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A quinta pesquisa de satisfação com parti-

cipantes registra 93% de avaliação positiva, na 

soma das menções ótima e boa. Os partici-

pantes perceberam a evolução do INFRAPREV 

no último ano. Mas, apesar da análise posi-

tiva, a direção está atenta às críticas e solici-

tações mencionadas na pesquisa.  Página 3
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Pesquisa revela 
satisfação dos 
participantes

A par ticipante Maria Regina 
Oliveira de Queiroz, 
uma das fundadoras do 
INFRAPREV, representou 
todos os assistidos do 
Instituto na homenagem 
do Dia do Aposentado, 
realizada pela Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp).  
A solenidade aconteceu na 
sede da Academia Brasileira 
de Letras (ABL) no Rio 
de Janeiro, em 22 de 
janeiro. Maria Regina 
recebeu o diploma do 
Sistema de Previdência 
Complementar das mãos 
do diretor de Benefícios, 
Diblaim Carlos da Silva.

A segunda etapa do quiz Educação Previdenciária e Fi-
nanceira começa no dia 15 de março com o patrocínio da 
Porto Seguro e Chibra Corretora. Para participar e ser um 
dos vencedores, navegue pelo hotsite de Educação Previ-
denciária e Financeira. 

Os participantes vão concorrer nessa fase aos seguintes 
prêmios: 1º lugar – TV LCD, 2º lugar – home theater e 3º 
lugar – bicicleta 18 marchas. Para participar, clique no ban-
ner e coloque seu login e senha. 

A primeira etapa do quiz se encerra em fevereiro. O resul-
tado será publicado na próxima edição do jornal e pode ser 
conferido também no portal INFRAPREV a partir de março. 

Patrimônio cresce 
24,81% em 2009

O INFRAPREV fechou 2009 com crescimento de 24,81% do patri-
mônio e superávit de R$ 177 milhões. O patrimônio passou de R$ 1.216 
bilhão em janeiro para R$ 1.491 bilhão no fi nal de dezembro. A ren-
tabilidade dos investimentos foi de 21,95% e do patrimônio líquido de 
20,80%. Ambos superaram a meta atuarial de 10,42%. Página 7

2ª etapa do quiz começa em março

4Portal oferece 
informações 
e serviços

5INFRAPREV 
recebe selo 
Carbon Free

Aposentada 
recebe 
homenagem
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Agradecimento
Obrigado pela lembrança. Eu nem 

sabia que 24 de janeiro é dia do 

aposentado. Seria bom que todos 

aposentados pudessem viver 

conforme a imagem do cartão... 

Estou com 71 anos e continuo 

trabalhando. Dou aulas de 

música num projeto da Prefeitura 

Municipal. Se parar enferruja. Um 

abraço a todos do INFRAPREV. 

José Diniz Batista – Araujos – MG

Aposentadoria 
Gostaria de saber se o saque de 

25% ao se aposentar, soma-se o 

montante do participante e o da 

patrocinadora?

Carlos Antonio Borges de Souza  
Uberaba – MG

Resposta: O saque opcional de até 
25% a ser efetuado pelo participante 
no momento da aposentadoria é cal-
culado sobre o saldo de conta total 
de participante, ou seja, contribuições 
efetuadas pelo participante (básica) 
e as contribuições efetuadas pela pa-
trocinadora (principal) mais a renta-
bilidade do período. Sobre este valor 
incidirá imposto de renda, conforme 
legislação em vigor. Permanecemos à 
disposição.

Lembrar minha senha
Vocês podem enviar meu login e 

senha? Não movimento o portal 

há muito tempo e os esqueci.

Eder Siqueira – Juiz de Fora – MG  

Resposta: Seus login e senha foram 
encaminhados para seu email, por 
meio do “Lembrar minha senha”, pelo 
portal INFRAPREV. No primeiro aces-
so, altere a senha para uma de própria 
escolha. 

Agradecimento
Obrigado pelo excelente trabalho, 

estou muito satisfeito. Que o 

espírito natalino esteja presente 

a cada dia de 2010... Boas Festas a 

todos do INFRAPREV. 

Antonio de Jesus Barra de Carvalho  
Macapá – AP

Quando começamos 2009, já sabíamos que tería-
mos um desafi o maior que todos os outros anos. Elabo-
rar uma estratégia de investimentos vencedora, diante 
do que foi considerada por muitos especialistas a maior 
crise econômica mundial dos últimos cem anos, era uma 
tarefa tecnicamente muito difícil. 

O INFRAPREV tinha de ser muito cauteloso e atento e continuar inovando 
na gestão para garantir o bom desempenho histórico na condução de sua polí-
tica de investimentos. O resultado foi um superávit de R$ 177 milhões, contra 
um pequeno défi cit de R$ 12 milhões em 2008. O patrimônio subiu 24,81% e 
fechou em R$ 1.491 bilhão em dezembro de 2009.

Para gerir o patrimônio, fi camos conectados com o mercado nacional e 
internacional. A estratégica defensiva adotada e a recuperação da bolsa de 
valores brasileira, já no primeiro semestre, contribuíram para que o Instituto 
superasse a meta atuarial no período.

As ações implementadas foram pensadas e discutidas em todas as esferas 
da organização. O planejamento estratégico é a ferramenta usada para dar 
direcionamento ao INFRAPREV. Vários cenários foram analisados e resultaram 
nas perspectivas de atuação que se desmembraram em diversos planos de 
ação. E anualmente o plano é revisto para alinhar a direção do Instituto as 
mudanças constantes do mercado.

Para 2010, o planejamento estratégico prevê a preparação do Instituto 
para busca de novos patrocinadores. A sinalização para esse caminho é a pers-
pectiva de crescimento do transporte aéreo no País e da consequente neces-
sidade de novos investimentos do setor, que trazem novas perspectivas para 
a INFRAERO. 

Diante desse novo cenário, o INFRAPREV estabeleceu que a sua visão para 
o crescimento institucional no futuro exige capacitar o Instituto a capturar 
essas novas oportunidades, de modo a solidifi car o patrimônio e garantir o 
pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Estamos alinhados com a INFRAERO para o fortalecimento e expansão 
do INFRAPREV.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Relacionamento

Instituto e à qualidade do atendimento 
(atenção, cordialidade e agilidade) dispen-
sado aos participantes. Em contrapartida, 
as principais críticas, ainda que poucas, 
referem-se às mudanças feitas nos planos 
de aposentadoria. 

Apesar da avaliação positiva que os 
participantes ativos e assistidos atribuem ao 
INFRAPREV, a direção está atenta às críticas 
e solicitações mencionadas na pesquisa. As 
atenções estão voltadas para a reversão da 
curva de queda em alguns itens.

Benefícios – Entre os 
benefícios oferecidos, a 
aposentadoria permane-
ce como o mais conhe-
cido e o mais utilizado. 

O auxílio-doença e pensão são também 
bastante conhecidos (91% e 96%, respec-
tivamente). No caso do auxílio-reclusão e 
do pecúlio, cerca de 30% e 20%, respecti-
vamente, desconhecem.

Investimentos – Entre  
os segmentos de investi-
mentos que o Instituto cos-
tuma aplicar, o que mais os 
participantes têm conheci-

mento é o empréstimo (89%). No entanto, 
em todos os demais, o índice de conheci-
mento cresceu significativamente em relação 
ao ano anterior, em especial, em relação a 
imóveis que foi de 61%. Renda variável é co-
nhecida por 60%, assim como a renda fixa.

Comunicação – O ín-
dice de participantes 
usuários dos veículos e 
canais de comunicação 
aumentou em relação a 

2008, em quase todos os itens. A úni-
ca exceção é o Jornal Futuro. Mas, ape-
sar da queda, ainda é o mais utilizado. 
Houve crescimento no contato com os 
representantes, o dobro do ano passa-
do. O Fale Conosco – contato por email 
do portal – é o canal menos conhecido. 
Todos permanecem recebendo avaliação 
positiva dos usuários, mais de 90% de 
menções de ótimo ou bom.

Atendimento – A ava-
liação atribuída à cordiali-
dade e ao domínio de in-
formações dos atendentes 
da central de atendimento 

e dos representantes pelos seus respecti-
vos usuários, assim como ao tempo de res-
posta permanece bastante positiva.

Simuladores – Os três 
simuladores do portal – 
aposentadoria, emprésti-
mos e resgate – recebem 
notas positivas dos usuá-

rios. O simulador de empréstimos passou 
a ser o mais utilizado em 2009, superan-
do o de aposentadoria. Por outro lado, o 
percentual de uso do resgate mais do que 
dobrou em relação ao ano anterior. 

Avaliação dos participantes 
continua acima de 90%
A quinta pesquisa revela que 
os participantes consideram o 
INFRAPREV moderno, ef iciente, 
transparente, sólido e inovador

Prepare-se para declaração de IR
Os participantes do INFRAPREV podem deduzir no Im-

posto de Renda (IR) o total das contribuições lançadas no 
plano de previdência, até o limite de 12%. Gastos com saúde, 
educação com dependentes, doações a determinadas entida-
des, pagamento de pensão alimentícia são outras despesas 
dedutíveis.

A gerência de Benefícios enviou na segunda quinzena 
de fevereiro o informe de rendimento para os assistidos, 
que servirá de base para a declaração do Imposto de Renda 
2009. Além de receber em casa, os aposentados e pensio-

nistas podem acessar o documento pelo portal do Instituto.
Quanto aos ativos, a INFRAERO é a responsável pelo 

informe, onde consta o total das contribuições ao Instituto.
O informe de empréstimos foi enviado na última semana 

de janeiro, para os participantes com saldo devedor acima de 
R$ 5 mil, para fins de declaração.

Os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 17.215,08 e aqueles que tiveram rendimen-
tos não tributáveis superiores a R$ 40 mil devem fazer a 
declaração de IR. 

Toda a empresa tem pontos que preci-
sam ser melhorados. E isso não é diferente 
no INFRAPREV. Mas a cada ano os pontos 
fortes ficam mais solidificados. A quinta 
pesquisa de satisfação com participantes 
registra 93% de avaliação positiva, na soma 
das menções ótima e boa.

A pesquisa foi realizada de 16 de no-
vembro a 21 de dezembro do ano passado. 
A imagem do INFRAPREV, forças e fragili-
dades, os principais atributos associados 
ao Instituto, conhecimento e avaliação dos 
serviços, benefícios, canais e veículos de co-
municação, assim como a gestão foram os 
pontos avaliados por 1.200 participantes, 
entre ativos e assistidos.

No que diz respeito aos atributos de 
imagem pesquisados, em todos os casos o 
grau de associação é superior a 93% e há 
um crescimento significativo em relação ao 
ano anterior, em especial, a inovação do 
Instituto. A inovação passou de 49% em 
2008 para 93% em 2009. Modernidade 
ficou com 98%, eficiência 97%, transparên-
cia 96% e solidez 95%.

Os participantes perceberam a evolu-
ção do INFRAPREV no último ano. E asso-
ciam, principalmente, à quantidade e quali-
dade de informações disponibilizadas pelo 
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Serviços

Explore no portal INFRAPREV 
os serviços disponíveis via web
Lembrar minha senha, simuladores, requerimentos, extrato de conta, valores da cota são alguns  
dos serviços e informações que os participantes, aposentados e pensionistas podem acessar em casa

Parceria com Compra Certa 
oferece descontos de até 30%

Diversos serviços já estão à disposi-
ção do participante ativo e assistido no 
portal do INFRAPREV (www.infraprev.org.
br). Além da informatização, o objetivo 
é agilizar e facilitar a consulta do parti-
cipante. Se desejar usufruir dessas ferra-
mentas, mas não possui senha, acesse no 
topo da página, no canto direito o link 
“Lembrar minha senha” e digite seu CPF. 
Imediatamente sua senha e login serão 
enviados para seu email.

Simuladores – Após se logar, o cami-
nho para navegar e encontrar os serviços 
é fácil. Por meio do item “Planos”, do lado 

direito, você pode conferir, por exemplo, 
seus dados pessoais, extrato de conta dos 
últimos 12 meses, utilizar o simulador de 
resgate e simulador de aposentadoria.

Formulários – Ainda dentro do item 
“Planos”, no campo “Formulários” é pos-
sível ter acesso a todos os requerimentos 
solicitados pelo Instituto. De pecúlio por 
morte, pensão por morte, auxílio-reclu-
são, aposentadoria por invalidez, auxílio-
doença, aposentadoria, manutenção de 
inscrição (autopatrocínio), atualização 
cadastral ou mesmo, termo de responsa-
bilidade, declaração de dependentes do 

Imposto de Renda, documento de inscri-
ção no plano, de contribuição voluntária, 
cancelamento de inscrição e comunicado 
de desligamento. 

Empréstimo – Para fazer a simula-
ção de empréstimo é necessário ir até o 
item “Empréstimo” na página principal. 
É indispensável ter em mãos a margem 
consignável para calcular o valor da con-
cessão.

Se na hora de navegar e utilizar as fer-
ramentas do portal surtir dúvidas, ligue 
para o 0800-7071273, que os atendentes 
explicam o passo a passo dos serviços.

As festas passaram, mas o 
mercado continua aquecido por 
conta dos grandes saldões no 
início do ano. Caso você seja 
par ticipante ativo ou assistido e esteja 
procurando boas marcas e bons preços, 
f ique atento à parceria do INFRAPREV 
com o Compra Cer ta no Clube de Van-
tagens. Os produtos vendidos pelo site 
www.compracerta.com.br/associados, es-
pecializado nas marcas Brastemp e Con-
sul, têm descontos de até 30% .    

Para visualizar os produtos ofereci-
dos, basta entrar no site indicado e se 
logar com email e senha. Caso seja seu 
primeiro acesso escolha a opção “Pri-
meiro acesso”, preencha suas informa-
ções pessoais e clique em “Salvar”. Logo 
aparecerá a página inicial do site com 
espaço para inserir email de cadastro e 
senha. Na janela “Empresas Convenia-
das” clique em INFRAPREV. Você já verá 
as ofer tas do Compra Cer ta.   

Os produtos vão desde refri-
geradores até aspiradores de pó, 
passando por fogões, lavadoras 
de roupa e louça e condiciona-

dores de ar.
O site oferece a possibilidade de par-

celamento em até 12 vezes sem juros. E 
caso a compra seja realizada à vista e 
com boleto bancário, o desconto pode 
ser ainda maior. O Compra Cer ta faz 
entrega em todo o território nacional. 

Também é possível comprar por 
telefone – nesse caso é indispensável 
informar o código “infra” à atendente – 
através dos números 4004-0019 (capi-
tais e regiões metropolitanas) e o 0800-
722-0019 (demais localidades).

O Compra Cer ta é o patrocinador 
da primeira etapa do Quiz – Educação 
Previdenciária e Financeira e vai doar os 
prêmios aos três primeiros colocados. 
Conf ira como par ticipar clicando no 
banner no alto do por tal.

O Plano de Gestão Administra-
tiva (PGA) com as regras, normas 
e critérios da gestão dos planos de 
benefícios do INFRAPREV está dis-
ponível no portal. O documento 
foi aprovado pelo Conselho De-
liberativo em 10 de dezembro de 
2009, conforme Ata de Reunião 
Extraordinária nº 015/2009.

Informações do custeio admi-
nistrativo, gestão dos recursos, 
critérios de rateio das despesas 
e rentabilidade do fundo adminis-
trativo podem ser analisadas com 
detalhes no regulamento. 

Para ter acesso, clique no portal 
no item “Institucional” e depois em 
“Plano de Gestão Administrativa”. 

Inicialmente o PGA será consti-
tuído com os recursos administrati-
vos registrados nos planos de bene-
fícios, com base nos saldos apurados 
em 31 de dezembro de 2009.

O site, patrocinador da primeira fase do Quiz de Educação Previdenciária 
e Financeira, oferece eletrodomésticos das marcas Brastemp e Consul

PGA estabelece 
gestão de planos 
de benefícios
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O INFRAPREV renovou a parceria com a ONG 
Iniciativa Verde e recebeu pelo segundo ano, o selo 
Carbon Free, que atesta sua contribuição para a re-
dução do aquecimento global e para a recuperação 
e conservação da Mata Atlântica.

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
produzidas pelo Instituto em 2009 serão compen-
sadas. 130,76 toneladas de CO2 serão neutraliza-
das por meio do plantio de 826 árvores em área da 
Mata Atlântica em 2010. 

O INFRAPREV começou a trabalhar a questão socioambiental 
em 2007, ao aderir, junto com outros 14 fundos brasileiros, aos 
Princípios para Investimento Responsável, elaborados pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e, no mesmo ano, ao Carbon Dis-
closure Project (CDP) ou Projeto de Informações sobre a Emissão 
de Gases de Efeito Estufa. A partir daí, o Instituto inseriu critérios 
socioambientais em sua Política de Investimentos. 

Inventário – Para conta-
bilizar a quantidade de árvores, 
o Instituto respondeu a um in-
ventário minucioso informando 
dados de consumo em seus di-
versos aspectos. Foram levados 
em conta variáveis de consumo 
de luz, material descartável, de 
escritório e divulgação, produção 
de lixo, meio de transporte dos 

empregados, transporte aéreo dentre outros.
O restauro florestal tem a finalidade de absorver as quanti-

dades equivalentes de CO2 da atmosfera, compensando assim as 
emissões contabilizadas. Leva em consideração critérios de máxima 
diversidade de espécies, divisão por classe de sucessão e condições 
específicas do local escolhido, para restaurar a vegetação nativa da 
área ao mais próximo possível de sua condição original.

INFRAPREV contribui para 
redução do aquecimento global

Utilize o varal ao 
invés de usar a 
secadora. Você pode 
economizar mais de 

317 quilos de gás carbônico se pendurar 
as roupas durante metade do ano ao 
invés de usar a secadora. 

Nunca é demais 
lembrar: recicle. 
Recicle no trabalho 
e em casa. Existem 

vários pontos de coleta de lixo, até 
mesmo em supermercados. Lembre-se 
de que o material reciclável deve ser 
lavado (no caso de plásticos, vidros e 
metais) e dobrado (papel). 

Faça compostagem. 
Cerca de 3% do 
metano que ajuda a 
causar o efeito estufa 

é gerado pelo lixo orgânico doméstico. 
Aprenda a fazer compostagem, que é o 
processo de transformação de materiais 
grosseiros, como estrume, em materiais 
orgânicos utilizáveis na agricultura.

Reduza o uso 
de embalagens. 
Embalagem menor é 
sinônimo de desperdício 

de água, combustível e recursos 
naturais. Prefira embalagens maiores, de 
preferência com refil. Evite ao máximo 
comprar água em garrafinhas, leve 
sempre com você a sua garrafa. 

Compre papel 
reciclado. Produzir 
papel reciclado 
consome de 70 a 90% 

menos energia do que o papel comum 
e poupa as florestas. 

Sustentabilidade

Instituto recebe selo Carbon Free pelo plantio de 826 árvores para compensar 130,76 toneladas de CO2

Car los Freder ico recebe o selo Carbon Free do 
presidente da Iniciat iva Verde, Francisco Maciel

Efeito estufa: o 
problema é de todos

Pró-labore de 
seguro é doado a 
crianças especiais

Os participantes que fizeram seguro 
de carro em 2009, por meio da parceria 
INFRAPREV com a Porto Seguro ajudaram 
mais de 100 crianças especiais no final de 
2009. A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) – Duque de Caxias foi 
sorteada para receber a quantia gerada pela 
efetuação do seguro.

O diretor da Chibra Corretora, Eduardo 
Barrientos, e  Ludmila Benevides, da Assesso-
ria de Comunicação do INFRAPREV, fizeram 
a entrega do cheque em dezembro, ao presi-
dente da Associação, Sebastião Campos. 

A instituição desenvolve trabalho social 
com deficientes que abrange: fisioterapia, 
análise com psicólogos, atividades esportivas 
e musicais, aulas com foco na correção mo-
tora, alfabetização dentre outras atividades.

A contribuição vai ajudar nas despesas 
com a alimentação, já que a APAE oferece 
aos alunos refeições diárias, além de café da 
manhã e lanche da tarde. A APAE – Duque 
de Caxias atende moradores da comunida-
de e adjacências, portadores de necessida-
des especiais, crianças e adolescentes.  

Continua nesta edição do Jornal Futuro as dicas retiradas do portal www.mude-
omundo.com.br que ajudam a diminuir os efeitos do aquecimento global. Faça sua 
parte e ajude a preservar o planeta. 



Seguridade

Com objetivo de manter o poder 
aquisitivo dos participantes assistidos, o 
INFRAPREV reajusta anualmente os benefí-
cios. O índice utilizado para os participantes 
do Plano CV e do Plano BD II é o Índice Na-
cional de Preço ao Consumidor (INPC).

Quando da criação do primeiro plano, 
Plano BDI, o índice utilizado era o do patro-
cinador. Mas ao longo dos anos, mostrou-se 
não ser o mais adequado. No período em 
que o governo suspendeu o reajuste dos 
funcionários públicos, o aposentado ficou 
com o benefício defasado. Naquela época 
eram distribuídos abonos salariais, não con-
templados no regulamento do plano.

A alternativa encontrada para solucio-
nar esse problema foi oferecer na migração 
do Plano BD para o Plano CV uma recom-
posição do benefício e a partir daí o uso do 
INPC como índice de reajuste.

Qual a razão do INFRAPREV utilizar o INPC?
Por ser um indexador que melhor re-

presenta a variação do custo de vida no Bra-
sil e porque é apurado  em locais de maior 
consumo, representando o custo de vida nas 

Plano CV utiliza o INPC, que considera o consumo do brasileiro, para reajuste de benef ícios

Índice de reajuste do assistido

principais regiões metropolitanas. Logo indi-
ca ser um indexador que vem atendendo tal 
objetivo, motivo pelo qual é o mais utilizado 
pelos fundos de pensão no país no reajuste 
dos benefícios dos seus assistidos.  

Por que não pode ser o mesmo índice 
concedido pela INFRAERO aos partici-
pantes ativos?

O índice concedido pela INFRAERO tem 
por base a Política de Recursos Humanos. Em 
um determinado momento o reajuste pode 
ser congelado ou até mesmo suspenso (fato 
que já ocorreu no passado), o que provocaria 
perda do poder aquisitivo dos assistidos. 

Pode haver uma melhoria nos benefícios 
sem ser o reajuste normal?

Em 2008, a Diretoria Executiva do 
INFRAPREV solicitou a Assessoria de Estu-
dos Atuariais, um estudo sobre a criação de 
um fundo com parte dos excedentes finan-
ceiros para posterior distribuição aos assisti-
dos. No entanto, essa iniciativa não pôde ir 
adiante, porque os fundos de pensão foram 
surpreendidos com a publicação da Resolu-
ção nº 26/2008 do Conselho de Gestão de 
Previdência Complementar (CGPC), que 
não permite o uso antecipado do fundo 
para esse fim, sem que seja constituída uma 
Reserva de Contingência, além de adoção 
prévia de parâmetros mais conservadores 
para a expectativa de sobrevivência (tábua 
AT2000) e a taxa de juros (5%a.a) que se-
riam utilizadas para calcular os compromis-
sos previdências do fundo de pensão. 

Qual o impedimento da Resolução?
A Resolução determina que o superávit 

seja utilizado para constituição de Reserva 
de Contingência, até o limite de 25% do va-
lor das Reservas Matemáticas, para garan-

tia dos benefícios contratados, em face de 
eventos futuros e incertos. Somente após 
a constituição dessa reserva, os recursos 
excedentes poderão ser empregados na 
constituição da reserva especial para revi-
são do plano de benefícios.  

Como está a formação dessa reserva?
O Instituto adota medida fundamental 

para equilíbrio e solvência dos planos. Toda 
parcela da rentabilidade que excede a meta 
atuarial vêm sendo canalizada para compor 
esse fundo com o objetivo de suprir possí-
veis oscilações de riscos financeiros e /ou 
atuarial como, por exemplo: da rentabilida-
de vir a ser inferior à meta atuarial ou o 
aumento da longevidade dos participantes. 

Esse fundo foi criado a partir da Resolução?
Não. No plano de benefícios que apre-

senta características de mutualismo, como 
é o caso dos planos administrados pelo 
INFRAPREV, é fundamental a constituição 
de fundos para oscilações de risco. A Re-
solução estabeleceu o limite de recursos 
necessários para a formação do fundo.

O INFRAPREV já usou esses recursos em 
situações de risco?

Em 2005 e 2006, o INFRAPREV dispôs 
do fundo para garantir o equilíbrio atua-
rial dos planos decorrente do impacto no 
passivo atuarial provocado pela adoção de 
tábuas de mortalidades mais longevas. 

Depois de atingido o limite exigido, qual 
seria o tipo de melhoria?

Com os excedentes, o INFRAPREV po-
derá rever o plano de benefícios. O que 
significará melhoria dos benefícios dos assis-
tidos e redução de contribuições dos partici-
pantes ativos e assistidos e do patrocinador.

A alteração de indexador implica na mudança do regulamento do plano de bene-
fício. Depois de definido estudo, a proposta deve seguir o seguinte tramite, determi-
nado pela legislação para sua aprovação: Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo 
do INFRAPREV; Diretoria Executiva da INFRAERO; Departamento de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais (DEST) e Superintendência Nacional de Previ-
dência Privada (Previc). Se todos esses órgãos considerarem a mudança apropriada, a 
proposta de alteração do regulamento é aprovada e posteriormente implementada. 

O que determina a legislação?

Sobre o INPC
Índice Nacional de Preços ao Consumidor é 

a média do custo de vida nas principais regiões 
metropolitanas do país, calculado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Utilizado para balizar os reajustes de salários, 
compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: 
a pesquisa de preços de nove regiões de pro-
dução econômica, cruzada com a pesquisa de 
orçamento familiar (POF), que abrange famílias 
com renda de um a seis salários mínimos. Os 
grupos de despesas para o cálculo do índice são: 
Alimentação, Artigos de Residência, Habitação, 
Transportes e Comunicação, Vestuário, Saúde 
e Cuidados Pessoais e Despesas Pessoais.
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Nossos resultados

Patrimônio
Dezembro/2009

 R$ 1.491.491.342,72

Por Plano

Plano CV: R$    1.429.620.559,65  
Plano I:  R$       53.780.075,75
Plano II: R$          8.090.707,32           

Cota do Plano CV
Dezembro/2009

3,898869027

Distribuição dos Investimentos 
Dezembro/2009 

Disponível
0,01%

Finanças

O INFRAPREV fechou 2009 com cres-
cimento de 24,81% do patrimônio e su-
perávit de R$ 177 milhões. O patrimônio 
passou de R$ 1.216 bilhão em janeiro para 
R$ 1.491 bilhão no fi nal de dezembro. 

Os resultados positivos do fundo de 
pensão no período incluem também a 
car teira de investimentos, que alcançou 
uma rentabilidade de 21,95% , e o pa-
trimônio líquido, que fi cou em 20,80% . 
Ambos superaram a meta atuarial, de 
10,42% .

A carteira de imóveis foi o segmento 
que obteve a maior rentabilidade atin-

gindo 67,94% . A renda variável registrou 
61,73% e empréstimos 35,81% . O dire-
tor-superintendente, Carlos Frederico 
Duque, explica que o resultado positivo 
em imóveis refl ete o acerto das decisões 
em sua gestão, que buscou obter o máxi-
mo de resultado de um cenário favorável 
a esse tipo de negócio. 

A carteira de investimentos do 
INFRAPREV atualmente está distribuída 
da seguinte maneira: 57,37% em renda 
fi xa, 24,13% em renda variável, 4,01% em 
imóveis, 6,77% em empréstimos e 7,71% 
em investimentos estruturados.

Rentabilidade dos investimentos 
e do patrimônio superam meta

A carteira de imóveis foi o segmento que obteve a maior 
rentabilidade seguida da renda variável e do empréstimo
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57,37%

Renda 
Variável

24,13%

Política de Investimentos 
está no portal para consulta

Os par ticipantes ativos e assistidos 
podem ter acesso no por tal à Política de 
Investimentos de 2010 do INFRAPREV, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo. 
Revisada anualmente, a Política está em 
vigor desde 1º de janeiro e é válida até 
31 de dezembro de 2010.

A política tem o objetivo de orientar 
os fundos de pensão quanto à aplicação 
dos investimentos em consonância com 
os pagamentos atuais e futuros dos be-
nefícios previdenciários. Traça as diretri-
zes que devem reger os investimentos 
da entidade com garantia de segurança, 
liquidez e rentabilidade necessárias.

O documento contempla as metas 
de alocação e referencial de rentabi-
lidade para cada segmento de investi-

mento: renda f ixa, renda variável, inves-
timentos estruturados, investimentos 
no exterior, imóveis e operações com 
par ticipantes, bem como o cenário ma-
croeconômico que nor teou a sua ela-
boração.

Contempla, ainda, todos os itens 
obrigatórios previstos na Resolução do 
Conselho Monetário Nacional nº 3.792, 
de 24 de setembro de 2009, que def ine 
as diretrizes de aplicação dos Recursos 
Garantidores das Reservas Técnicas 
dos fundos de pensão. 

Os par ticipantes podem consultar a 
Política a qualquer momento. O arquivo 
está publicado no item “Investimentos” 
e é necessário entrar com login e senha 
para ter acesso.

145,89%

Rentabilidade X Meta Atuarial - 
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Previdência

Previc vai fiscalizar fundos de pensão
Governo cria um novo órgão ligado ao MPAS em substituição à Secretaria de Previdência Complementar

O presidente Lula sancionou em 23 de 
dezembro a lei que cria a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), destinada a supervisionar e fiscali-
zar as atividades das entidades fechadas de 
previdência complementar. 

A Previc é uma autarquia de natureza 
especial, vinculada ao Ministério da Previ-
dência e Assistência Social (MPAS), dotada 
de autonomia administrativa e financeira e 
patrimônio próprio, que substitui a Secre-
taria de Previdência Complementar. 

O ministro da Previdência Social, José 
Pimentel, empossou em janeiro a nova 
diretoria colegiada da Previc. O primeiro 
diretor-superintendente da autarquia é o 

Saúde

Com o verão, algumas doenças fi-
cam mais suscetíveis a crianças e adultos. 
Isso porque o calor excessivo provoca 
a ocorrência de alguns problemas de 
saúde típicos da época, sendo os mais 
frequentes: desidratação, insolação, den-
gue, intoxicação alimentar, hepatite A e 
doenças de pele.

Os sintomas mais comuns são diar-
réia, dor de cabeça, dor no corpo, vômito 
e mal-estar. Algumas medidas de preven-
ção podem ser tomadas como: tomar 
dois litros de água por dia, tomar banho 
na temperatura ambiente, usar roupas le-
ves, alimentar-se com verduras, legumes e 
frutas, evitar alimentos gordurosos, aplicar 
hidratante no corpo de duas a três vezes 
ao dia e usar protetor solar.

A exposição ao sol em horários ina-
dequados, entre 10h e 16h, também é 
prejudicial para a pele. É importante usar 
óculos escuros com proteção UVA/UVB, 
chapéu ou boné e no dia a dia também 
usar protetor solar, principalmente nas 
áreas expostas do corpo (face, decote, 
braços e pernas) diariamente.

Doenças de verão frequentes

 Desidratação – A desidratação é a per-
da de líquidos e sais minerais do corpo, 

Fique atento e evite as doenças de verão

atual secretário de Previdência Comple-
mentar, Ricardo Pena. 

Para o novo órgão migraram as fun-
ções de supervisão e fiscalização dos fun-
dos de pensão. São 372 entidades que, 
juntas, possuem um patrimônio de R$ 
506 bilhões e contam com 2,6 milhões 
de participantes. Sairá dos próprios fun-
dos a contribuição para o funcionamento 
da autarquia. 

Estrutura – Diretoria colegiada, 
composta de um diretor-superintendente 
e mais quatro diretores, todos indicados 
pelo ministro da Previdência e nomeados 
pelo presidente da República. O quadro 

de pessoal será formado por meio de 
concurso público.

O Conselho Nacional de Previdência 
Complementar substituirá o Conselho de 
Gestão como órgão regulador do regime. 
A Secretaria de Políticas de Previdência 
Complementar substituirá a atual Secreta-
ria de Previdência Complementar. Será um 
órgão mais enxuto e cuidará apenas da for-
mulação de políticas para o setor, cabendo 
à Previc a supervisão e a fiscalização.

Foi também criada uma Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar, 
com sete integrantes, entre os quais re-
presentantes dos fundos de pensão e dos 
participantes.

que pode ser agravada com o aumento da 
própria transpiração. Perde-se em média 
2,5 litros de água por dia, pela urina, fezes, 
suor ou até mesmo pela respiração.
 
 Insolação – A insolação é provocada 

pela exposição excessiva ao sol. Como 
consequência, a pessoa pode sentir os 
seguintes sintomas: intensa falta de ar, 
dor de cabeça, náuseas e tontura, tem-
peratura do corpo elevada, pele quente, 
avermelhada e seca e até mesmo perda 
da consciência. 

 Intoxicação alimentar – A alimentação 
feita em locais que não possuem higiene 
adequada no preparo ou alimentos ex-
postos por longos períodos à temperatu-
ra ambiente são os principais causadores. 
Ao ingerir um alimento contaminado, a 
pessoa pode desenvolver alguns sintomas 
que variam de acordo com o microorga-
nismo causador do distúrbio. 

 Micoses – No verão temos mais contato 
com a água, seja transpirando ou pela ida 
na praia ou na piscina. Isso faz com que a 
pele fique úmida por mais tempo, o que fa-
vorece o aparecimento das micoses – do-
enças causadas por fungos. A doença pode 
aparecer nas virilhas, nos pés e nas unhas. 

 Conjuntivite bacteriana – É uma in-
fecção das conjuntivas (aquela pele 
transparente que recobre os olhos). O 
contágio pode ser através de contato 
direto com uma pessoa contaminada, 
compartilhando toalhas, mergulhando 
no mar em praias poluídas e usando pis-
cinas com tratamento de cloro ausente 
ou ineficiente.

 Dengue – A dengue é uma das mais co-
nhecidas doenças de verão. Ela é trans-
mitida pelo mosquito Aedes Aegypti, 
que transporta o vírus. Quem é picado 
pelo inseto pode sentir febre alta, dores 
de cabeça, nos músculos e nas articula-
ções, perda do apetite, náuseas e boli-
nhas vermelhas por todo o corpo que 
causam coceiras.  

 Hepatite A – Causada por vírus, a hepa-
tite viral do tipo A, que ataca o fígado, é 
outra doença comum do verão. A pessoa 
pode levar até um mês para desenvolver 
os sintomas. Tempo suficiente para o ví-
rus atacar as células hepáticas, provocan-
do amarelamento da pele, febre, dores 
de cabeça e musculares e o aumento do 
tamanho do fígado. 

(Fonte: http://www.hgb.rj.saude.gov.br/  
Hospital Geral de Bonsucesso)


