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Plano CV oferece
alternativas aos
participantes ativos

Superintendente
esclarece como
enfrentar a crise

Veja o resultado
da eleição dos 
conselheiros

Relatório apresenta 
resultados de 2008

O par ticipante está recebendo encar tado nesta edição do 
jornal o Relatório do INFRAPREV de 2008. O Instituto decidiu 
enviar os resultados do ano em CD em função do custo, da 
capacidade de armazenamento, da praticidade e da estraté-
gia socioambiental adotada. 

Veja na publicação os destaques da gestão em 2008, infor-
mações sobre seguridade, investimentos, responsabilidade 
socioambiental, além das demonstrações contábeis, os pare-

ceres atuarial, dos auditores independentes e do Conselho Fis-
cal e as atas da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.

O relatório também está disponível no por tal INFRAPREV.

O INFRAPREV prorrogou para 29 de maio 
o prazo para entrega do formulário de re-
cadastramento. Quem perdeu o formulário 
pode solicitá-lo pelo Fale Conosco no portal 
ou pelo 0800-707-1273 e o encaminhamento 
é feito por e-mail. Basta que o participante 
tenha o endereço eletrônico cadastrado no 
Instituto.

O formulário já tem dados pré-impressos 
para confi rmação. Para atualizar alguma infor-
mação, basta que o participante escreva os 

novos dados abaixo dos que estão impressos 
no formulário. Para manter o dado impresso, 
é só deixar o campo vazio. Caso haja exclusão 
de dependente ou de benefi ciário, marque a 
opção “exclusão”.  

A atualização correta da lista de dependen-
te é importante para pagamento de pecúlio e 
de pensão, em caso de falecimento do parti-
cipante. 

O participante deve enviar o formulário as-
sinado.  

Relatório apresenta 
resultados de 2008
jornal o Relatório do 
enviar os resultados do ano em CD em função do custo, da 
capacidade de armazenamento, da praticidade e da estraté-
gia socioambiental adotada. 

ceres atuarial, dos auditores independentes e do Conselho Fis-
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Editorial

Depois de 
um ano de 
turbulências , 
2009 apre-

senta perspectivas mais positi-
vas. O mercado f inanceiro vem 
apresentando cer to equilíbrio, 
em função das medidas adotadas 
tanto no Brasil como nos Estados 
Unidos. 

Embora tenha ocorrido uma 
melhora no mercado f inanceiro 
nos dois primeiros meses, o mo-
mento é de f icar atento aos fatos 
internos e externos e ser mais 
criterioso nas decisões, principal-
mente as que envolvem investi-
mentos.

Os desaf ios são bem maiores 
do que anos atrás, mas não inti-
mida os fundos de pensão. Como 
poupadores de longo prazo, o 
importante é proteger o patri-
mônio para o futuro.

Nesse momento, dois fato-
res são preponderantes para o 
INFRAPREV, cumprir suas me-
tas de 2009 e acompanhar e se 
adaptar às possíveis mudanças 
que possam ocorrer na patroci-
nadora INFRAERO, de forma a 
resguardar os direitos dos par ti-
cipantes.

As ações já foram traçadas no 
f inal do ano passado e constam 

do planejamento estratégico. O 
levantamento de informações e 
análise de vários cenários resul-
taram em cinco grandes pers-
pectivas de atuação: Financeira, 
Patrocinadora e Sociedade, Par-
ticipante e Benef iciário, Proces-
sos Internos e Aprendizado e 
Aprimoramento.

Com base nessa importante 
ferramenta de gestão é possível 
ter uma visão clara e precisa de 
futuro para o Instituto e de to-
mar, com mais segurança, deci-
sões que envolvam riscos, ineren-
tes as atividades empresariais. 

As linhas mestras desse tra-
balho foram def inidas e estamos 
imbuídos do f irme propósito de 
concretizá-las, para isto é preci-
so mais do que nunca, arregaçar 
as mangas e se dedicar ao tra-
balho e as oportunidades que a 
crise oferece para o crescimen-
to. Para ajudar nessa trajetória, 
a administração conta, ainda, 
com a política de investimentos 
e do sistema de controle de risco 
como ferramentas de suporte à 
gestão, além de um modelo de 
governança corporativo integra-
do e par ticipativo. 

Carlos Frederico Aires Duque

Diretor-Superintendente
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Desafios, metas 
e mudanças

Canal Aberto
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Jornal Futuro 

Muito obrigado pela remessa do 

Jornal Futuro por e-mail. Fico 

orgulhoso e feliz pelos avanços do 

nosso INFRAPREV.

Francisco Cavalcante Souto

Maceió – AL

Imposto de Renda

Segundo a nota sobre Legislação 

publicada no Jornal Futuro nº 92 

de Novembro/Dezembro 2008, 

o STJ julgou indevida a cobrança 

de IR sobre os rendimentos dos 

assistidos/aposentados... Consulto 

se a forma mais fácil seria por: 

Processo Administrativo junto a 

Receita Federal ou por Processo 

Judicial e  a possibilidade do 

INFRAPREV me enviar por e-

mail uma planilha de tudo que 

me foi cobrado indevidamente 

desde o momento da minha 

aposentadoria...

Mario Martins Puntar

Rio de Janeiro – RJ

Resposta: O STJ entende que o im-

posto de renda que foi pago por pes-

soas que contribuíram para planos de 

previdência privada no período de 

1989 a 1995 deve ser restituído. Na-

quele período, as contribuições não 

puderam ser deduzidas da base de 

cálculo do imposto a ser pago pelo 

contribuinte e quando do recebimen-

to de benefício o imposto foi cobrado 

novamente sobre essas contribuições. 

A restituição não é automática e não 

alcança a todos, compete a cada par-

ticipante avaliar o encaminhamento 

que pretende dar ao assunto, como 

por exemplo ajuizar uma ação judicial 

contra a Secretaria da Receita Fede-

ral ou ingressar com procedimento 

administrativo.  O valor a ser restitu-

ído varia de participante para partici-

pante em função da sua renda, alíquo-

ta, número de dependentes dentre 

outras condições, que serão apuradas 

pela Receita Federal. O INFRAPREV 

fez o levantamento do valor de suas 

contribuições e já encaminhou corres-

pondência a sua residência.  
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Gestão

A eleição dos representantes dos par-
ticipantes assistidos aos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal teve a participação de 20% 
dos eleitores. Para o Conselho Deliberati-
vo, foram eleitos José Marinho como titular 
e Oscar Muraro como suplente. Já para o 
Conselho Fiscal, Aramis Gomes foi escolhi-
do para ocupar a vaga de titular. 

Pela primeira vez, os participantes 
assistidos do Instituto puderam também 
escolher o seu representante sem sair de  

Aposentados elegem representantes
A eleição computou 392 votos 
para o Conselho Deliberativo e 
390 para o Conselho Fiscal

casa. As eleições aconteceram pelo portal 
INFRAPREV, mas a forma tradicional, com 
as inscrições e votos sendo enviados por 
correio, ainda foi a predominante entre os 
assistidos. 

O processo de eleição pela internet tem 
como objetivo oferecer maior comodidade 

INSS rescinde convênio de 
pagamento de aposentadoria

A par tir de abril os aposentados e pensionistas do 
INFRAPREV vão receber os proventos do INSS separadamen-
te. Não vai constar mais o valor no contracheque do Instituto. 
Mas o pagamento será feito na mesma conta corrente que os 
aposentados e pensionistas recebem atualmente.

A decisão de rescindir o 
convênio de pagamento em 
conjunto com o benefício do 
Instituto foi tomada pelo pró-
prio INSS. O Serviço de Ma-
nutenção de Direitos da Pre-
vidência Social emitiu ofício 
comunicando a nova regra, 
em fevereiro deste ano.

Aposentados e pensionis-
tas que possuam prestação 
de empréstimo superior ao 
valor da suplementação do 
INFRAPREV receberão boleto 
para pagamento na rede ban-
cária. No caso da assistência 
médica, deverão entrar em 
contato com o Instituto pelo 
0800-7071273, para saber 
como efetuar o pagamento.

Novo calendário – Além 
dessa nova regra, a Previdência 
Social mudou o calendário de 
pagamento. A data é em fun-
ção do número final do bene-

e conforto aos eleitores, além de 
ser uma forma mais barata. Foi con-
siderado um teste para as próximas 
eleições que também vão contem-
plar os participantes ativos.

A apuração foi realizada pela 
Comissão Eleitoral do INFRAPREV, 
composta pelo diretor de Benefí-
cios, Diblaim Carlos da Silva, Sér-

gio Ferreira e Ednaldo Fonseca, sob a su-
pervisão dos auditores Adalberto Amorim, 
Heinrich Leonard Felix de Freitas e Eder de 
Souza Santos, da empresa BDO Trevisan 
Auditores Independentes. A eleição com-
putou 392 votos para o Conselho Delibe-
rativo e 390 para o Conselho Fiscal.

fício, sem o dígito. Exemplo:  xxx.xxx.xx6-x, final 6, pagamento em 
março até um salário mínimo, foi em 1º/04/2009, conforme tabela 
abaixo. O número consta na carta de concessão emitida pelo INSS.

Benefícios até um salário mínimo serão pagos até o 10º dia 
útil e acima de um salário mínimo até o 5º dia útil.

Aramis Gomes foi eleito para o Conselho Fiscal e  
José Marinho e Oscar Muraro para o Deliberativo

TABELA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO 2009

PARA BENEFÍCIOS ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

FINAL mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

1 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez

2 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez

3 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez

4 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez

5 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez

6 1º/abr 04/mai 1º/jun 1º/jul 03/ago 1º/set 1º/out 03/nov 1º/dez 04/jan

7 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan

8 03/abr 06/mai 03/jun 03/jul 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan

9 06/abr 07/mai 04/jun 06/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan

0 07/abr 08/mai 05/jun 07/jul 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

PARA BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO

FINAL mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

1 e 6 1º/abr 04/mai 1º/jun 1º/jul 03/ago 1º/set 1º/out 03/nov 1º/dez 04/jan

2 e 7 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan

3 e 8 03/abr 06/mai 03/jun 03/jul 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan

4 e 9 06/abr 07/mai 04/jun 06/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan

5 e 0 07/abr 08/mai 05/jun 07/jul 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan
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5 Questões sobre cobrança 
indevida de IR de contribuições

Gestão

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu que o governo terá que devolver 
o imposto de renda que foi pago indevida-
mente por pessoas que contribuíram para 
planos de previdência privada no período 
de 1989 a 1995. Neste período as con-
tribuições não puderam ser deduzidas da 
base de cálculo do imposto a ser pago pelo 
contribuinte e quando do recebimento de 
benefício o imposto foi cobrado novamen-
te sobre essas contribuições.

Como o participante deverá proceder 
para solicitar ao INFRAPREV o valor das 
contribuições vertidas para o plano, no 

STJ considera cobrança de 
IR indevida e assistido pode 
solicitar devolução de valores

A Unimed Rio ainda está aceitando a inscrição de participantes 
ativos e de seus companheira (o), esposa(o), filhos e netos inde-
pendentemente da idade. No entanto, a inscrição somente será 
efetivada se formado um grupo de, no mínimo, 50 vidas. 

Os interessados deverão acessar o portal www.infraprev.org.br, em 
Planos de Saúde e Odontológico, para conhecer a relação de docu-
mentos exigidos pela Unimed Rio e imprimir formulário de adesão 
que deverá ser preenchido, assinado e entregue ao representante 
do Instituto de sua localidade aeroportuária com os documentos 
necessários. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo 0800-707-1273.

Os participantes ativos que solicitarem a aposentadoria no 
INFRAPREV poderão se inscrever nos planos de assistência médica 
e odontológico dentro do período de 30 dias após a concessão do 
benefício. A campanha não contempla os associados já aposenta-
dos e pensionistas. 

Plano Unimed: condições
para novas adesõesAcompanhamento PI – Os participantes podem con-

sultar o Relatório de Acompanhamento da Política de 
Investimentos e o Resumo do Demonstrativo de Investi-
mentos referente ao 2º semestre de 2008. O documento 
se encontra no portal INFRAPREV, na área de Investimen-
tos. Para acessar basta entrar com login e senha.

Evento internacional – O INFRAPREV foi convidado a 
participar do Latin American Pensions & Investiment Summit, 
em Acapulco (México), de 9 a 11 de março. O evento 
debateu as perspectivas dos investimentos dos fundos de 
pensão no continente, desafios e tendências para 2009. O 
diretor-Superintendente do INFRAPREV, Carlos Frederico 
Duque, apresentou as novas modalidades de investimen-
tos socioambientais, cada vez mais presentes no portfólio 
dos fundos de pensão brasileiros.

Fique por dentro

período de 1989 a 1995?
A solicitação poderá ser feita direta-

mente pela Central de Atendimento ou 
pelo Fale Conosco (e-mail).  

Qual o prazo de atendimento do 
INFRAPREV para responder a solicita-
ção do participante?
Prazo estimado: 15 dias. A Gerência de 

Benefícios enviará uma carta ao participan-
te informando o valor das contribuições 
vertidas para o Plano no período de 1989 
a 1995, posicionado na data da concessão 
do benefício.

Como requerer a devolução do Impos-
to de renda retido indevidamente pela 
Receita Federal?
A restituição não é automática, compe-

te a cada participante avaliar que encami-
nhamento pretende dar ao assunto, como 
por exemplo: ajuizar ação contra a Secre-
taria da Receita Federal.

Qual o valor a ser restituído? 
O valor a ser restituído varia de parti-

cipante para participante em função da sua 
renda, alíquota, número de dependentes e 
outras condições, que serão apurados pela 
Receita Federal. 

Qual a participação do INFRAPREV 
nesta demanda?
Ao INFRAPREV cabe apenas informar 

aos participantes o valor das contribuições 
vertidas para o Plano, portanto, cada par-
ticipante compete avaliar que encaminha-
mento pretende dar ao assunto.

3
1

2 4

5
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Desligamento: veja 
opções do Plano CV
Diante da perspectiva de mudanças na INFRAERO, em função do 
processo de reestruturação, é importante que o participante do Plano 
CV esteja consciente dos direitos que possui. Conheça as alternativas 
que o Instituto oferece, em caso de possível desligamento

Condições para 
aposentadoria

Para poder se aposentar pelo Ins-
tituto é preciso cumprir as carências e 
encerrar o vínculo empregatício com a 
INFRAERO. Não é necessário estar apo-
sentado pelo INSS.

Aposentadoria Normal
58 anos de idade, cinco anos  
de contribuição

Aposentadoria Antecipada
48 anos de idade, cinco anos  
de contribuição

 Formas de recebimento
O participante pode escolher uma das duas formas de aposentadoria, que permi-

tem o saque de até 25% do saldo de conta.

Renda mensal vitalícia – o saldo de conta total vai resultar num valor de 
aposentadoria mensal que o participante irá receber até falecer.

Renda mensal por período certo – o participante determina o tempo de 
recebimento da aposentadoria, por um período mínimo de cinco anos e no 
máximo de 20 anos.

Desligamento antes das carências de aposentadoria

Simulações
Antes de tomar qualquer 

decisão é bom fazer seus cálculos. 
Conhecer os possíveis valores a que 
tem direito. O INFRAPREV oferece 
em seu portal os simuladores de 
aposentadoria e resgate. Basta 

acessar www.infraprev.org.br, 
digitar login e senha e fazer 

simulações.

Vantagens de 
se aposentar  
pelo INFRAPReV
•  Garantir, mensalmente, o 

recebimento de um valor de 
aposentadoria, que somado 
ao do INSS, representa um 
rendimento maior;

•  Proteger sua família com o 
benefício de pensão por morte;

•  Poder usufruir das parcerias 
com planos de saúde e 
odontológico e outros serviços. em caso de 

desligamento
em caso de perda 
de remuneração

Canais de 
relacionamento
Para obter mais informações, o 
participante dispõe do portal 
INFRAPREV, da Central de Atendimento 
0800-707-1273, do Fale Conosco do 
portal (comunicação por e-mail) e o 
representante na unidade aeroportuária 
(nome e telefone estão no portal).

• Benefício Proporcional Diferido 
– deixará os recursos no plano até se tornar 
elegível a uma aposentadoria. É necessário o 
mínimo de três anos de contribuição ao pla-
no. Paga apenas as contribuições adminis-
trativas do participante e da patrocinadora.

• Autopatrocínio – o participante 
tem direito de permanecer no plano efe-
tuando todas as contribuições referentes 
ao participante e à patrocinadora.

• Resgate – antes de cinco anos de 
contribuição para o plano, o participante 

pode resgatar 100% das suas contribuições, 
com a devida correção. Após cinco anos de 
contribuição para o plano, o participante 
pode resgatar 100% das suas contribuições 
e mais 2% por ano de participação no plano, 
até o máximo de 50%, das contribuições da 
INFRAERO, com a devida correção.

• Portabilidade – com três anos de 
vinculação ao plano, o participante pode 
portar os recursos acumulados para outra 
entidade de previdência complementar 
ou seguradora.

empréstimos

•  Benefício Proporcional Diferido – o 
participante paga as prestações através 
de boleto bancário.

•  Autopatrocínio – o participante paga as 
prestações através de boleto bancário.

•  Resgate – débito é deduzido do valor a 
ser pago ao participante pelo Instituto. 

•  Portabilidade – o saldo devedor será 
pago pelo participante através de boleto 
bancário.

O participante precisa enviar cor-
respondência comunicando a perda 
de remuneração e anexar os seguintes 
documentos: ato administrativo de dis-
pensa, contracheque e a declaração de 
margem consignável atualizada com a 
nova remuneração. De posse dessa do-
cumentação, a gerência de Empréstimo 
analisa as condições para uma renego-
ciação do empréstimo.

Se o participante ainda não cumpriu as condições para a aposentadoria poderá 
optar por um dos quatro institutos legais previstos no regulamento do plano.

Seguridade
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Finanças

Os fundos de pensão no Brasil não po-
dem ter mais de 50% dos seus investimen-
tos em renda variável. Além disso, os fundos 
não podem possuir mais de 20% do capital 
social de uma empresa. Muitas são as regras 
que os fundos de pensão devem seguir. E 
para saber se tudo está sendo executado 
como manda a legislação, a Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC), fiscaliza 
periodicamente as entidades. 

O patrimônio do INFRAPREV é investi-
do predominantemente em aplicações em 
renda fixa, renda variável, imóveis e emprés-
timos a participantes. Para garantir que tais 
investimentos sejam aplicados de maneira 
transparente e de forma responsável, o Ins-
tituto segue uma Política de Investimentos 
definida anualmente pelo Conselho Delibe-
rativo e encaminhada à SPC para acompa-
nhamento e controle.

Alternativas de investimentos do INFRAPReV
Patrimônio é investido em aplicações de renda f ixa, renda variável, imóveis e empréstimos  

a participantes, com base na Política de Investimentos e sob a f iscalização da SPC

A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previ-
dência Privada (Abrapp) informou que os fundos de pensão re-
gistraram, na média, rentabilidade negativa de 1,62% em 2008 
por conta da crise mundial. 

Para a Abrapp, apesar do resultado negativo, os fundos 
de pensão não podem falar em perdas, pois isso só acontece 
no momento da realização do negócio. Ou seja, na venda das 
ações que perderam valor de mercado.

A entidade afirma ainda que as crises trazem desafios para 

os fundos, mas também oportunidades. “É nessa perspectiva que 
os dirigentes brasileiros de fundos de pensão avaliam o que será 
preciso fazer ao longo deste ano para ultrapassar os obstáculos e 
aproveitar as boas chances que os mercados seguramente esta-
rão oferecendo nos próximos meses”, afirma a nota.

No texto, a Abrapp ainda destaca que a gestão eficiente dos 
fundos, desde 1995 até o final do ano passado, permitiu uma ren-
tabilidade de 1.063% para o sistema. Isso representa praticamen-
te o dobro da meta fixada para o período, que foi de 543%. 

Comitês de Investimentos
Não basta ter uma Política de Investimentos. É preciso operacionalizá-la. Para isso, o 

INFRAPREV tem Comitês de Investimentos que auxiliam a Diretoria a gerenciar o patri-
mônio de forma transparente e segura. Eles fazem parte da estrutura desde 2003.

Limites para Investimentos
A Resolução CMN Nº 3456/2007 

estabelece limites para participação dos 
fundos de pensão nos segmentos de in-
vestimentos. Conheça os percentuais do 
INFRAPREV.

Carteiras de Investimentos

Abrapp: crise traz desafios e oportunidades

• Renda Fixa – É o investimento cuja 
remuneração ou retorno de capital pode 
ser dimensionado no momento da aplica-
ção. Os títulos de renda fixa são públicos 
ou privados. Públicos – Notas do Tesouro 
Nacional (NTN), Bônus do Banco Central 
(BBC), Títulos da Dívida Agrária (TDA), 
bem como os títulos estaduais e munici-
pais. Privados – aqueles emitidos por ins-
tituições ou empresas de direito privado: 
Letras de Câmbio (LC), Certificados de 
Depósito Bancário (CDB), Recibos de De-
pósito Bancário (RDB) e Debêntures.

• Renda Variável – É o investimen-
to cuja remuneração ou retorno de capital 
não pode ser dimensionado no momento 

da aplicação. São ações, quotas ou qui-
nhões de capital, ouro, ativo financeiro, e 
os contratos negociados nas bolsas de va-
lores, de mercadorias, de futuros e asse-
melhadas.

• Imóveis – Os investimentos na Car-
teira Imobiliária são considerados de longo 
prazo. A rentabilidade é apurada através 
do valor patrimonial dos imóveis acrescida 
dos aluguéis recebidos.

• Empréstimo – Os empréstimos 
concedidos aos participantes são formas de 
investimento. Os recursos para concessão 
são do próprio participante. As taxas apli-
cadas são compatíveis ao mercado e garan-
tem rentabilidade para o patrimônio.

Comitê Diretor de Investimentos Comitê Executivo de Investimentos

 Formado por todos os diretores  

e pelos gerentes Financeiro e de 

Aplicações Financeiras;

 Elabora as diretrizes para a gestão  

dos investimentos;

 Coordena as atividades de 

planejamento e avalia os resultados 

e desempenhos das operações de 

investimento dentro dos segmentos 

de renda fixa, renda variável, imóveis e 

empréstimos a participantes.

 Tem uma atuação mais técnica;

 As estratégias definidas no Comitê Diretor são 

conduzidas pelo Comitê Executivo;

 Coordenado pelo Gerente de Aplicações 

Financeiras;

 Sua composição se alterna conforme o segmento 

de aplicação (renda fixa, renda variável, imóveis e 

empréstimos);

 Sempre está presente na reunião o diretor-

Superintendente, o diretor de Administração e 

Finanças e o coordenador do Comitê, além do 

responsável por cada segmento. 

Segmentos
Perc. de 

Participação

Limite Res. 
CMN nº 

3.456/2007
Títulos Gov. 
Federal

40,67% 100%

Renda Fixa 25,52% 80%

Renda Variável 21,28% 50%

Investimentos 
Imobiliários

5,29% 8%

Empréstimos 7,46% 15%
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Entrevista

Nossos resultados

MARÇO 31
ABRIL 30
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

Fevereiro/2009

R$ 1.212.120.286,80

Por Plano

Plano CV: R$    1.160.014.918,03

Plano I:  R$        45.156.422,56        

Plano II: R$          6.948.946,21   

Cota do Plano CV

Fevereiro/2009

3,266086984

Renda 
Variável

20,1�%

Renda Fixa
��,97%

Empréstimos
7,58%

Imóveis
5,29%

Distribuição dos Investimentos 
Fevereiro/2009 

Disponível
0,00%

O que muda no INFRAPREV com a crise 
global?
Carlos Frederico: A equipe do INFRAPREV 

está mais conservadora e seletiva nas es-
colhas das aplicações. A priorização neste 
momento é pela preservação do capital. 

Como escolher os investimentos em 
função da crise?  
Carlos Frederico: A defi nição do horizon-

te temporal da estratégia de investimento é 
o primeiro passo. O segundo é a escolha do 
mix de investimentos que melhor se ajus-
te ao perfi l de risco de cada investidor. No 
atual cenário, um portfólio balanceado com 
fundos de renda fi xa, CDBs de banco de 
grande porte, ações e dólar podem ser op-
ções bem interessantes.     

Como o INFRAPREV está administrando 
os investimentos em função da crise?
Carlos Frederico: Desde o ano passado, 

a direção está aumentando a participação 

Atitude conservadora e 
seletiva nas aplicações
O INFRAPREV, assim como outros fundos de pensão e demais 
empresas, teve a rentabilidade afetada pela crise global. 
O Instituto está de alerta e já toma providências para contornar 
o resultado de 2008 e se preparar para as adversidades do 
mercado em 2009. O diretor-Superintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque, explica como o Instituto está enfrentando a crise

em títulos públicos federais de longo pra-
zo e reduzindo a exposição em crédito 
privado.  No segmento de renda variável, 
estamos privilegiando o giro da carteira 
dos papéis de maior liquidez e priorizando 
empresas que pagam bons dividendos. No 
segmento imobiliário, a decisão é aumentar 
ligeiramente a participação do Instituto, dan-
do preferência aos fundos imobiliários. Além 
disso, os investimentos com viés socialmen-
te responsáveis têm assumido papel estraté-
gico no portfólio do INFRAPREV.  

Quais as metas do 
INFRAPREV para 2009?
Carlos Frederico: Em 

termos de rentabilidade o 
objetivo é superar a meta 
da Política de Investimen-
tos que é INPC+7% ao 
ano, dentro dos limites de 
exposição de risco defi ni-
dos pelo INFRAPREV.  Para 

garantir os compromissos previdenciais, 
basta cumprir com a meta atuarial que é de 
INPC+6% ao ano. Mas buscamos resulta-
dos mais ousados.

Que mensagem tem a passar aos parti-
cipantes neste momento?
Carlos Frederico: Os participantes po-

dem fi car despreocupados em relação 
ao resultado obtido em 2008, porque o 
INFRAPREV trabalha com visão de longo 
prazo. As metas sempre são arrojadas para 

que os resultados possam 
suportar as instabilidades, 
como a ocorrida no ano 
passado.  O relatório anual 
de 2008, que os participan-
tes estão recebendo, de-
monstra, em um período 
de seis anos, que tanto o 
patrimônio quanto a ren-
tabilidade estão bem supe-
riores à meta atuarial. 

“Para garantir 
os compromissos 

previdenciais, basta 
cumprir com a 

meta atuarial que 
é de INPC+6% ao 

ano. Mas buscamos 
resultados mais 

ousados.”



Sistema

A pouca ingestão de f ibras e 
água é a principal causadora 
da chamada prisão de ventre

A qualidade da gestão, o emprego de controles adequados 
e uma base legal e normativa moderna e prudente explicam o 
desempenho comparativamente melhor dos fundos de pensão 
brasileiros, que a julgar por um ranking produzido pela Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
tiveram no ano passado o quinto melhor resultado dentre os ges-
tores de planos de previdência privada em 28 diferentes países.

A leitura do ranking da OCDE mostra que os fundos de 
pensão brasileiros estiveram entre os menos afetados por uma 
crise que fez a grande maioria deles ter retornos negativos em 

seus investimentos. No caso do Brasil a rentabilidade média foi 
de -1,62% , quando nos 28 países estudados chegou a cerca de 
-19% . E a rentabilidade do INFRAPREV fi cou em -0,24, melhor 
que a média do sistema.

O Brasil fi cou atrás apenas da Coréia do Sul (3,3%), Turquia 
(2,5%), República Tcheca (1,9%) e Grécia (-0,6%), mas à frente, 
dos demais países pesquisados, como EUA (-21,5%), Canadá 
(-21%), Japão (-17,6%), Holanda (-16,1%), Inglaterra (-13,3%), 
Suíça (-10,2%) e Alemanha (-7,1%).

 (Fonte: Diário dos Fundos de Pensão)

O bom funcionamento do aparelho 
intestinal é vital para uma vida saudável. 
O intestino é responsável pela absorção 
de água e nutrientes e pela eliminação do 
que o corpo não necessita. Uma alimen-
tação saudável e exercícios físicos regula-
res são essenciais para manter reguladas 
as atividades intestinais.

O intestino do homem pode ser di-
vidido em duas partes: o delgado, que é 
responsável pela captação dos nutrientes, 
e o grosso, que tem como principal fun-
ção a absorção de água. A pouca ingestão 
de fi bras e água é a principal causadora 
da chamada prisão de ventre. A água e 
as fi bras são os elementos que auxiliam o 
transporte do bolo fecal pelo intestino.

A prisão de ventre pode causar dores 

Fundos de pensão são destaque em ranking mundial

Dicas

• Procure ingerir pelo menos dois litros de água por dia. No verão, são três litros;
• Caso tenha vontade de ir ao banheiro, vá. Ao prender, os estímulos 
também são inibidos;
• Pratique exercícios físicos regularmente, para estimular o metabolismo;
• Abacaxi, ameixa, laranja com bagaço, iogurte e vegetais, entre outros, 
são muito efi cazes no combate à prisão de ventre;
• Todos os vegetais contêm muitas fi bras. Coloque-os como prioridade 
no seu cardápio. 

Saúde

Como o intestino tem 
bom funcionamento

e inchaço na região abdominal, estresse, 
insônia, indisposição, infecções urinárias e 
fi ssuras anais. Para evitar que o intestino 
funcione de maneira inadequada, é neces-
sária a ingestão de, pelo menos, dois litros 
de água e fi bras alimentares, presentes 
em frutas e verduras. Atividades físicas 
regulares também são necessárias para se 
evitar a prisão de ventre.


