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APOSENTADO DO INFRAPREV 
RECEBE HOMENAGEM
Mitio Kimura, que trabalhou no Aeroporto de Cumbica (SP), foi 
o representante de todos os aposentados do INFRAPREV na 
comemoração do Dia do Aposentado (24/01), promovida pela 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp) e pelo Sindicato Nacional das Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp). 
O empregado do Instituto Sérgio Velloso entregou ao 
assistido um diploma no evento realizado em 26 de 
janeiro, em São Paulo.  “O INFRAPREV foi uma mãe 
e um pai para mim. Pude arcar com a escola dos 
meus filhos e tenho uma boa qualidade de vida”, 
afirmou Mitio, que trabalhou por 32 anos na 
área de Engenharia da Infraero.

RESULTADO 
POSITIVO 

EM 2014
O patrimônio do INFRAPREV registrou, em  

2014, crescimento de 11,90%, superando a meta 
atuarial (INPC+5% ao ano) de 11,65%, e fechou em 

R$ 2.697 bilhões. A rentabilidade de 11,08% ficou 
acima da taxa média do segmento de previdência 

complementar de 10,50%. Os planos CV, BDI Saldado 
e BDII encerram o ano com superávit técnico, que 

formou reserva de contingência. Página 7
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EDITORIAL

Estamos iniciando o ano com eleição para 

os Conselhos Deliberativo e Fiscal do INFRAPREV. 

Uma grande oportunidade dos participantes acom-

panharem de perto a administração da sua previ-

dência e de contribuírem na gestão.

A votação para eleger os novos membros dos Conselhos 

começa em março. É muito importante participar desse processo 

democrático de escolha do candidato, seu colega de trabalho que irá 

representá-lo no Instituto. 

Precisamos de conselheiros compromissados que defendam 

o interesse dos participantes. O Jornal Futuro traz uma matéria com-

pleta sobre as eleições com perfil dos candidatos e como votar.

O participante também pode conferir neste jornal o desem-

penho do INFRAPREV em 2014. Em um ano instável, de eleições 

presidenciais, a volta da inflação e o baixo crescimento do país, o 

Instituto conseguiu elevar seu patrimônio e garantir resultado positi-

vo no ano, em um cenário desfavorável para o mercado financeiro. 

Esta edição apresenta ainda a importância do planejamento 

da aposentadoria com a possibilidade do participante avaliar se o 

percentual da sua contribuição para o Plano CV atenderá as suas ex-

pectativas. Uma forma de incrementar o saldo de conta para ter um 

benefício maior é o aumento da contribuição. O seu futuro depende 

das escolhas e ações feitas hoje.

A educação previdenciária também está sendo abordada. Fo-

ram produzidos vídeos que orientam os participantes e dependentes 

quanto aos benefícios do Plano CV. 

Em 2015, estaremos cada vez mais empenhados em aprimo-

rar os processos previdenciário, financeiro e de comunicação para 

melhor atender os nossos participantes. E para qualquer informação, 

orientação e esclarecimento, utilize os nossos canais de relaciona-

mento. Não hesite em usá-los.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE

DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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CANAL ABERTO

PROCESSO  
DEMOCRÁTICO

ERRATA

Na página 7 da edição anterior do Jornal 
Futuro (Nov/Dez 2015), na matéria ‘Relatório 
Anual é premiado pela Abrasca’, o ano correto do 
relatório é 2013 e não 2014, como foi publicado.     

CLUBE DE VANTAGENS
Gostaria de manifestar que é notório que 
o INFRAPREV prioriza os participantes do 
Rio de Janeiro. (...) o “Clube de Vantagens” 
anuncia absolutamente nada para outros Es-
tados da Federação. Oportuno lembrar que 
o INFRAPREV não se resume ao Rio de Janeiro.
Marcos das Neves Souza 
Florianópolis – SC
 
RESPOSTA: O INFRAPREV reestruturou 
o Clube de Vantagens para atender todos os 
participantes. Gradativamente, será amplia-
do com estabelecimentos de rede nacional. 
Hoje já existe a Unimed e o site de compras. 
Caso você deseje efetuar alguma indicação 
para o Clube de Vantagens, envie para o 
e-mail clubedevantagens@infraprev.org.br.  

13º DE AUXÍLIO-DOENÇA
(...) Estando afastado eu tenho direito ao 
13º salário ou não, e se sim, existe um perí-
odo para o pagamento? Obrigado.   
Moysés Ferreira de Souza
São José dos Campos – SP 

RESPOSTA: O 13º salário, proporcional 
ao período em que o senhor esteve em auxí-
lio- doença, será pago ao término do benefí-
cio. No sistema do INFRAPREV consta que o 
seu auxílio se encerrará em 1º de dezembro 
de 2014, caso não haja prorrogação.

ELOGIO
Estou escrevendo para agradecer do fundo 
do meu coração todo o suporte que sem-
pre recebi de todos vocês durante a minha 
vida profissional na Infraero e mais ainda 
depois que estou aposentado. Deus na sua 
plenitude dará muito mais progresso a todos 
desta instituição abençoada e competente. 
Feliz Natal e muitos mil anos de 2015.
Antônio Jorge das Mercês
Aposentado – Belém – PA
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SEGURIDADE

O participante ao solicitar aposen-
tadoria no INFRAPREV deve ficar atento 
à data a ser preenchida no Requerimento 
de Benefício. O benefício passa a contar no 
dia seguinte a data informada. Por isso, não 
perca tempo. 

O requerimento devidamente pre-
enchido deverá ser protolocado junto ao re-
presentante. No entanto, somente poderá 
ser encaminhado ao Instituto com a cópia da 
rescisão de contrato de trabalho homologa-

da e demais documentos que compõem o 
processo de aposentadoria.

Outra opção, é o envio do requerimen-
to diretamente ao INFRAPREV pelo correio, 
por Sedex, com a documentação completa.

A relação de documentos para com-
por o processo de aposentadoria, bem como 
todos os  formulários do INFRAPREV a serem 
preenchidos pelo participante, podem ser 
consultados no portal www.infraprev.org.br 
– em Autoatendimento – Benefícios. 

APOSENTADORIA: ATENÇÃO 
À DATA DE REQUERIMENTO

AUMENTE A CONTRIBUIÇÃO  
PARA A APOSENTADORIA
COMECE 2015 DE FORMA PLANEJADA E 
INCLUA SEU BENEFÍCIO COMO PRIORIDADE  

No início do ano, ter pla-
nejamento é fundamental para 
manter a vida financeira equilibra-
da nos próximos meses. Inclua nas 
prioridades de 2015 o aumento da 
sua aposentadoria no INFRAPREV. 
O esforço será recompensado no 
futuro com um benefício mais con-
fortável. Acesse o portal em Autoa-
tendimento – Serviços – Alteração 
de Percentual. 

O participante pode alterar as con-
tribuições destinadas à aposentadoria ao 
elevar o percentual da contribuição básica, 
a Infraero contribui em até 8% limitado ao 
valor de R$ 1.119,30. O valor destinado ao 
pecúlio também pode ser revisado. 

 A vantagem fiscal é um ótimo 
negócio. As contribuições podem ser 
deduzidas do Imposto de Renda até 
o limite de 12% dos rendimentos tri-
butáveis ao ano.

REQUERIMENTO

SOLICITO O BENEFÍCIO ACIMA, INDICADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PLANO DE APOSENTADORIA DE 

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL DO INFRAPREV

RENDA MENSAL VITALÍCIA

RENDA MENSAL POR PERÍODO CERTO

(INDICAR UM PERÍODO DE 5 A 20 ANOS)

PERÍODO INDICADO    .......... ( ................
............... ) ANOS

BENEFÍCIO DE PEQUENO VALOR - (PAGAMENTO ÚNICO)

INDICAR UM PERCENTUAL DE ATÉ 25% .......... (....................
.........) %

PARTE DA RENDA NA FORMA DE PAGAEMNTO ÚNICO

SIM
NÃO

QUANT. POR EXTENSO QUANT. POR EXTENSO

PARECER

PROPONHO DEFERIMENTO

DATA

LOCAL E DATA

ASSINATURA DATA
ASSINATURA

ASSINATURA

INDEFERIMENTO

CARIMBO/DATA/ASSINATURA

BANCO - NÚMERO E NOME

NOME

ENDEREÇO COMPLETO

BAIRRO

ESTADO CEP

CPF

IDENTIDADE - NÚMERO/ORGÃO/EXP

TELEFONE FIXO E CELULAR

CIDADE

FORMA DE PAGAMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE DE SEGURIDADE

REPRESENTANTE DO INFRAPREV

DIRETOR DE BENEFÍCIOS

PROTOCOLO DO INFRAPREV

AGÊNCIA - NÚMERO E NOME
NÚMERO DA CONTA CEP DA AGÊNCIA

Informe de Rendimentos 
– O INFRAPREV enviou em feve-
reiro o informe de rendimentos 
para todos os assistidos. Os apo-
sentados e pensionistas também 
têm acesso ao informe em Au-
toatendimento no portal, a partir 
de março. O documento servirá 
de base para a declaração do Im-
posto de Renda do exercício de 
2014. Quanto aos ativos, a Infra-
ero é a responsável pelo informe, 
em que consta o total das contri-
buições ao Instituto. 

Informe de Empréstimos 
– A Gerência de Empréstimo 
também enviou em fevereiro o 
informe do saldo devedor de em-
préstimo para fins de Imposto de 
Renda. O informe foi encaminha-
do apenas aos participantes com 
saldo devedor acima de R$ 5 mil 
em 31 de dezembro de 2014, 
uma vez que não há obrigatorie-
dade de declarar saldo devedor 
abaixo desse valor.  Quem desejar 
a 2ª via do documento deve soli-
citar pelo Fale Conosco no portal 
ou pelo 0800-707-1273. O pra-
zo de envio é de até três dias.

FIQUE POR DENTRO

É necessário ter o CPF e a se-
nha do portal em mãos. Clique em 
‘Lembrar minha senha’ se não sou-
ber ou solicite pelo Fale Conosco no 
portal ou pela Central de Atendimen-
to 0800-707-1273. 
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ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS

A escolha dos representantes dos par-
ticipantes ativos nos Conselhos Fiscal e Delibe-
rativo do INFRAPREV começa em 10 março. 
A votação, que é eletrônica pelo portal e tele-
fone, se encerra em 15 de abril, às 17 horas. 

Estão inscritos 21 candidatos, 8 para o 
Conselho Fiscal e 13 para o Conselho Delibe-
rativo. São duas vagas para cada conselho, uma 
de titular e outra de suplente. 

Os conselheiros são os represen-
tantes legais dos participantes. O papel do 
Conselho Fiscal é examinar a prestação de 
contas do Instituto ao aprovar balancetes, 
orçamentos e compras. Já o Deliberativo é 
quem decide sobre a política geral de admi-
nistração da entidade, seus planos de benefí-
cios, orçamento e patrimônio. 

Para decidir o candidato que melhor 
o representará, avalie o breve currículo no 
portal. A participação de todos os participantes 
ativos durante o processo eleitoral é muito im-
portante para que os representantes possam 
atuar efetivamente nas políticas do Instituto e 
na gestão dos recursos financeiros. 

Dúvidas, entre em contato com a Co-
missão Eleitoral: comissao.eleitoral@infraprev.
org.br ou pelos telefones (21) 2156-8193,       
(21) 2156-8153 e (21) 2156-8156.

21 CANDIDATOS ESTÃO INSCRITOS NA 
ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS PARA VAGAS  
DE PARTICIPANTES ATIVOS 

VOTAÇÃO  
A PARTIR DE  
10 DE MARÇO

01 – Marco Antônio Guimarães – Atua na área de Ope-
rações Aeroportuárias e Licitações no aeroporto de Belém (PA) 
desde 1998. Trabalha como diretor operacional na Cooperativa de 
Crédito Mútuo dos Empregados em Empresas Administradoras de 
Aeroportos (Aerocred), onde é responsável pelo acompanhamento 
contábil, pagamento de contas, movimentação financeira e investi-
mentos, dentre outras atividades. 

02 – Paulo Silvério – Paulo  trabalha como analista na área 
de Engenharia de Projeto na Regional Sul. Desenvolve projetos ele-
tromecânicos na Regional Sul. Tem foco em resultado e ética na ad-
ministração. Foi gerente industrial em uma multinacional alemã.

03 – Arnaldo Morato – Arnaldo é graduado em Direito e Ad-
ministração, com especialização em Gestão Empresarial  pelo programa 
MBA/Infraero. Ingressou na Infraero em 1986 como auxiliar técnico de 
serviços, foi assistente, administrador, ocupou cargos de chefia e gerên-
cia. Atualmente, está na Coordenação de Gestão de Relacionamento 
com a Empresa, da Gerência de Ouvidoria (PROU), na sede. 

04 – Áurea Martins Gonçalves de Souza – Tem 17 
anos de Infraero e já ocupou as funções de coordenação e gerência 
de Administração de aeroportos, regional e sede. Atualmente, tra-
balha em Brasília na Superintendência de Gestão de Participações 
em atividades vinculadas ao segmento de previdência, dentre outras 
atividades. Tem pós-graduação em Estratégia Empresarial na FGV-
-BSB. É presidente do Conselho Fiscal do INFRAPREV, eleita pelos 
participantes, mandato de 2011 a 2015, e certificada pelo ICSS. 

05 – Alex Fabiano – Formado em Pedagogia, possui quatro 
especializações. Atuou por quatro anos na área de Recursos Huma-
nos, oito em Segurança Aeroportuária e três em Inteligência Com-
petitiva. Trabalha na sede. É também professor universitário e atual 
presidente da Associação Nacional de Empregados da Infraero (ANEI). 

06 – Juscelino Andrade – É graduado em Sistemas de 
Informação pelo Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro) e 
pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Ciências de Wen-
ceslau Braz (Facibra). Trabalhou na folha de pagamento da Infraero 
de 2003 a 2007. Atualmente é assistente da presidência da Infraero 
e dá apoio aos colegiados. 

07 – Gustavo – Trabalha na Controladoria da sede da Infraero 
desenvolvendo atividades relativas à gestão patrimonial e orçamentária. 
É formado em Contabilidade e pós-graduado em Finanças e Gestão de 
Projetos. É membro suplente do Conselho Fiscal do INFRAPREV. 

08 – Keyla Torres – É administradora e contadora com 
especialização em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela 
FGV. Trabalha na Diretoria Financeira da Infraero nas áreas de Conta-
bilidade, Orçamento e assessorando a diretoria em projetos estratégi-
cos. Passou por diversos cargos de gestão e chegou a ser superinten-
dente. É conselheira deliberativa do INFRAPREV, defende os direitos 
dos participantes e tem certificação pelo ICSS para exercer a função. 

CONSELHO DELIBERATIVO

VOTAÇÃO
A partir de 10 de março, o partici-

pante poderá votar nos candidatos de sua 
preferência utilizando seu CPF e a senha ex-
clusiva que recebeu pelo correio. A votação 
será pelo portal, por meio do banner Eleição 
de Conselheiros, ou pelo telefone 0800-
602-3120. Em caso de extravio da senha, a 
recuperação poderá ser feita na área restrita 
do portal. 
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09 – Arouca – É ba-
charel em Administração de 
Empresas pela Universidade 
Celso Lisboa e tem MBA 
para formação de gerentes 
e diretores pela Escola de Pós-Graduação 
em Economia da FGV. Passou por diversas 
chefias e já foi coordenador de Planejamento 
na área de Meio Ambiente e coordenador 
regional de Logística de Carga. Hoje, atua na 
área de Licitações SRRJ.

10 – Denis Silveira –  
Está na Infraero desde 1997. 
Trabalha na área de Navega-
ção Aérea. É coordenador na 
PNA/OEA. “O seu candidato 
para garantir que a previdência da Infraero não 
acabe como a da Varig.”

11 – Wilhiam Melo 
– É advogado concursado da 
carreira de procuradores da 
Diretoria Jurídica desde 1998 
e já ocupou vários cargos ge-
renciais na Infraero, como gerente de Consul-
toria Jurídica e de Planejamento e de repre-
sentante da Diretoria Jurídica nos Conselhos 
de Administração e Fiscal da Infraero. Possui 
34 anos de serviço na área Jurídica da empre-
sa. De 2006 a 2009, foi titular do Conselho 
Fiscal do INFRAPREV indicado pela Infraero e 
atualmente é suplente, eleito pelos participan-
tes (2012/2015).

12 – Lúcia Ferreira 
– Já trabalhou na folha de pa-
gamento, controle de pessoal 
e assessoria da presidência. 
Atualmente, é coordenadora 
de Suporte Comercial na Superintendência de 
Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos 
em Brasília.

14 – Sérgio Santos 
– Sérgio está na Infraero há 
30 anos. Já trabalhou nos ae-
roportos de Belém, Curitiba, 
Guarulhos, São José dos Cam-
pos, Campinas e Salvador, dentre outros. É en-
genheiro de produção, tecnólogo em qualidade 
de produção e pós-graduado em Coaching e Li-
derança e Manutenção Industrial. Atua na área de 
Manutenção. 

01 – Bruno Basseto – É o atual gerente de Planejamento e 
Desenvolvimento das Áreas Externas da ESPD/DCES/Diretoria Comer-
cial, em Brasília. Tem experiência sólida na área de Finanças e Gestão de 
Projetos. É graduado em Administração de Empresas pela Faculdade 
de Alagoas, possui MBA em Finanças pelo IBMEC, MBA em Finanças, 
Controladoria e Auditoria pela FGV e MBA em Negócios pela UFAL.

02 – Ánete Viana – Formado em Administração, começou 
a trabalhar na Infraero na Coordenação de Pessoal na sede e desde 
2011 é o coordenador de Importações e Seguros. Foi encarregado de 
Administração e Finanças da SBUR. Já exerceu a função de assistente e 
de coordenador de Patrimônio e Seguros da Superintendência Regional 
de São Paulo. Foi representante do INFRAPREV de 2003 a 2005. 

03 – André Martins – Desde 2006 na Infraero, atuou na 
Superintendência de Auditoria Interna (PRAI), na sede, exercendo a 
função de auditor. No Controle Empresarial, fez análise dos proces-
sos de despesas e receitas. Atualmente, está na área de Contratos, 
onde é coordenador do planejamento das contratações, dentre ou-
tras atividades.  Já trabalhou no Laboratório Farmacêutico do Estado 
de Pernambuco – de 1990 a 2006, como Inspetor de Qualidade.

04 – Fernando Andrade – Possui graduação em Ciências Con-
tábeis e pós-graduação em Gestão Financeira e Controladoria. Tem mais 
de 20 anos de atuação na área de auditoria. Na Infraero, foi auditor, coor-
denador e hoje é gerente na área de Auditoria de Obras. Participou da pri-
meira auditoria realizada no INFRAPREV. Participou ainda da constituição da 
Anatel, onde foram criados os setores de Auditoria Interna e de Fiscalização.

05 – Renato SBRJ – Graduado em Ciências Contábeis, 
com experiência em contabilidade, custos, patrimônio, tesouraria, 
orçamento, investimento e tarifas aeroportuárias. Desde que ingres-
sou na Infraero, em 1999, trabalha na área Financeira do Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde é coordenador desde 2009. 

06 – Cássio – Cássio possui formação em Direito e Filosofia, 
é técnico em Contabilidade e exerceu várias atividades nas áreas Fi-
nanceira, Comercial e Administrativa. Com 21 anos de Infraero, atuou 
nas áreas de Operações, Segurança e Manutenção. Atualmente, é Fis-
cal de Pátio no Aeroporto de Montes Claros, em Minas Gerais.

07 – Francisco Gomes - KIKO – É graduado em Administração 
pela UNB e pós-graduado em Administração Financeira. Está na Infraero há 
31 anos. Trabalhou 15 anos na sede nas áreas Financeira e Comercial. No 
SBGR, ocupou funções nas gerências Jurídica, de Auditoria e de Contratos. 
No SBUL, esteve nas áreas de Operações e Manutenção. “Sei que posso 
representar e fiscalizar bem o cumprimento de nossos interesses.” 

08 – Clóvis Inácio – É engenheiro civil. Atuou na iniciativa priva-
da de 1978 a 1994 em projetos e obras de infraestrutura urbana, edifica-
ções industriais, residenciais e públicos no RS e SC. Na Infraero, trabalhou 
na chefia de Divisão de Engenharia do Aeroporto Salgado Filho e foi chefe 
da Manutenção do Aeroporto de Florianópolis (SC). Atualmente, está 
subordinado à Superintendência do SBFL e Delegado Sindical. 

CONSELHO FISCAL
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RELACIONAMENTO

Os participantes do INFRAPREV 
dispõem de uma forma diferente para aces-
sar os conteúdos de educação previdenciá-
ria. Quatro vídeos foram produzidos para 
esclarecer os benefícios do Plano CV.

Os vídeos, com duração média de 
2 minutos, podem ser assistidos no portal 
do INFRAPREV (www.infraprev.org.br), 
em “Canal de Vídeos”.

BENEFÍCIOS  
DO PLANO CV 
EM VÍDEOS

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO TWITTER
A campanha de educação financeira “#Amizade no Azul: quem economiza, amigo é!” movimentou o 

Twitter do INFRAPREV em dezembro. O vencedor foi o seguidor Felipe D’Ippolito, do Rio de Janeiro (RJ).
O objetivo foi estimular os usuários a darem dicas para um amigo sobre como economizar no fim do ano. 

A iniciativa contribuiu para que a página registrasse um aumento de 63 seguidores. Além disso, 22 das 26 publi-
cações mais populares foram relacionadas à campanha, com a primeira chegando a quase 1.000 visualizações. 

 VENCEDORES DOS CONCURSOS

DESENHO

1 - Sophia Mosquetta de Morais de 10 anos filha da participante Cristina Mosquetta de 
Morais, de Brasília - DF, foi a vencedora do V Concurso de Desenho, com o tema “Meu 
esporte favorito”. Ela ganhou uma bicicleta. Sophia desenhou uma partida de vôlei com 
amigos. Em 2010, foi a terceira colocada.
2 - O segundo colocado foi Gustavo José Arraes de Queiroz, de 7 anos, filho de 
Patrícia Alves Arraes de Queiroz, de Recife - PE. Ele desenhou  um jogo de futebol e 
ganhou um par de patins. 
3 -  Alice Campos Vieira, de 4 anos, do Rio de Janeiro - RJ, foi a terceira colocada. A filha 
de Flávia Vieira retratou um passeio de bicicleta na praça e ganhou uma barraca infantil.

1 - A fotografia de uma trilha com bicicleta na Floresta Amazônica, de Jander Siney 
Veloso Ribeiro, de Manaus - AM, foi a grande vencedora do Concurso de Fotografia, 
com o tema ‘Vida Ativa e Saudável’. O participante recebeu 26 votos pelo portal e 
ganhou uma bicicleta ergométrica.
2 - Alcir Geraldo Alves, de Belo Horizonte - MG, ficou atrás por um voto, e conquistou 
o segundo lugar com a foto “Nadando entre a natureza”. Ele ganhou um tablet. 
3 - Rita de Cássia Vieira Pacheco, de Salvador - BA, ficou em terceiro lugar com 23 
votos. Sua imagem mostrou a paisagem de uma trilha com amigos. Seu prêmio foi uma 
câmera fotográfica.

FOTOGRAFIA

Pensão e Pecúlio  – O vídeo esclare-
ce quais são as diferenças entre pensão e pecúlio 
e quem tem direito ao benefício. Veja também 
como os dependentes podem requerer.

Auxílio-Doença – Veja como 
solicitar auxílio-doença no Plano CV e as 
condições para ter direito ao benefício.

Aposentadoria – Nesse vídeo, os 
participantes têm acesso ao passo a passo para 
solicitar a aposentadoria pelo Plano CV e ex-
plicações sobre os tipos de aposentadoria. 

Planejamento da aposentadoria  
– Confira as vantagens de aderir ao Plano 
CV e como o percentual de contribuição 
influencia o valor da aposentadoria.

2

31

2

31

6



JAN/FEV 2015 FUTUROJORNAL

FINANÇAS NOSSOS NÚMEROS

JANEIRO
Plano CV R$ 2.624.606.673,61

Plano BD I R$ 78.541.591,51

Plano BD II R$ 11.915.226,27

Plano Anei R$ 175.700,97

Patrimônio consolidado R$ 2.715.239.192,36

Cota Plano CV 6,1901882

Cota Plano Anei 1,0782432

Patrimônio Líquido 
Meta Atuarial - 2003 a 2015

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

2009 2012

498,69%

297,28%

Distribuição dos Ativos

8,35%

16,39%
11,85%

56,89% 6,52%

Renda Fixa
Imóveis

Renda Variável
Op com participantes

Inv. Estruturados

NOVO CLUBE DE 
VANTAGENS

O Clube de Vantagens 
foi remodelado e ganhou visu-
al moderno e fácil de navegar. 
Com a nova página, desde a 2ª 
quinzena de dezembro, o par-
ticipante pode usufruir de promoções 
semanais, conhecer a página personalizada de cada 
parceiro, buscar empresas conveniadas em todo 
o Brasil e ainda fazer o filtro por região, além de 
atribuir estrelas pelo serviço prestado, através do 
‘Avalie a Conveniada’. Acesse www.infraprev.org.br/ 
clubedevantagens e conheça todos os parceiros.

O INFRAPREV registrou, em 2014, crescimento do patrimônio de 11,90%, 
superando a meta atuarial (INPC+ 5% ao ano) de 11,65%, fechando o ano com R$ 
2.697 bilhões . A rentabilidade ficou próxima à meta atingindo 11,08%, mas superou 
a taxa média do segmento de previdência complementar, que foi de 10,50%.

Os planos CV, BDI Saldado e BDII encerraram o ano com superá-
vit técnico. O CV registrou superávit de R$ 10.060 milhões, o BDI Saldado, de 
R$ 9.235 milhões, e o BDII, de R$ 2.364 milhões. Esses valores excedentes de 
cada plano foram utilizados para a constituição da Reserva de Contingência, confor-
me legislação vigente. O BDII ainda formou Reserva Especial para revisão do plano.

O desempenho no ano passado é satisfatório, considerando que o mer-
cado financeiro não foi favorável aos investimentos. A Copa do Mundo prejudi-
cou a capacidade de produção do país em junho, devido ao menor número de 
dias de trabalho. Com isso, alguns ativos foram afetados. O segundo semestre foi 
marcado pela corrida eleitoral, o que tornou o mercado volátil. PIB, crédito, alta 
inadimplência e inflação alta também foram influentes, em menor escala.

Mesmo com cenários desfavoráveis, os segmentos de renda fixa e em-
préstimos ficaram acima da meta atuarial, 14,69% e 14,84% respectivamente. A 
renda variável obteve 5,53% e superou o Ibovespa (índice da Bolsa de Valores) 
que foi negativo em 1,94%. Os investimentos estruturados atingiram 3,66%, e o 
fraco desempenho foi em razão de haver, na carteira, fundos de participações em 
período de investimento. Imóveis tiveram rentabilidade de 7,20%.

No longo prazo o resultado é muito positivo e dá maior segurança quanto 
ao pagamento dos benefícios atuais e futuros. De 2003 a 2014, o patrimônio 
líquido teve crescimento de 494,84% e supera em 201,76 pontos percentuais a 
meta atuarial no mesmo período, de 293,08%. A rentabilidade dos investimen-
tos alcançou 399,92%, também acima da meta. 

PATRIMÔNIO CRESCE E 
PLANOS TÊM SUPERÁVIT 
PLANOS CV, BDI SALDADO E BDII ENCERRAM 2014 COM
SUPERÁVIT TÉCNICO, QUE FORMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Política de Investimentos de 2015, aprovada pelo Conselho Deliberati-
vo, está no portal para consulta. Para cada plano de benefício há uma política de 
investimentos: CV, BDI, BDII, Anei e o Plano de Gestão Administrativo (PGA). O 
PGA dá a direção aos investimentos dos recursos administrativos do INFRAPREV. 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Carteira Porcentagem do 
Patrimônio dez/2014

Rentabilidade
2003 a 2014

Meta  
Atuarial

Renda Variável 12,15% 413,10% 293,08%

Renda Fixa 56,27% 324,68% 293,08%

Empréstimos 8,32% 979,62% 293,08%

Imóveis 6,56% 1.105,28% 293,08%

Carteira Porcentagem do 
Patrimônio dez/2014

Rentabilidade
2009 a 2014

Meta  
Atuarial

Investimentos  
Estruturados* 16,72% 80,46% 90,93%

*Carteira criada em 2009.
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PRÁTICAS SAUDÁVEIS MOTIVADAS PELA FAMÍLIA

Ter uma vida ativa e saudável é um lema de Alexandre Camboin Bello da Silva. As horas vagas 
do encarregado de tráfego do Aeroporto de Florianópolis (SC) são preenchidas com aulas de Muay 
Thai e voos de parapente. As razões para que Alexandre realize essas atividades têm uma origem 
em comum, a família.

 A motivação para praticar Muay Thai surgiu do acompanhamento das aulas de seu filho. “Os 
professores eram muito atenciosos no ensino. Isso me despertou o interesse em entrar para um 
clube”, conta Alexandre, que faz Muay Thai há cinco anos e é lutador federado. Além de seu filho, 
sua esposa também pratica o esporte.

A luta para Alexandre não é sinônimo de hobby apenas. O participante conta que fumava por 
20 anos e que só parou devido às aulas. “Se eu não fizesse um esporte, talvez não tivesse qualidade 
de vida hoje. Estou há um ano e meio sem fumar”, diz o participante.

O interesse pelo parapente, por sua vez, apareceu quando Alexandre passou a observar o 
trabalho de seu pai, que faz parte de um esquadrão de busca e salvamento da Aeronáutica. “Ele fazia 
rapel e paraquedismo. Devido a isso, cresci sem medo de esportes de risco”, informa.

Há 10 anos tendo o parapente como hobby, Alexandre conta que já voou por Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, mas que o voo mais marcante foi em ‘Floripa’, que tem muitas paisagens bonitas. 
“Decolei do Rio Vermelho e pousei em Praia Brava. Esse dia foi inesquecível”, relata.

ALEXANDRE CAMBOIN PRATICA MUAY THAI E VOOS DE PARAPENTE POR INFLUÊNCIA DO PAI E DO FILHO

NOSSA GENTE

POR ONDE ANDA

Fred Witzler Grijo – Araruama (RJ)
Trabalhou como projetista na Infraero, especificamente na parte de infraestrutura e pista. O motivo de orgulho 
na carreira do aposentado foi participar do projeto de construção do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro 
(RJ). “Tinha muito mato e lodo. Fizemos todo o processo de terraplanagem”, recorda. Além do Galeão, Fred 
também considera o plano do Aeroporto de Vitória (ES) como um dos mais importantes de que já participou. 
A saudade dos tempos de projetista é grande, principalmente quando vai a algum aeroporto, mas é amenizada 
pela companhia dos amigos que fez na Infraero. “Oito amigos que trabalharam comigo moram na cidade em 
que vivo”, informa. Como hobby, Fred faz caminhada toda manhã com a esposa.

Antônio Jorge das Mercês – Belém (PA)
Trabalhou como fiscal de pátio no Aeroporto de Manaus (AM). Quando se aposentou, em 2013, estava no 
Aeroporto de Imperatriz (MA). Os 39 anos de Infraero foram marcantes na vida do aposentado. Ele conta que 
fez muitos amigos durante o tempo na empresa e que os considera como irmãos. “Foram uma família para mim. 
Contribuíram muito para o meu sucesso profissional”, relata. Atualmente, Antônio informa aos amigos sobre a 
importância de investir no plano de previdência para ter uma boa aposentadoria e beneficiar a família. Caseiro, 
gosta de navegar na internet, ajuda nos afazeres domésticos e se dedica à criação do filho de 11 anos. Viajar não 
está nos seus planos, por enquanto. 

Luiz Macena de Souza – Maceió (AL)
Passou 10 anos na Aeronáutica antes de ingressar na Infraero, onde trabalhou por 24 anos. Iniciou em 1975 
como fiscal de pátio e se aposentou como supervisor. Polivalente, afirma que atuou em muitas funções na em-
presa. Tinha o Aeroporto de Maceió como base, mas passou também pelos de Brasília, Goiânia e Rio de Janei-
ro. Luiz valoriza muito a sua vitalidade. Informa que nada na praia de Pajuçara, em Maceió, de segunda a quinta 
pela manhã. Além disso, caminha com a esposa à tarde. Segundo ele, os hábitos saudáveis contribuíram para 
ter uma vida ativa na aposentadoria. “Nunca bebi e nunca fumei. Por isso, tenho uma boa saúde atualmente”, 
argumenta. Além das atividades ao ar livre, o participante auxilia nos afazeres domésticos.
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