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2012, bem como, dos Pareceres Atuariais do Plano I de Benefícios – Plano BD I; Plano II
de Benefícios – Plano BD II; Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV e Plano Associativo

Áurea Martins Gonçalves de Souza

Infraprev I – PAI 1, elaborados pela empresa Mercer Human Resource Consulting Ltda. e do Parecer das

Presidente

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,

Margareth Lyses Rabelo Mendes

as Demonstrações Contábeis do Encerramento do Exercício de 2012 e respectivas Notas Explicativas;

Membro Titular

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 2013, na forma das disposições estabelecidas na

Délio Santos Lima

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

Membro Titular

e Deliberativo do INFRAPREV. Nada mais havendo a tratar o Diretor-Superintendente deu por encerrada a
Valternei do Amaral Oliveira

reunião, lavrando-se a presente Ata assinada pelos Diretores presentes à reunião.

Membro Titular
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013
Cristiane Dias Silva
CARLOS FREDERICO

MIGUEL ALEXANDRE

DIBLAIM CARLOS

AIRES DUQUE

DA CONCEIÇÃO DAVID

DA SILVA

Diretor-Superintendente

Diretor de Administração e Finanças

Diretor de Benefícios

Membro Suplente
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Ata
do Conselho Deliberativo

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do INFRAPREV, realizada no dia 7 (sete) de

Em prosseguimento, o Conselho Deliberativo aprovou, também, os respectivos Planos de Custeio

fevereiro de 2013, na Sede do Instituto, à Avenida Almirante Barroso, 54 – 6º andar- Centro – RJ. A

para o exercício de 2012 dos Planos I de Benefícios – Plano BD I; Plano II de Benefícios – Plano BD II,

reunião iniciou-se às 9h, contando com a presença dos seguintes membros: JAIRO RESENDE, KEYLA

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV e Plano Associativo INFRAPREV I – PAI 1

REGINA DA SILVA TORRES BOSCO MATIAS, FLÁVIO RODRIGUES, CARLOS EDUARDO GUAPINDAIA

administrados pelo INFRAPREV.

CAMPOS, OSCAR JÚLIO MURARO, JOEL ALVES RAMIRES, e ROBERTO CELSO HABBEMA DE MAIA, com
a ausência justificada do conselheiro JOSÉ FRANCISCO MARINHO FREIRE. Na qualidade de Presidente

2) Divulgação:

da Mesa assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro JAIRO RESENDE, que designou a mim, KEYLA
REGINA DA SILVA TORRES BOSCO MATIAS, para secretariá-lo. Iniciados os trabalhos, deliberaram sobre

O Conselho Deliberativo recomenda que seja procedida ampla divulgação dos resultados aos Participantes,

os seguintes assuntos:

em forma de Relatório Anual do Exercício 2012, no Jornal Futuro e mediante disponibilização na Internet
e homepage do Instituto a exemplo dos procedimentos observados em exercícios anteriores. Nada mais

1) Aprovação das Demonstrações Contábeis do Encerramento do Exercício de
2012 e Respectivas Notas Explicativas; dos Pareceres Atuariais e dos Planos
de Custeio para o Exercício de 2013:

havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião às 14h, sendo lavrada a presente Ata, que após lida

Após apreciação dos documentos apresentados, nos termos do artigo 21 do Estatuto do INFRAPREV,

Jairo Resende

o Conselho Deliberativo aprovou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e Financeiras

Presidente

e achada conforme, foi por todos assinada.

relativas ao exercício findo em 31/12/2012, levando em consideração os Pareceres Atuariais dos
Planos de Benefícios administrados pelo Instituto: Plano I de Benefícios – Plano BD I; Plano II de

Flávio Rodrigues

Carlos Eduardo Guapindaia Campos

Benefícios – PLANO BD II e Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável – Plano CV e Plano

Membro Titular

Membro Suplente

Associativo Infraprev I – Plano PAI 1, elaborados pela empresa de Assessoria Atuarial externa, Mercer

Keyla Regina da Silva Torres Boscos Matias

Oscar Júlio Muraro

Human Resource Consulting Ltda. e o Parecer das Demonstrações Contábeis, elaborado pela empresa

Membro Titular

Membro Suplente

Joel Alves Ramires

Roberto Celso Habbema de Maia

Membro Suplente

Membro Suplente

RSM Boucinhas, Campos e Conti Auditores Independentes S/A, datado de 5/2/2013, apreciados e
aprovados pelo Conselho Fiscal. Em reunião extraordinária, conforme Ata Extraordinária n.º002/2013,
de 06 e 07/02/2013, e Parecer de 07 de fevereiro de 2013.
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Indicador

Descrição

Local no relatório

Status

1.1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como diretor-presidente, presidente do conselho
p. 4-5 (Palavra do Superintendente)
de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia.

Plenamente Atendido

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

p. 17-19 (Gestão Estratégica, Gerenciamento de Riscos)

Plenamente Atendido

2.1

Nome da organização

p. 10 (O Infraprev - Perfil)

Plenamente Atendido

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços

p. 22-23 (Gestão Previdenciária - Planos e Benefícios),
p. 24 (Gestão Previdenciária -Premissas Atuariais)

Plenamente Atendido

2.3

Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures.

p. 12 (O Infraprev - Estrutura Organizacional)

Plenamente Atendido

2.4

Localização da sede da organização

p. 10 (O Infraprev - Perfil)

Plenamente Atendido

2.5

Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou
p. 10 (O Infraprev - Perfil)
são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.

Plenamente Atendido

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

p. 10 (O Infraprev - Perfil)

Plenamente Atendido

2.7

Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/ beneficiários).

p. 10 (O Infraprev - Perfil)

Plenamente Atendido

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 p. 10 (O Infraprev - Perfil)
organizações do setor privado); • Quantidade de produtos ou serviços oferecidos.

Plenamente Atendido

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária

p. 21-22 (Gestão Administrativa - Principais Mudanças no Ano)

Plenamente Atendido

2.10

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório.

p. 13 (O Infraprev - Prêmios e Certificações)

Plenamente Atendido

3.1

Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas.

p. 7-8 (Materialidade - Metodologia)

Plenamente Atendido

3.2

Data do relatório anterior mais recente (se houver).

p. 7-8 (Materialidade - Metodologia)

Plenamente Atendido

3.3

Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.)

p. 7-8 (Materialidade - Metodologia)

Plenamente Atendido

3.4

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo

p. 105 (atendimento@infraprev.org.br)

Plenamente Atendido

3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: • determinação da materialidade; • priorização de temas dentro
p. 7-8 (Materialidade - Metodologia)
do relatório; • identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório.

Plenamente Atendido

3.6

Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). Para outras
p. 10 (O Infraprev - Perfil)
orientações, consulte o protocolo para definição de limite da GRI (“GRI Boundary Protocol”).

Plenamente Atendido

3.7

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório.

Plenamente Atendido

3.8

Indicador não aplicável, pois o Infraprev tem como limite do seu relatório as
atividades do Infraprev no ano de 2012, em sua sede no Estado do Rio de
Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações
Janeiro, nos aeroportos de Campinas, Brasília, Galeão e Guarulhos, através de seus
Plenamente Atendido
terceirizadas e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre
representantes - empregados. Não existindo divisões, subsidiárias, joint ventures,
organizações.
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 p. 21-22 (Gestão Administrativa - Principais Mudanças no Ano)
de medição).

Não Aplicável

Plenamente Atendido
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Indicador

Descrição

Local no relatório

Status

3.11

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição
p. 7-8 (Materialidade - Metodologia), p. 9 (Materialidade - Partes Interessadas)
aplicados no relatório.

Plenamente Atendido

3.12

Sumário de conteúdo da GRI - Tabela que identifica a localização das informações no relatório.

Plenamente Atendido

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas
p. 11 (O Infraprev - Governança Corporativa)
específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização.

Plenamente Atendido

4.2

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas
O presidente do Conselho Deliberativo não é diretor executivo do Infraprev.
funções dentro da administração da organização e as razões para tal composição).

Plenamente Atendido

4.3

Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou nãop. 11 (O Infraprev- Governança Corporativa)
executivos do mais alto órgão de governança.

Plenamente Atendido

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança. p. 11 (O Infraprev- Governança Corporativa)

Plenamente Atendido

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico,
p. 7 (Missão, Visão e Valores)
ambiental e social, assim como o estágio de sua implementação.

Plenamente Atendido

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social que a p. 36-38 (Gestão Financeira - Investimentos Responsáveis, Monitoramento dos
Plenamente Atendido
organização subscreve ou endossa.
Investimentos), p. 42 (Gestão Ambiental, emissões de gases de efeito estufa)

4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.

p. 9 (Materialidade - Partes interessadas)

Plenamente Atendido

4.15

Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar.

p. 9 (Materialidade - Partes interessadas)

Plenamente Atendido

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações
p. 27 (Gestão Financeira - Dados Econômicos)
e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos.

Plenamente Atendido

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas.

p. 37 - 38 (Gestão Financeira - Monitoramento dos Investimentos)

Plenamente Atendido

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece.

p. 22-23 (Gestão Previdenciária - Planos e Benefícios)

Plenamente Atendido

EC4

Ajuda financeira significativa recebida do governo.

p. 10 (Perfil)

Plenamente Atendido

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes.

p. 40 (Gestão Social - Remuneração e Benefícios)

Plenamente Atendido

EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.

Não aplicável

Plenamente Atendido

EN4

Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária.

p. 42 (Gestão Ambiental - Energia e Descarte Seletivo)

Plenamente Atendido

EN5

Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.

p. 42 (Gestão Ambiental - Energia e Descarte Seletivo)

Plenamente Atendido

EN7

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.

p. 42 (Gestão Ambiental - Energia e Descarte Seletivo)

Parcialmente Atendido

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso.

p. 42-43 (Gestão Ambiental - Compensação dos Gases de Efeito Estufa)

Plenamente Atendido

LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.

p. 39-40 (Gestão Social - Recursos Humanos)

Plenamente Atendido

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região.

p. 39-40 (Gestão Social - Recursos Humanos)

Plenamente Atendido

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de p. 39-40 (Gestão Social - Recursos Humanos),
meio período, discriminados pelas principais operações.
p. 40 (Gestão Social - Remuneração e Benefícios)

Plenamente Atendido

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional.

Plenamente Atendido

p. 101-104 Índice Remissivo

p. 40 (Gestão Social - Treinamento)
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índice remissivo GRI
Indicador

Descrição

Local no relatório

Status

LA13

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo
p. 11 (Governança Corporativa)
com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

Plenamente Atendido

LA14

Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional.

Plenamente Atendido

HR2

“Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as
p. 20-21 (Gestão Administrativa - Controle das Operações)
medidas tomadas.”

HR4

Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.

HR6

“Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a p. 20-21 (Gestão Administrativa - Controle das Operações),
abolição do trabalho infantil.”
p. 21 (Gestão Administrativa - Conformidade Legal)

Plenamente Atendido

HR7

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas p. 20-21 (Gestão Administrativa - Controle das Operações),
tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.
p. 21 (Gestão Administrativa - Conformidade Legal)

Plenamente Atendido

SO2

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção.

p. 20-21 (Gestão Administrativa - Controle das Operações)

Plenamente Atendido

S03

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização.

p. 20-21 (Gestão Administrativa - Controle das Operações)

Plenamente Atendido

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

p. 20-21 (Gestão Administrativa - Controle das Operações)

Plenamente Atendido

SO7

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados.

p. 21 (Gestão Administrativa - Conformidade Legal)

Plenamente Atendido

SO8

“Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e
p. 21 (Gestão Administrativa - Conformidade Legal)
regulamentos.”

Plenamente Atendido

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação.

PR9

“Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso
p. 21 (Gestão Administrativa - Conformidade Legal)
de produtos e serviços.”

Plenamente Atendido

FS1

Políticas com componentes socioambientais específicos aplicadas às linhas de negócios.

p. 26-27 (Gestão Financeira - Política de Investimentos)

Plenamente Atendido

FS2

Procedimentos para avaliação e triagem de riscos socioambientais nas linhas de negócios.

p. 37-39 (Gestão Financeira - Monitoramento dos Investimentos)

Plenamente Atendido

FS10

Percentual e número de empresas do portfólio da instituição com as quais a organização relatora interagiu em relação a
p. 38-39 (Gestão Financeira - Promoção da Sustentabilidade)
questões socioambientais.

Parcialmente Atendido

FS11

Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social (positiva e negativa).

p. 36-37 (Gestão Financeira - Investimentos Responsáveis)

Plenamente Atendido

FS16

Iniciativas para aumentar a educação financeira, por tipo de beneficiário.

p. 25 (Gestão Previdenciária - Educação Previdenciária)

Plenamente Atendido

p. 40 (Gestão Social - Remuneração e Benefícios)

p. 21 (Gestão Administrativa - Conformidade Legal),
p. 41 (Gestão Social - Pró-Equidade, Gênero e Raça)

Plenamente Atendido
Plenamente Atendido

p. 14-16 (Gestão Estratégica - Comunicação e Relacionamento e p. 15 Pesquisa de
Plenamente Atendido
Satisfação)
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