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Veja resultado
da pesquisa com
participantes

Pró-labore de seguro 
de carro é doado a 
instituição de idosas

Diretoria empossa
novos conselheiros
fiscal e deliberativo

Patrimônio cresce 7,30% 
no primeiro quadrimestre

A rentabilidade foi de 6,23% para uma 
meta atuarial de 3,44% e um crescimen-
to de patrimônio da ordem de 7,30% . o 

segmento que impulsionou o resultado 
foi a renda variável com rentabilidade no 
1º quadrimestre de 20,82% . Página 7

Depois de todos esses anos de luta, de-
saf ios, adaptações e conquistas, o momento 
é de comemorar. Lembra daquela idéia, que 
se concretizou em 29 de junho de 1982? 
Ela faz 27 anos. O INFRAPREV dá os para-

béns aos que lutaram pela idéia e são hoje 
aposentados e para os que acreditaram e 
ainda vão se aposentar. O aniversário do 
INFRAPREV é de todos vocês, participantes 
ativos e assistidos. 
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Editorial

Em 29 de junho o INFRAPREV completa 27 
anos. Um fundo de pensão jovem, mas maduro 
nas suas ações e resultados. há seis anos entrou 
em um processo de modernização e não vai parar 

mais. Está em plena capacidade produtiva.
A maturidade está presente nas conquistas obtidas quando de 

sua fundação e da mudança de plano de benefícios. é a conquista 
da solidez, confi rmada com o cumprimento de suas obrigações ao 
longo dos anos, de oferecer mais uma renda aos seus participantes 
quando da aposentadoria.

Mas a juventude salta aos olhos, com o investimento que está sendo 
feito em tecnologia. o sistema interliga todos os processos das áreas e 
fornece respostas mais rápidas. Participantes podem acessar informa-
ções no portal e fazer simulações de casa ou do trabalho. Se tiverem 
ainda alguma dúvida, podem ligar para a central de atendimento ou 
simplesmente solicitar um dado por e-mail, o fale Conosco.

São a modernização e a efi ciência que se apresentam também na 
capacidade dos seus empregados, que ampliam e aplicam os novos 
conhecimentos adquiridos nos treinamentos. 

Para gerir uma empresa é preciso estar conectado com o mer-
cado nacional e internacional. haja vista a crise global de 2008 que 
afetou o mundo todo.

no entanto, não basta apenas estar alinhado com as melhores 
práticas de gestão do mercado. Para se manter jovem, o INFRAPREV 
precisa inovar. São os próximos passos para se manter no auge da 
juventude, com maturidade sufi ciente para enfrentar todas as crises 
que se apresentem.

Estamos orgulhos de fazer parte desse aniversário de 27 anos e 
dessa história, que começou em 1982.

A todos vocês os nossos parabéns. feliz Aniversário!

Carlos Frederico Aires Duque

Diretor-Superintendente
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27 anos: em plena 
capacidade produtiva

Canal Aberto
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Agradecimento
Obrigado pela confirmação de 
minha senha e pela ajuda financeira 
nesses dois anos em que estive 
afastada pelo INSS. O trabalho de 
vocês é desenvolvido, com muita 
competência e  organização. Se 
todos os fundos de pensão fossem 
assim, os trabalhadores estariam 
muito mais protegidos... Solicito o 
envio do informe de rendimento de 
2008, se possível, por e-mail...
Maristela Rovigati
Campinas – SP

Auxílio-doença
Solicito informações sobre 
auxí lio-doença, procedimentos 
para requerer e valores de 
complementação.
Manoel Mateus Lascio
Goiânia – GO

Resposta: Matéria sobre auxílio-doen-
ça na página 6.

Recadastramento
Desejo pedir um formulário de 
recadastramento.
Sebastião Evaldo de Oliveira
Nazaré Paulista – SP

Resposta: o formulário de recadastra-
mento para os participantes assistidos 
(aposentados e pensionistas) será en-
viado no mês correspondente ao seu 
aniversário.

Resgate
Poderia me passar uma simulação 
para resgate por desligamento. 
Já entrei na simulação do site, 
mas gostaria de ver como 
fica certinho, pois tenho um 
empréstimo para quitar. Caso 
o valor do resgate não dê para 
pagar tudo, é possível continuar 
pagando? Fico no aguardo. 
Elisângela de Souza Fernandes
Londrina – PR 

Resposta: o simulador de resgate no 
portal apresenta um valor bem pró-
ximo do resgate. o saldo devedor de 
empréstimo é deduzido do resgate e a 
diferença deverá ser paga de uma única 
vez (à vista) ou em parcelas de acordo 
com o estabelecido pela gerência de 
empréstimos. 
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Gestão

A Diretoria Executiva do INFRAPREV deu posse, em abril, aos 
novos conselheiros, com mandato de quatro anos. A cerimônia 
foi no auditório do Instituto e contou com a presença do Su-
perintendente Regional da InfRAERo do Centro-Leste, Wilson 
Estrela, e dos membros dos Conselhos Deliberativo e fiscal.

no Conselho Deliberativo, foram empossados os conselheiros 
eleitos pelos assistidos, José francisco Marinho freire, titular e os-
car Julio Muraro, suplente. Jairo Resende foi o titular indicado pela 
patrocinadora, reconduzido, e Railton Edson dos Santos, suplente. 

Para o Conselho fiscal tomaram posse Aramis da Silva Go-
mes, titular eleito representante dos assistidos e Ailton Antônio 
da Silva, suplente indicado pela patrocinadora. 

José francisco Marinho 
freire e Railton Edson dos 
Santos não puderam compa-
recer à cerimônia, mas justifi-
caram a ausência.

Novos desafios – o di-
retor-Superintendente, Car-
los frederico Aires Duque, 
em seu discurso, falou dos no-
vos desafios e a necessidade 
de conselheiros, diretores, ge-
rentes e empregados estarem 
unidos e integrados para o 
desempenho de um bom tra-
balho e pleno êxito na missão 
do Instituto. Informou que, a gestão profissionalizada e as mo-
dernas ferramentas de gestão adotadas permitiram amenizar os 
impactos da crise, uma vez que o Instituto teve um resultado de 
0,24% negativo, superior à rentabilidade média do sistema de 
previdência complementar de 1,62% negativo.

Novos conselheiros são empossados
Carlos Frederico Duque falou dos novos desaf ios e da necessidade de união dos conselhos, diretoria  

e empregados para o desempenho de um bom trabalho e pleno êxito na missão do INFRAPREV

Despedida – Jorge Cos-
ta Carneiro, membro do Con-
selho Deliberativo, eleito por 
dois mandatos representante 
dos assistidos, se despediu 
emocionado. 

 – Unimos esforços nes-
se tempo, com o objetivo de 

mostrar e reforçar os conceitos éticos, que nos conduzissem 
a um melhor relacionamento de vida, e o reconhecimento da 
função social e assistencial dos fundos de pensão, que represen-
tam a poupança interna do País e complementam o sistema de 
previdência oficial.

Assistidos do Plano CV 
têm reajuste de benefício

os benefícios do Plano CV, 
aposentadoria e pensão, tive-
ram reajuste em maio de até 
5,83%. o reajuste, conforme 
artigo 142 do Regulamento do 
Plano CV, tem como base de 
cálculo o InPC dos últimos 12 
meses (maio/08 a abril/09). o 
percentual varia de acordo com 
o mês em que foi concedida a 
aposentadoria. 

Confira na tabela os per-
centuais de reajuste de acordo 
com o início do benefício.

Início do 
Benefício Reajuste (%)

Até Mai/08 5,83

Jun/08 4,82

Jul/08 3,87

Ago/08 3,28

Set/08 3,06

Out/08 2,90

Nov/08 2,39

Dez/08 2,00

Jan/09 1,71

Fev/09 1,06

Mar/09 0,75

Abr/09 0,55

SPC aprova alterações 
nos planos BDI e BDII

A Secretaria de Previdência Complementar apro-
vou, em 13 de maio, as alterações propostas nos Regula-
mentos dos Planos BDI e BDII, que tratam da reinclusão 
à folha de pagamento dos assistidos cujos benefícios en-
contram-se suspensos em face do retorno às atividades 
junto à InfRAeRo.

A reinclusão à folha não é retroativa, mas possibilita 
o restabelecimento dos pagamentos aos assistidos dos 
Planos BDI e BDII de benefícios já a partir de maio/2009.

os regulamentos atualizados estão no portal 
INFRAPREV em Planos.

Carlos Frederico acima e os 
novos conselheiros presentes na 
posse (da esquerda para direita)  
Ailton Antônio da Silva, Jairo 
Resende, Aramis da Silva Gomes 
e Oscar Muraro

fotoS : AMéRICo VERMELho
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elevado nível de escolaridade (49% pos-
suem nível superior). Entre os assistidos, a 
proporção de mulheres é quase a mesma 
dos homens, a faixa etária é mais elevada 
(88% têm acima de 50 anos) e 64% pos-
suem nível médio completo. 

Hábitos  
de Mídia

os telejornais 
são os programas 
mais assistidos na tV 
aberta – destaque 

para o Jornal nacional, da tV Globo – en-

na informatização e nas frequentes atuali-
zações nos rendimentos dos participantes 
e no desenvolvimento de novos canais de 
comunicação

A inovação é compartilhada por 49% 
dos participantes e está associada a oferta 
constante de novos benefícios e serviços.

Perfil
Em geral, a maio-

ria dos participantes 
são homens, têm 
entre 30 e 59 anos 
(79%) e possuem 

Pesquisa revela boa imagem do

Imagem

A pesquisa realizada no primeiro tri-
mestre de 2009 revela que 95% dos parti-
cipantes ativos e assistidos avaliam positiva-
mente o INFRAPREV. Apesar do percentual 
de notas positivas (ótima + boa) ter sido 
inferior a pesquisa anterior (97%), houve 
aumento no número de menções “ótimas”, 
o que indica que o Instituto melhorou qua-
litativamente.

o objetivo da pesquisa foi avaliar o 
desempenho do Instituto em 2008, suas 
formas de comunicação e medir o co-
nhecimento geral dos participantes sobre 
previdência complementar. A pesquisa foi 
realizada também com empregados, repre-
sentantes e, pela primeira vez, com forma-
dores de opinião na patrocinadora.

o benefício da previdência comple-
mentar, o empréstimo – principalmente, 
no que diz respeito ao baixo valor das ta-
xas praticadas – e a qualidade e agilidade 
do atendimento são os principais pontos 
positivos do INFRAPREV apontados pelos 
participantes em 2008, em especial, para 
os ativos. no caso dos assistidos, a pontu-
alidade dos pagamentos é o aspecto mais 
valorizado. 

Ainda que a grande maioria não aponte 
qualquer ponto negativo, surgiram algumas 
críticas pontuais em relação a informações 
e juros de empréstimos.

Imagem
no que diz respeito aos atributos de 

imagem, 80% consideram o Instituto sólido, 
em especial, por ser ligado à InfRAERo, 
pelo tempo de mercado e pelos resultados 
positivos dos balancetes e das aplicações 
financeiras apresentados. 

no caso do atributo transparência, 
80% dos participantes relaciona a preocu-
pação que o INFRAPREV tem em informar 
tudo através dos canais de comunicação, o 
nível de detalhamento e a linguagem utiliza-
da nas informações impressas.

é considerado eficiente por 71%, pela 
rapidez com que atende e executa os ser-
viços solicitados pelos participantes e pela 
pontualidade dos pagamentos. A moder-
nidade registrada por 73% está presente 

95% dos participantes avaliam 
positivamente o Instituto e o Jornal 
Futuro é a publicação mais lida

alguma regularidade seu saldo bancário 
e suas despesas diárias – índice maior 
entre os assistidos – e cerca de 60% não 
possui nenhum tipo de aplicação.

Situação Financeira – os partici-
pantes estão menos seguros em relação 
à situação financeira do INFRAPREV nos 
próximos anos do que nos anos anterio-
res, principalmente, os ativos. Em 2007 
eram 92%, para 87% em 2008.

Contribuições – 80% sabem do 
seu saldo de conta e estão satisfeitos 

com a relação entre 
o que contribuem e 
o que irão receber 
ao se aposentarem. 
número que vem au-
mentando a cada ano. 
62% dos ativos têm 
o hábito de consultar 
todas as informações 
disponíveis no seu 
extrato de saldo de 
conta, em especial, os 

participantes da região Sul e 31% confe-
rem somente o saldo total.

Investimentos – 76% dos ativos 
e 84% dos assistidos conhecem os in-
vestimentos que o INFRAPREV  e 78% 
dos ativos e 77% dos assistidos sabem 
que o Instituto possui uma política de 
investimentos e critérios que norteiam 
as aplicações. 61% dos ativos e 44% dos 
assistidos consultam o portal para saber 
sobre esses critérios e 62% dos ativos e 
68% dos assistidos acompanham a ren-
tabilidade dos investimentos. 

Previdência – 77% sabem, exa-
tamente, o significado de previdência 
complementar e 65% de fundo de pen-
são. Entre os assistidos, os índices são de 
43%. Entre os benefícios pela InfRAE-
Ro, o Plano de Saúde é considerado o 
mais importante. 48% colocam-no em 
1º lugar, seguido da Previdência Com-
plementar, mencionada como principal 
benefício por 38%.

Adesão – Para a grande maioria 
dos participantes, as principais razões de 
adesão ao plano de pre-
vidência do INFRAPREV 
são a certeza de que 
receberão uma apo-
sentadoria satisfatória 
e a preocupação com o 
futuro de suas famílias, 
o que possibilitará man-
ter o mesmo padrão de 
vida da ativa.

Aposentadoria 
– três em cada qua-
tro participantes consideram o assunto 
aposentadoria de extrema importância 
e pouco mais da metade começou a 
pensar no assunto antes dos 30 anos.

Benefícios – 50% dos participan-
tes têm conhecimento das condições 
estabelecidas sobre cada benefício pre-
videnciário. A pesquisa detectou que os 
ativos estão menos informados do que 
na pesquisa anterior. 

Planejamento Familiar – Em 
sua grande maioria, os participantes têm 
o hábito de acompanhar com muita ou 

Conhecimento Previdenciário
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o auxílio-doença é um benefício 
de renda mensal temporário, con-
cedido aos participantes dos Planos 
CV e BDI que já tenham 12 meses de 
contribuição ao INFRAPREV. no caso 
de auxílio-doença por acidente de 
trabalho, não há exigência de tempo 
de contribuição. 

o pagamento do benefício é efe-
tuado durante o período em que o 
participante estiver recebendo o au-
xílio-doença pelo InSS. Para solicitá-
lo, basta procurar o representante 
do INFRAPREV no aeroporto, preen-
cher o formulário de solicitação de 
benefício – REB, que também está 
disponível no portal, e anexar os do-
cumentos listados abaixo.
Documentos necessários

• Requerimento preenchido e 
assinado (consta o formulário no 
portal INFRAPREV);

• Carta de Concessão/Memó-
ria de Cálculo do auxílio-doença do 
InSS; 

• Contracheque da InfRAERo 
do mês anterior ao início do benefício; 

• Comunicação de Decisão – 

que é o comprovante do período do 
auxílio-doença, (sempre que prorro-
gado o benefício enviar a nova Co-
municação de Decisão).

Aposentado pelo INSS – o 
participante que ainda não está apo-
sentado pelo INFRAPREV, mas já está 
pelo InSS, e continua trabalhando 
na InfRAERo também tem direito 
ao benefício. o mesmo ocorre com 
aquele que se desliga da patrocina-
dora e continua contribuindo para o 
Instituto.

nesses dois casos, o participante 
deverá ser examinado por médico in-
dicado pelo INFRAPREV, que atestará 
sua incapacidade, descrevendo sua 
natureza e grau, indicando a data dos 
próximos exames e a provável data 
de retorno ao trabalho.

Cálculo – o valor do benefício é 
determinado com base no maior va-
lor encontrado entre o saldo de con-
ta total do participante, divido pelo 
fator atuarial e o valor da diferença 
entre o salário real de benefício e a 
renda do benefício do InSS. o rea-
juste é anual pela variação do InPC.

quanto na fechada o Discovery é o canal 
mais mencionado, seguido de Globonews 
e Gnt. A preferência por um ou outro 
jornal, em geral, é restrita a cada região 
ou estado em que os periódicos circulam. 
Quanto às revistas, a Veja destaca-se em 
todas as regiões. Em geral, o hábito de 
ouvir rádio fM é superior ao de AM em 
todas as regiões pesquisadas.

Internet
85% dos partici-

pantes possuem com-
putador e o índice 
dos que têm acesso 
à internet é de 54%. 

Entre os internautas, cerca 68% acessa a 
Web diariamente, em geral, para leitura de 
jornais (43%) ou consultar o orkut (35%). 
Sobre o portal INFRAPREV 64% atribuem 
avaliação positiva (ótimo + bom). Dos três 
simuladores que o portal disponibiliza aos 
participantes, os de aposentadoria e em-
préstimo são os mais utilizados.

Comunicação
A avaliação atri-

buída a todos os ca-
nais de comunicação 
permanece extrema-
mente positiva, mais 

especialmente em relação ao INFRAPREV 
Informa e Jornal futuro, que registraram 
98%, seguidos do portal com 94%. o 
Jornal futuro permanece como a publica-
ção mais lida, mostrando um índice mais 
destacado no levantamento atual, tendo o 
mesmo ocorrido em todas as regiões, em 
especial no nordeste e nos segmentos de 
ativos e de assistidos.

Atendimento
A avaliação atri-

buída pelos partici-
pantes ao domínio 
de informações e 
cordialidade dos 

atendentes, assim como o tempo e o pra-
zo de resposta permanece extremamente 
positiva para a Central de Atendimento 
(95%) e para os Representantes (89%). 
no entanto, é importante ressaltar que a 
Central de Atendimento registrou cresci-
mento nas avaliações de Ótimo em todos 
os aspectos.

INFRAPREV Auxílio-doença é um 
benefício temporário

Exemplo de Cálculo:
Saldo de Contas
  7.980,60  ⇒ Reserva transferida de Participante

  2.060.17  ⇒ Reserva transferida de Patrocinadora

11.582,00  ⇒ Conta Participante

11.872,26  ⇒ Conta Patrocinadora

34.495,03  ⇒ Saldo de conta total de Participante

169,49009900 FA – Fator Atuarial

R$ 2.280,69 SRB – Salário Real de Benefício

R$ 1.854,00 – renda inicial do auxílio-

doença do INSS

Salário Real de Benefício (SRB) – é a média aritmética simples dos 
(dos 12 últimos) salários de participação nos 12 meses imediatamente ante-
riores ao início do benefício, ajustados pelo InPC.

Fator Atuarial (FA) – fator calculado com base em premissas financei-
ra e biométrica, como taxa de juros e tábua de mortalidade, que tem o obje-
tivo de preservar o equilíbrio entre os compromissos, valores dos benefícios 
a serem pagos, e os recursos necessários para garantia do seu pagamento.

1º Cálculo: Auxílio-

doença (saldo/ FA) =  

R$ 34.495,03 ÷ 

169,49009900 = R$ 203,52

2º Cálculo: Auxílio-

doença (SRB-INSS) =  

R$ 2.280,69 - R$ 1.854,00 

= R$ 426,69

Auxílio-doença do 
INFRAPREV = maior 

valor calculado. Neste caso, 

é o 2º Cálculo de R$ 426,69. 
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Finanças

Para entender melhor a Política de 
Investimentos (PI) é necessário primeira-
mente saber o significado do estudo de 
Asset Liability Management (ALM).

é o estudo técnico que visa estabele-
cer o planejamento a ser seguido para os 
investimentos respeitando-se o fluxo dos 
compromissos previdenciais de cada plano 
com o pagamento de benefícios aos parti-
cipantes (passivo atuarial). Eles devem estar 

bem alinhados para que não faltem 
recursos no presente e no futuro. 
Por isso, o ALM é a base para o 
desenvolvimento da política.

Perfil do participante – o 
INFRAPREV elabora anualmente seu 
estudo de ALM e sua Política de In-
vestimentos. tira uma “fotografia” 
de sua população de participantes, 
fazendo o levantamento de idade, 
salário, sexo, tempo de contribui-

ção, tempo para aposentadoria, número e 
idade de dependentes, entre outros dados.

Esses dados serão considerados no 
momento da análise dos investimentos que 
o Instituto possui em carteira. Além disso, 
leva em consideração o cenário econômico 

Entenda a Política de Investimentos
No documento estão contidos princípios de governança, diretrizes 
de alocação de ativos, controles e monitoramento de riscos

o INFRAPREV realizou a 1ª re-
visão de Política de Investimento de 
2009, para permitir aplicações em 
ativos na modalidade de Depósito 
a Prazo com Garantia Especial do 
fundo Garantidor de Crédito, den-
tro dos limites legais estabelecidos 
pelo Banco Central. 

A modificação, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, ocorreu em 
função da Resolução. BACEn nº 
3.692, de 26 de março, que autori-
zou o fundo Garantidor de Crédito 
a oferecer segurança complementar 
para a emissão de Certificados de 
Depósitos Bancários emitidos por 
bancos de pequeno e médio porte. 
Assim, o total de depósito a prazo 
de cada correntista, em uma mesma 
instituição bancária, tem agora ga-
rantia de até R$ 20 milhões. Antes 
o valor máximo era de R$ 60 mil.

A garantia só será usada em caso 
de intervenção ou de liquidação do 
banco.  A Política de Investimentos 
atualizada está publicada no portal, 
em Investimentos.

e a expectativa de taxa de juros esperada 
para os próximos anos.  

Com todos esses elementos, os técni-
cos traçam o fluxo das obrigações previ-
denciais (passivo atuarial) e definem quais 
são as melhores composições de carteira 
de investimentos que maximizem os resul-
tados financeiros, respeitando-se o grau de 
liquidez e rentabilidade mínima necessárias 
ao pagamento dos benefícios com todos os 
participantes e seus beneficiários. 

Princípios – A gerente financeira, 
Maria Aparecida Donô (na foto), explica 
que com base no Estudo de ALM, o Insti-
tuto define a PI que melhor atenderá as ne-
cessidades de pagamento dos benefícios. 

Adianta que na PI estão contidos os 
princípios de governança, sua alocação es-
tratégica em função de seu passivo atuarial, 
as diretrizes de alocação de seus ativos, os 
controles e o monitoramento de seus ris-
cos e demais orientações. 

o INFRAPREV, como um dos mem-
bros signatários dos Princípios para Inves-
timento Responsável, vem incorporando, 
em sua PI, diretrizes e práticas de respon-
sabilidade socioambiental.

os par ticipantes que f izeram seguro de carro com a Por to 
Seguro em 2008 contribuíram para a doação que foi feita ao 
Amparo thereza Christina do Rio de Janeiro. o pró-labore 
gerado por essas transações foi repassado pelo INFRAPREV 
à instituição. 

o diretor da Chibra Corretora, Eduardo Barrientos, e a che-

fe da assessoria de Comunicação do INFRAPREV, Antônia May-
nart, fizeram a entrega do cheque à presidente da Instituição, 
Maria das Graças Damasceno de Anchieta, em 16 de abril. 

A instituição é uma das beneficiadas das campanhas reali-
zadas pelo Instituto e foi escolhida pelos seus empregados. foi 
fundada em 1924 e abriga atualmente 49 idosas.

Instituição de idosas recebe pró-labore de seguro 

Responsabilidade Social

Política é revisada
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exposição da carteira e garantia de equi-
líbrio a longo prazo com rentabilidade su-
perior à meta atuarial (meta que garante 
os compromissos atuais e futuros). Para o 
INFRAPREV a estratégia foi vitoriosa.

o segundo melhor desempenho no 
quadrimestre foi da car teira de emprés-
timo que alcançou 9% , seguida de imó-
veis, 3,03% .  

Meta arrojada – Segundo Carlos 
frederico Duque, em termos de ren-
tabilidade o objetivo é superar a meta 
da Política de Investimentos que é 

InPC+7% ao ano, dentro dos limi-
tes de exposição de risco def i-
nidos pelo INFRAPREV.

frederico Duque expli-
ca que “a diversif icação 

das car teiras e as 
estratégias de in-
vestimentos de 
longo prazo são 
o caminho para 
neutralizar a vola-
tilidade de cur to 
prazo, muito co-
mum em momen-
tos de crise”. 

rais, de privilegiar na renda variável o giro 
da car teira dos papéis de maior liquidez, 
além de priorizar empresas que pagam 
bons dividendos. 

A partir de outubro de 2008, o 
INFRAPREV começou a se desfazer de pa-
péis de renda variável para alocar recur-
sos em títulos públicos com o objetivo 
de dar uma maior segurança ao patrimô-
nio da instituição, a partir da instalação 
da crise econômica. De setembro/2008 a 
abril/2009 o investimento em renda fi xa 
evoluiu 20,49%, sendo que a categoria títu-
lo público federal aumentou em 13,07%.

Com a alocação maior na renda 
fi xa houve diminuição do risco de 

Nossos resultados

MAIO 29
JUNHO 30
JULHO 31
AGOSTO 31
SETEMBRO 30
OUTUBRO 30
NOVEMBRO 30
DEZEMBRO 30
ADIANTAMENTO DO ABONO ANUAL 
1ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
QUITAÇÃO DO ABONO ANUAL 
2ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 11

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2009

Patrimônio

Maio/2009

R$ 1.324.827.238,58

Por Plano

Plano CV: R$    1.268.494.908,59  

Plano I:  R$        48.860.191,43        

Plano II: R$          7.472.138,56

Cota do Plano CV

Maio/2009

3,542017696

Renda 
Variável

22,94%
Empréstimos

7,06%

Imóveis
4,79%

Distribuição dos Investimentos 
Maio/2009 

Disponível
0,00%

Composição da Carteira 
de Investimentos

Segmento
set/2008 

%
abril/2009

%

Renda Fixa 62,42 65,48%

Renda 
Variável

24,69 22,30%

Imóveis 5,31 4,98%

Empréstimos 7,58 7,24%

Apesar da crise econômica desenca-
deada em setembro de 2008, o balanço 
dos investimentos do INFRAPREV até abril 
deste ano foi bastante positivo, superan-
do as expectativas. no primeiro qua-
drimestre, o patrimônio cresceu 7,30% 
e a rentabilidade foi de 6,23% , superior 
à meta atuarial (InPC+6% ao ano) que 
chegou a 3,44% . 

o primeiro quadrimestre foi puxado 
pela renda variável, cuja rentabilidade foi 
de 20,82%. Apesar do Instituto ter redu-
zido a alocação nesse segmento, que se 
deu em função da desvalorização da bolsa, 
foi benefi ciado pelo resultado positivo. A 
renda fi xa, com rentabilidade de 1,73%, 
não foi o melhor rendimento no período. 
Mas depois da crise foi o segmento que 
garantiu um equilíbrio ao patrimônio e 
teve ganhos em função de uma renda va-
riável em período decrescente. 

Estratégia – Para obter resultados 
signifi cativos, em um momento que ain-
da se sente as repercussões da crise de 
2008, o diretor-Superintendente, Carlos 
frederico Aires Duque, informa que na 
renda fi xa o Instituto decidiu aumentar 
a participação em títulos públicos fede-

Patrimônio cresce e rentabilidade 
supera meta no 1º quadrimestre

Rentabilidade foi de 6,23%. INFRAPREV aumentou a participação em títulos públicos 
federais e privilegiou na renda variável o giro da carteira dos papéis de maior liquidez

Renda Fixa
65,21%

Finanças



Nossa Gente

Restabelecendo valores e vidas
A assistente social Sônia Maria 
Ferreira trabalha a relação 
familiar na recuperação  
de dependentes químicos

DIVULGAção

Sustentabilidade – o diretor-
Superintendente, Carlos frederico 
Aires Duque, participa da 
Comissão de Sustentabilidade da 
Associação Brasileira das Entidades 
de Previdência Complementar 
(Abrapp). o objetivo da comissão é 
compartilhar experiências e apoiar 
o desenvolvimento dos princípios 

de sustentabilidade no âmbito dos 
fundos de pensão.

Pesquisa Abrapp – A Abrapp 
elaborou a pesquisa “os fundos de 
Pensão na Visão dos Participantes”, 
com o objetivo de avaliar as práticas de 
comunicação dos fundos de pensão. o 
formulário com 14 questões de múltipla 

escolha será enviado pelo INFRAPREV 
aos seus participantes que tem e-mail 
cadastrado, a partir da 2ª quinzena 
de junho, e publicado no portal 
para acesso de todos. é importante 
responder a pesquisa para que o 
sistema de previdência complementar 
tenha uma visão ampla do trabalho 
realizado pelos fundos de pensão. 

Fique por dentro

Uma vida de ajuda ao próximo. Esta 
é a melhor definição para a assistente 
social Sônia Maria Alves ferreira do ae-
roporto de Viracopos, Campinas. for-
mada em serviço social e pós-graduada 
em Psicodrama e em Saúde do traba-
lhador – Aspectos Psicobiológicos, Sô-
nia criou na InfRAERo o Programa de 
Prevenção e Recuperação de Depen-
dência Química na Empresa (Predec).

Sônia resolveu promover o progra-
ma, depois de constatar que havia em-
pregados com problemas de dependência 
química. São problemas que afetam não 
apenas o desempenho na InfRAERo, 
mas também os relacionamentos familia-
res e profissionais. “Para a dependência 
não há cura. o tratamento apenas esta-
ciona a doença”, alerta Sônia.

no cargo de assistente social de Vi-
racopos há aproximadamente um ano, 
Sônia, que antes estava alocada em 
Guarulhos, revela que a família do de-

pendente químico é um fator importan-
te na sua recuperação. “A pessoa perde 
o respeito da família. Já durante o trata-
mento, o respeito volta. os valores são 
restabelecidos”.

Mais de 100 funcionários da In-
fRAERo foram beneficiados pelo Pre-
dec. E este tipo de ajuda não se restringe 
apenas ao dependente químico. “Esta é 
uma doença que se alastra por toda a 
família. E quando a família é chamada a 
participar do tratamento do dependen-

te, ela também está sendo ajudada. é 
preciso o envolvimento de todos a longo 
prazo”. Sônia conta também o que sente 
ao promover esse programa. 

– tenho muita alegria. Dói quando 
uma pessoa não consegue estacionar a 
sua doença. Parece que tenho um filho 
que não consegue se reerguer. Quero 
sempre que ele saia dessa situação, que 
seja reconhecido em casa e no trabalho. 
A pessoa precisa se abrir para melhorar. 
é gostoso ver essa caminhada.


