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Em 12 meses o crescimento do patrimônio foi de 25,7%. O Diretor-Superintendente, 
Carlos Frederico Aires Duque, explica que o excelente resultado provém da utilização 

mais intensiva de modernas técnicas de gestão de investimentos. O processo decisório, 
compartilhado através dos dois comitês de investimentos e da elaboração de uma política 

de investimentos consistente, tem possibilitado orientar adequadamente as avaliações 
técnicas que embasam todas as aplicações, de modo a maximizar a rentabilidade.
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O mundo vive em constan-
te evolução. Assim também 
acontece com as empresas. O 
aparecimento de novas tecno-
logias obriga as organizações 
a se manterem em permanente 
atualização. E o mesmo acon-
tece com as pessoas: é preciso 
não parar no tempo. 

Foi pensando nesses as-
pectos que a Diretoria Exe-
cutiva, nesse primeiro ano 
de gestão, voltou suas ações 
para a inovação de processos, 
tecnologias, gestão, negócios e 
investimentos.

No entanto, a inovação ne-
cessita de muita reflexão para 
que as ações sejam duradouras. 
Um fator preponderante é a 
legislação. Não adianta querer 
inovar se os critérios estabele-
cidos não forem respeitados.

O resultado desse caminho 
é o crescimento do patrimônio 
em R$ 167 milhões nesses 12 
meses. O investimento nas 
pessoas, a atualização da tec-
nologia e a reestruturação de 
processos são os principais 
fatores responsáveis pelo au-
mento da eficiência operacio-
nal que vem sendo obtida pelo 
Instituto.

Na busca pela excelência, 
implementamos programas de 
desenvolvimento de recursos 
humanos para os empregados. 
Cobramos maior desempenho, 
ampliando a ut i l i zação de 

critérios de eficiência, compe-
tência e transparência.

Optamos pelo desafio de 
cr iar um novo si stema de 
informação integrado. Isso 
exigiu um esforço adicional 
da empresa, porque estamos 
revendo todos os processos de 
trabalho, modernizando suas 
normas, tornando-os mais 
racionais, ágeis e seguros. O 
resultado esperado é reduzir o 
tempo de resposta dos serviços 
em favor de nossos participan-
tes, ampliando a segurança e 
transparência das informações 
com menor custo possível.

Damos um passo a cada 
dia em direção à modernidade 
e sempre nos deparamos com 
desafios constantes. O nosso 
planeta é dinâmico do ponto 
de v ista social, ambiental, 
financeiro, político e tecnoló-
gico. Isso exige das empresas 
respostas rápidas às transfor-
mações.

As nossas ações e aspira-
ções estão dentro desta pers-
pectiva e visam garantir que o 
INFRAPREV seja competitivo 
hoje e preserve cada vez mais 
seu posicionamento estratégi-
co no segmento de previdência 
complementar brasileiro ao 
longo dos anos.
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E d i t o r i a lE d i t o r i a l

Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

Plano de Saúde
O tempo passa rápido e ao mesmo tempo, 

parece que foi ontem. Nos reunimos, a diretoria 
do INFRAPREV e os assistidos. O assunto foi 
apoio à questão da assistência médica, dos ex-
empregados INFRAERO que haviam aderido ao 
PDIN. O INFRAPREV entendeu a tormenta que foi 
a perda do nosso plano de saúde... Com seriedade 
abraçou a causa dos assistidos, nos dando apoio, 
nos respeitando. Educado e gentil, o Instituto nos 
acolheu, promoveu reuniões e convocou planos de 
saúde para estudar nossa realidade... Hoje refle-
tindo sobre a importância de ser assistida venho 
expressar o meu muito obrigada... 

Elenirce Melo Cardoso
Rio de Janeiro – RJ

Resposta:  Gostaríamos de agradecer sua gentil 
mensagem que reflete verdadeiramente o espírito que 
embuiu e motivou todos os profissionais deste Insti-
tuto que se dedicaram de alguma forma ao projeto. 
O espírito de solidariedade e respeito ao próximo. 
Temos a plena convicção que este é um início de mui-
tas outras ações  que pretendemos realizar em favor 
de nossos participantes em cumprimento de nossa 
missão social... Em nome de todos os profissionais 
do INFRAPREV, nossos sinceros agradecimentos e 
nos colocamos à disposição permanente de ajudá-los 
no que for preciso.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente 

Atendimento
Quero parabenizar o Instituto pela maneira 

como atende seus participantes. Foi essa a sen-
sação que tive quando precisei.  

Paulo Afonso Vieira Monteiro
Teresina – PI

Aniversário
Parabéns pelos 24 anos de existência. Já 

participo há 12 anos e só tenho a agradecer pelo 
excelente trabalho desta organização, que nos 
ajudará a garantir uma aposentadoria melhor, 
conforme relatado pelos nossos colegas que se 
aposentaram.

 Hercules Ferreira  Santos
 Guarulhos – SP

Transformações 
permanentes
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

O prazo para 
alterar as contri-
buições básica e 
específi ca do Pla-
no CV termina em 
29 de setembro. 
É uma excelente 
oportunidade para 
os part icipantes 
melhorarem o va-
lor do benefício 
futuro.

A contribuição 
básica é destinada 
à formação da aposentadoria. Aumentando 
o percentual, o valor do benefício cresce 
e o participante tem ainda a vantagem de 
deduzir a contribuição no imposto de ren-
da, até 12% de seus rendimentos, podendo 
pagar assim menos imposto. Além disso, a 
INFRAERO é parceira nesse investimento. 
Ao aumentar a contribuição básica, a pa-
trocinadora aumenta a contribuição prin-
cipal, respeitando a limitação prevista no 
regulamento.

Ao alterar o percentual da contribuição 
específi ca, o participante estará protegendo 
os seus familiares. Esta modalidade forma 

Alteração de contribuição vai até setembro

Uma outra forma de aumentar 

o valor da aposentadoria 

no Plano CV é efetuando a 

contribuição voluntária. O 

regulamento dá a possibilidade 

de o participante fazer aportes.

Nesta modalidade a 

fl exibilidade é total. Os 

valores e a periodicidade 

são determinados pelo 

participante. Não há limites 

defi nidos. O participante pode 

fazer um único depósito no 

ano ou programar os meses, 

recolhendo diretamente 

ao Instituto ou através 

de desconto em folha de 

pagamento.

Assim como a contribuição 

básica, a contribuição 

voluntária tem como destino 

a composição do saldo 

da aposentadoria. Nesta 

modalidade, apenas os 

participantes contribuem para 

o benefício, sem contrapartida 

da patrocinadora.

Contribuição voluntária 
aumenta benefício

Será realizado, nos dias 30 de agosto e 1º de setembro, 
o treinamento dos representantes, no auditório do Aeroporto 
de Recife, com o apoio da INFRAERO.
O evento terá a participação dos representantes titulares e tem por 
objetivo capacitá-los quanto às informações técnicas do INFRAPREV, 
dando destaque às mudanças efetuadas nos regulamentos dos planos, 
além de valorizar a integração com o Instituto e a troca de idéias.

Boletim do Representante
O INFRAPREV criou o Boletim do Representante. Um canal 
de comunicação eletrônico para os seus colaboradores, que tem por 
objetivo prestar informações sobre o Instituto de forma sistematizada. 
A publicação, enviada por e-mail, tem periodicidade mensal. O Instituto 
está presente na maioria das unidades da INFRAERO, porque conta com 

o apoio dos representantes, um importante elo com os participantes. 

Representantes vão receber treinamento
Será realizado, nos dias 30 de agosto e 1º de setembro, 
o treinamento dos representantes, no auditório do Aeroporto 
de Recife, com o apoio da INFRAERO.
O evento terá a participação dos representantes titulares e tem por 
objetivo capacitá-los quanto às informações técnicas do 
dando destaque às mudanças efetuadas nos regulamentos dos planos, 
além de valorizar a integração com o Instituto e a troca de idéias.

Boletim do Representante
O 
de comunicação eletrônico para os seus colaboradores, que tem por 
objetivo prestar informações sobre o Instituto de forma sistematizada. 
A publicação, enviada por e-mail, tem periodicidade mensal. O Instituto 

o 

o pecúlio por morte, que é concedido aos 
benefi ciários.

O procedimento é muito fácil. O formu-
lário está disponível no site do INFRAPREV 
e com os representantes e consta no folder, 
enviado à residência de todos os participan-
tes do Plano CV. 

No site, basta clicar no banner “Melhore 
seu benefício. Aumente sua contribuição”. 
Além do formulário, o espaço tem mais 
informações sobre as vantagens e os proce-
dimentos. Mas se o participante ainda fi car 
com dúvida, pode ligar para a Central de 
Atendimento, 0800-707-1273.

Representantes vão receber treinamento

Participante pode deduzir contribuição básica no imposto 
de renda até o limite de 12% de seus rendimentos
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P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A SP R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S

Profi ssionalização 
impulsiona resultados

A melhoria da performance dos 
investimentos é resultado da maior pro-
fi ssionalização da gestão, com a seleção 
de dirigentes e técnicos com larga experi-
ência profi ssional na área de previdência 
complementar, além de sólida formação 
acadêmica. 

O resultado positivo deve ser creditado 
também à série de mudanças promovidas 
na estrutura organizacional. A reformula-
ção trouxe maior efi ciência e dinamismo 
aos processos do INFRAPREV.

A busca da efi ciência administrati-
va passou pela revisão e normatização 

dos processos, mapeamento de riscos 
e criação de diversas políticas e novos 
controles internos.

Em tecnologia da informação foi 
instituído um plano diretor, responsável 
pela modernização da base tecnológica, 
dos softwares e do aumento da segurança 
da informação. 

Na gestão de pessoas foram imple-
mentados importantes instrumentos, 
como os novos programas de capaci-
tação e de treinamento, pesquisa de 
clima organizacional e remuneração por 
desempenho, além do portal corpora-
tivo, um novo canal de comunicação e 
integração das áreas.

A Diretoria Executiva completa o pri-
meiro ano de gestão com bons resultados 
para apresentar. A rentabilidade dos inves-
timentos chegou a 22,48%, superando em 
quase três vezes a meta atuarial – índice 
de rentabilidade para manter as contas 
equilibradas – que foi 8,36%. O patrimônio 
cresceu ainda mais, 25,7%. Em 12 meses o 
crescimento foi R$ 167 milhões.

O Diretor-Superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, explica que o 
excelente resultado provém da utilização 
mais intensiva de modernas técnicas de 
gestão de investimentos. O processo de-
cisório compartilhado através dos dois 
comitês de investimentos e da elabora-
ção de uma política de investimentos 
consistente tem possibilitado orientar 
adequadamente as avaliações técnicas que 
embasam todas as aplicações, de modo a 
maximizar a rentabilidade e sempre ten-
tando reduzir simultaneamente os riscos 
fi nanceiros envolvidos. 

As mudanças promovidas em 2006 nas 
carteiras de renda fi xa e variável geraram 
melhores retornos fi nanceiros. Na renda 
fi xa houve a opção de priorizar a alocação 
em  um novo indexador. O Instituto optou 
por intensifi car as aplicações em títulos 
públicos federais atrelados ao Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), 
para buscar uma melhor diversifi cação 
dos ativos. Este índice é mais aderente ao 
INPC que reajusta os planos de benefícios 
administrados pelo INFRAPREV. 

Para garantir o casamento dos fl uxos 
de pagamento dos planos de benefícios 
com os investimentos, utilizou-se uma 
técnica denominada Asset Liability Ma-
nagement (ALM) e foram negociados 
vencimentos mais longos desses títulos 
públicos federais. 

Na renda variável, o benchmark foi 
substituído. Saiu o Ibovespa e entrou o 
IBx-100 (Índice Brasil), que possui um 
número maior de empresas negociadas 
na bolsa de valores.

Diretoria comemora um ano de gestão
Mudança nos investimentos 
faz patrimônio crescer 25,7%
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Administração voltada 
ao participante

O foco das atividades do INFRAPREV 
está no participante. Nesse primeiro 
ano, a Diretoria procurou melhorar a 
comunicação, dando maior transpa-
rência às informações.

Para melhorar o relacionamento 
com os participantes foi implantada 
a Central de Atendimento, com sis-
tema 0800 sem custo para os parti-
cipantes.

Com o objetivo de aprimorar e 
facilitar o atendimento prestado pelos 
representantes, o Instituto criou um 
conjunto de peças de comunicação. 
Os colaboradores receberam manual 
de trabalho, folder, cartilha, display 
e CD Rom. Recentemente foi criado 
um boletim eletrônico e a Diretoria 
Executiva irá, com o apoio da INFRA-
ERO, promover o treinamento dos 
representantes.

Houve uma ampliação dos serviços 
aos assistidos, aposentados e pensio-
nistas. O INFRAPREV fi rmou parce-
ria com a Amil para oferecer plano 
de saúde e com a INPAO para plano 
odontológico. Os assistidos também 
receberam a Cartilha INFRAPREV do 
Estatuto do Idoso.

A Diretoria Executiva promoveu 
a adaptação dos regulamentos dos 
planos de benefícios às novas normas 
regulamentares. Foram incluídos nos 
regulamentos os institutos legais: 
portabilidade e benefício proporcional 
diferido. A exigência do participante 
estar aposentado pelo INSS para re-
querer o benefício foi retirada e a idade 
mínima para aposentadoria antecipada 
passou para 48 anos.

A medida mais recente foi à alteração 
do novo do Plano CD para Plano CV. O 
nome do plano não estava adequado 
às características do plano, conforme 
informado pela própria Secretaria de 
Previdência Complementar. A mudança 
do nome não modifi cou nenhuma regra. 
Os direitos permanecem os mesmos.

Diretoria comemora um ano de gestão

Relatório dá destaque às 
atividades dos aposentados
O tema do relatório de atividades do INFRAPREV de 2005, que é enviado ao 

sistema de previdência complementar e à direção da INFRAERO, foi qualidade 

de vida na terceira idade. 

O Instituto selecionou alguns aposentados que descobriram o caminho de 

uma vida melhor. São pessoas que acreditam no aprendizado contínuo e que 

têm consciência de que podem compartilhar experiências.

Porque não basta viver mais sem qualidade de vida. Ter hábitos saudáveis, adotar 

atividades físicas e de lazer ou se dedicar a um trabalho voluntário são alguns fatores 

que ajudam as pessoas aposentadas a se sentirem vivas e úteis na sociedade. 

Para isso, é preciso estar de bem com a vida, aberto a novos desafi os e ter 

objetivos. A recomendação vale para o novo e para o idoso. 

Alguns dos aposentados do Instituto já descobriram o caminho de uma vida 

melhor. Elisabete Ne-

ves Nascimento se 

dedica hoje à pintura. 

Elione Sousa Mar-

ques faz atividades 

físicas: caminhada 

e musculação. Jor-

ge Costa Carneiro 

veleja. Gilson dos 

Santos Campos 

aproveita o tempo 

livre para fotografar. 

Antônio Gil Baião é 

voluntário no am-

bulatório de uma 

igreja e Valmir Cou-

to Vargas é guia 

turístico.

P r a  c o n h e -

cer o re latór io, 

acesse a página 

do INFRAPREV, 

www.inf raprev.

org.br.

Homenagem às administrações passadas
Em reconhecimento às administrações passadas, a Diretoria Executiva inau-

gurou a Galeria dos Superintendentes. A galeria Cássio Romualdo dos Reis é uma 

homenagem às pessoas que lutaram pela criação do INFRAPREV. Os cinco ex-su-

perintendentes que fazem parte da galeria sintetizam e personifi cam o esforço 

coletivo. Os diretores quiseram mostrar com esse ato a importância da preservação 

da história, que simboliza o bem-estar de toda a comunidade aeroportuária.
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futuro
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No Brasil, mesmo a falta de investi-
mento e a escassez de patrocinado-
res não são capazes de suplantar a 

magia dos palcos. Amadores e profissio-
nais dedicam parte de suas vidas à espera 
na coxia e à satisfação com os aplausos ao 
final do espetáculo. O mesmo ocorre com 
a participante Regiane Stella de Aquino.

Empregada da INFRAERO em Brasília 
há 22 anos, ela começou como recep-
cionista, passou pelo departamento de 
Recursos Humanos e hoje é assistente 
administrativa. O lado artístico já se reve-
lava na infância, quando atuava em peças 
da igreja. Mas foi apenas há seis anos que 
redescobriu o gosto pela dramaturgia, e 
começou a fazer cursos de interpretação 
para TV e outros para teatro.

Daí por diante, não parou mais de 
investir na carreira. Participou de diver-
sos comerciais em rádio e TV locais e já 
encenou 11 peças, a maior parte no cir-
cuito universitário, entre elas, o musical 
“Noturno”, de Oswaldo Montenegro. 

Além de 12 trabalhos publicitários, Re-
giane também gravou uma minissérie em 
Brasília, sobre a história da capital, chegan-
do a contracenar com nomes conhecidos, 
como o ator Paulo César Grande. 

Seu talento foi incentivado até mes-
mo no ambiente de trabalho, quando 
a INFRAERO mantinha um grupo de 
teatro. “Fiz parte de um grupo de teatro 
aqui na empresa. As seções estavam 
sempre lotadas. Era muito bom, mas 
acabou”, lembra.

E quando o talento se manifesta, cabe 
ao tempo polir as habilidades natas de 
cada um. Por isso, com formação essen-
cialmente intuitiva, a assistente adminis-
trativa buscou se aprimorar através de 
cursos de interpretação e expressão. “Já 
fiz muitos cursos. Não tenho formação 
acadêmica. Aprendi as coisas mais na 
prática mesmo, porque nunca fiz artes 
cênicas”, conta a atriz que também tem 
na bagagem trabalhos de áudio e dubla-
gem para desenho animado.

Embora não faça do teatro uma fonte 
de renda, Regiane se mostra apaixonada 
pelos palcos. “Graças a Deus sempre tive 
chefes que me apoiaram. Mas sei que é 
difícil viver da arte no Brasil”, explica. 
Para ela o teatro a faz sentir viva. 

Atualmente, Regiane integra um 
grupo artístico que está montando um 
musical com estréia prevista para o final 
deste ano.

G E N T EG E N T E

A magia 
dos palcos
Regiane Stel la de Aquino, 
apaixonada pe l a  ar te  de 
interpretar, já encenou 11 peças

F I Q U E  P O R  D E N T R OF I Q U E  P O R  D E N T R O
Polít ica de Inves t imentos  – O 

INFRAPREV revisou, em junho, a Política 

de Investimentos em função dos planos 

de benefícios. O documento precisou ser 

adequado à nova tábua de mortalidade.

Treinamento – Os gerentes e diretores 

participaram, em 17 e 18 de julho, do Pro-

grama de Desenvolvimento de Liderança. 

O objetivo do treinamento foi desenvolver 

as competências de liderança e gerar 

a integração e o desenvolvimento dos 

diretores e gerentes. Os gerentes tiveram 

uma visão dos desafios do trabalho em 

equipe, da arte de dar e receber feedback 

para melhoria do desempenho e da forma 

de motivar a equipe de trabalho. O Diretor-

Superintendente, Carlos Frederico Aires 

Duque, no encerramento, pediu que todos 

levassem os conhecimentos adquiridos 

para o dia-a-dia, estimulando os outros 

empregados, para que o Instituto fique 

cada vez mais fortalecido.

Aeroporto de Guarulhos – De janeiro a 

maio de 2006, o Aeroporto Internacional 

de São Paulo/Guarulhos – Governador 

André Franco Montoro, registrou a movi-

mentação de 6,8 milhões de passageiros. 

Comparando com o mesmo período do 

ano passado, houve um acréscimo de 

11,7%. O setor doméstico foi o que mais 

influenciou nesse percentual, apresentan-

do um acréscimo de 17,4% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. O setor 

internacional, por sua vez, registrou um 

crescimento de 7,22%. Do Aeroporto de 

Guarulhos existem vôos para 23 países e 

117 cidades nacionais e estrangeiras.

A participante 
Regiane trabalha 
na INFRAERO  
em Brasília

LIGUE 

0800-707-1273
INFORME TAMBÉM

O SEU E-MAIL.

Atualize seu Cadastro 
no INFRAPREV

LIGUE 

0800-707-1273
INFORME TAMBÉM

O SEU E-MAIL.

Atualize seu Cadastro 
no INFRAPREV
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F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

Benefício do 
INSS conta para 

empréstimo

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Junho/2006): R$ 829.249.951,12

Cota do Plano CV: 
Junho/06

2,45349498
Plano CV

R$ 786.294.885,29
Plano I

R$ 36.363.532,12
Plano II

R$ 6.318.533,71

Por Plano

Renda Fixa
60,71%

Renda 
Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Junho/2006 (Em %)

Imóveis
6,55%

Empréstimos
6,06%

26,63%

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO

AGOSTO/06 8 22 31

SETEMBRO/06 11 21 29

OUTUBRO/06 10 23 31

*Data limite para recebimento dos pedidos 
de empréstimos na sede do Instituto.

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2006

AGOSTO  31

SETEMBRO  29

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 

Agora, aposentados e pensionistas que 
fazem parte do convênio INSS/INFRAPREV 
podem solicitar empréstimo no Instituto con-
siderando o benefício da Previdência Social. 

A novidade permite uma elevação con-
siderável no valor a ser concedido. O bene-
fício do INSS é somado à suplementação do 
INFRAPREV e a partir do valor obtido é apura-
da a margem consignável. Neste caso, o prazo 
de amortização pode ser de até 36 meses. 

Um grande atrativo do empréstimo é a taxa 
de juros, bem menor que a praticada pelas 
instituições financeiras. O Instituto também 
coloca à disposição modalidades de acordo 
com a necessidade do participante. Existem 
empréstimos nupcial, saúde, funeral, educa-
ção, emergência e simples.

Disponível
0,05%

Exemplo:
Suplementação INFRAPREV R$    800,00

Benefício INSS R$ 1.200,00

TOTAL R$ 2.000,00

Margem Consignável 30%

Valor máximo de prestação R$    600,00

Empréstimo em 36 meses

R$ 16.000,00  

Prestação: R$ 589,00

Terminologia do plano  
de benefícios mudou

O Plano de Contribuição Definida 
passa a se chamar Plano de Contribui-
ção Variável. O nome mudou, mas as 
garantias continuam as mesmas. O ter-
mo Plano CD, utilizado para divulgação 
e melhor absorção dos participantes, foi 
substituído por Plano CV.

A terminologia foi alterada em função 
da Resolução Nº 16 do Conselho de Ges-
tão de Previdência Complementar. Com a 
criação do Cadastro Nacional de Planos 
de Benefícios surgiu a necessidade de 
adaptar o nome do plano às característi-
cas do regulamento. As regras se aplicam 
a todos os fundos de pensão do País.

O indexador de reajuste anual para 
os benefícios, previsto no regulamento, 
foi o responsável pela alteração, uma vez 
que não consta da modalidade de con-
tribuição definida. Além disso, o plano 
do INFRAPREV tem a conjugação das 
modalidades de contribuição definida e 
de benefício definido. Estão assegurados 
no plano os benefícios de risco, que não 
fazem parte, também, da contribuição 
definida.

A adequação da nomenclatura de 
Plano CD para Plano CV foi solicitada 

ao órgão fiscalizador e regulador, a Se-
cretaria de Previdência Complementar. 
O assessor jurídico do INFRAPREV  
Ednaldo Fonseca esclarece que a altera-
ção da identificação do plano representa 
a manutenção dos direitos e garantias 
conquistados pelos participantes. “A 
mudança é fato obrigatório e preserva 
os mecanismos de defesa existentes 
nas normas regulamentares do plano”, 
enfatiza.

• Contribuição Variável: Planos 
cujos benefícios de aposentadoria apre-
sentam a conjugação das características 
das modalidades de contribuição defi-
nida e de benefício definido, por exem-
plo, indexadores de reajustes, além dos 
ajustes aos saldos de contas.

• Contribuição Definida: Planos 
cujos benefícios de aposentadoria têm 
seu valor permanentemente ajustado ao 
saldo de conta do participante, inclusive 
na fase de recebimento de benefícios, 
considerando-se o resultado líquido de 
sua aplicação, os valores aportados e os 
benefícios pagos.

INFRAPREV precisou substituir o nome para  
Plano de Contribuição Variável, devido à legislação 



Desatenção, impulsividade e inquietude podem ser 
sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hipe-
ratividade (TDAH). De origem genética, o distúrbio surge 
durante a infância e, na maior parte dos casos, permanece 
por toda vida adulta, embora de forma mais amena. 

Portadores desse tipo de transtorno se dispersam com 
facilidade de atividades prioritárias para dar atenção a 
eventos de menor importância, como ruídos, e aconteci-
mentos banais. Concentrar-se durante poucos instantes 
em alguma tarefa, pode ser um trabalho exaustivo para 
quem sofre de TDAH.

• Crianças – Na infância 
encontram dificuldades 
para se relacionar com co-
legas, pais e professores. 
Nos meninos, em espe-
cial, os sintomas são mais 
visíveis. Taxadas como 
distraídas e estabanadas, 
as crianças podem apre-
sentar dificuldades para 
respeitar regras e limites, 
o que, muitas vezes, resul-
ta em baixo rendimento 
escolar. Cerca de 5% das 
crianças em idade escolar 
são afetadas pelo TDAH. 

• Adultos – Já na fase adulta, os sintomas recaem sobre 
tarefas do cotidiano e do trabalho profissional, influindo na 
memória e tornando os portadores esquecidos, inquietos e 
impulsivos. Neste caso, os indivíduos costumam apresentar 
dificuldades para se concentrar em apenas uma tarefa, não 
conseguem concluir um trabalho por inteiro, se entregando 
logo a outro, e esquecendo com freqüência aquilo que foi 
programado. Os portadores deste transtorno não conse-
guem se concentrar em detalhes simples

• Tratamento – O tratamento para o TDAH comporta 
desde orientações aos 

familiares e portador, 
até prescrição de me-
dicamentos, medita-
ção e psicoterapia. O 
diagnostico precoce 

facilita o tratamen-
to. Além disso, é 
importante que 
pais e familiares, 
fiquem a par do 
que é o TDAH para 
facilitar a compre-
ensão e aprender 
a lidar da melhor 
for ma poss ível 
com o portador 

do distúrbio.

S A Ú D ES A Ú D E

Você sabe o que é TDAH?

Plano de previdência: benefício que mais cresce
A Revista Exame, edição 898, 

publicou matéria sobre como os 

planos de previdência privada ga-

nham espaço como recurso para a 

retenção de executivos nas grandes 

empresas. 

Segundo a matéria, enquanto 

quase todos os benefícios tradicio-

nais perderam a popularidade, a 

previdência privada despontou, em 

todos os níveis hierárquicos, como 

o que mais cresce. 

De acordo com dados da con-

sultoria Hay Group, a adesão das 

empresas aos planos de previdência 

privada cresceu exponencialmente 

nos últimos tempos. Em dez anos, 

por exemplo, 55% dos presidentes 

recebiam o benefício. Hoje são 76%. 

O mesmo movimento (com propor-

ções semelhantes) aconteceu com 

os níveis hierárquicos inferiores – da 

baixa gerência à diretoria. 

A razão para o sucesso dos 

planos de previdência privada é sua 

eficiência naquilo que as empresas 

mais prezam em matéria de recursos 

humanos: a capacidade de retenção 

de um bom profissional. O mecanis-

mo da previdência privada funciona 

de maneira semelhante a um pro-

grama de fidelidade de companhias 

aéreas. Quanto maior a milhagem   

ou, nesse caso, o tempo de casa, 

maiores os benefícios. A intenção 

dos profissionais de recursos huma-

nos das empresas é tornar mais difí-

cil a vida do concorrente interessado 

em roubar seus talentos. 

Portadores desse tipo de transtorno se dispersam com facilidade de atividades prioritárias

P R E V I D Ê N C I AP R E V I D Ê N C I A


