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Homenagem aos 
aposentados

O INFRAPREV indicou Jor-
ge Costa Carneiro (à direita), 
aposentado há 11 anos, para re-
presentar os seus assistidos na 
tradicional homenagem ao dia 
do aposentado da Associação 
Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Comple-
mentar (Abrapp), com o apoio 
do Sindicato Nacional das Enti-
dades Fechadas de Previdência 
Complementar (Sindapp,). O 
diploma foi entregue pelo ge-
rente de Benefícios, José Jorge 
Magalhães Eusébio.

Em 2010 o INFRAPREV ob-
teve crescimento de seu pa-
trimônio líquido de 14,64%. 
Fechou o ano com R$ 1.709 
bilhão. Nos últimos oito 
anos o crescimento acumu-

lado foi de 277% para uma 
meta atuarial de 151%. E a 
rentabilidade acumulada de 
241% garante os compromis-
sos previdenciários atuais e 
futuros. Página 7

Patrimônio tem 
crescimento de 14,64%

Pesquisa tem complementação
A pesquisa de satisfação referente ao exercício de  

2010 que estava disponível no portal terá complementa-
ção por telefone. A amostra mínima não foi atingida no 
total e em algumas regiões. 

A Retrato Consultoria e Marketing vai entrar em con-
tato com os participantes ativos e assistidos até o final 
de fevereiro, para fechar a amostra. O sorteio da TV 
LCD para aqueles que responderam o questionário pelo 
portal será feito no final de fevereiro e divulgado no por-
tal e na próxima edição do jornal. 

67 representantes foram treinados pelo 
INFRAPREV para prestar um melhor atendimento 
aos participantes. Página 3
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Concurso de Desenho
Minha filha Verônica Gasparelo 

recebeu o certificado e a camiseta 

de participação referentes ao I Con-

curso de Desenho do INFRAPREV. Ela 

ficou radiante, principalmente com 

a bela camiseta que lhe caiu mui-

to bem. Gostaria de parabenizar o 

INFRAPREV por proporcionar concur-

sos iguais a estes. É uma boa maneira 

de ensinar valores aos nossos filhos.     

Gilson José Gasparelo – Bauru – SP 

Simulação
Solicito receber duas simulações 

de aposentadoria: uma de renda vi-

talícia e outra para pagamento em 

cinco anos. Quais as maneiras de 

resgate em caso de aposentadoria 

ou desligamento da INFRAERO?

Heloisa Babino dos Santos
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: As simulações de resga-
te e de aposentadoria podem ser rea-
lizadas através do portal www.infraprev.
org.br. Sua senha e login já foram pro-
videnciados e as orientações de como 
acessar suas informações pessoais. 
Após o primeiro acesso, você deverá 
cadastrar uma nova senha de melhor 
memorização. Resgate: digite login e 
senha, clique em Planos, em Simulação 
de Resgate. Para aposentadoria, siga o 
mesmo procedimento e clique em Si-
mulador de Aposentadoria.

Extrato de conta
Consultei meu extrato de conta 

e notei que só há o lançamento do 

mês 10/2010. Isso é normal? Qual a 

taxa de atualização do extrato? Se-

mestral? Sou participante faz pouco 

tempo, mas gostaria de saber qual 

a frequência dessas atualizações. 

Agradeço a atenção.

Alexandre Schwarz – Navegantes – SC

Resposta: A conta de participante 
destinada à aposentadoria é atualiza-
da mensalmente pela cota. A cota é a 
menor parte do total do patrimônio 
atuarial (recursos necessários ao pa-
gamento do benefício) do Plano CV. 
É apurada somente após o fechamen-
to contábil do mês, o que ocorre no 
mês subsequente.
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Resultados  
no longo prazo

Canal Aberto
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Vários ana-
listas classifica-
ram a recupe-
ração da bolsa 
de valores em 

2009 como surpreendente. A grande 
valorização no ano representou um de-
safio para 2010, que teria pelo menos 
que manter  o resultado alcançado no 
ano anterior nessa classe de ativo.

As projeções dos analistas indicavam 
um bom ano para a bolsa. Os fatores 
eram favoráveis, no entanto ninguém 
podia prever uma crise na Grécia, por 
exemplo. Em junho as bolsas mundiais 
foram afetadas pela influência da dívida 
grega nos países europeus e a ameaça à 
estabilidade do euro. 

O que isso afeta o Brasil? Vivemos 
uma economia globalizada e não temos 
como fugir dessa integração dos mer-
cados mundiais. A possibilidade de não 
investir em ações não é a decisão ade-
quada. Nos últimos cinco anos, antes da 
crise americana de 2008, o INFRAPREV 
obteve mais de 300% de rentabilidade 
em bolsa, que formou um colchão que dá 
o conforto necessário quando o merca-
do financeiro tem turbulências. Por isso 
temos que pensar grande, perseguir sem-
pre resultados acima das metas. E fize-
mos isso nos últimos oito anos.

É preciso entender que os fundos 
de pensão têm visão de longo prazo e 
os resultados também devem ser ana-
lisados por um período mais longo. 
Rentabilidade de 241,15% e crescimento 
do patrimônio líquido de 277% diante 
de uma meta atuarial de 151,23%, nos 
últimos oito anos, são resultados im-
portantes que comprovam que estamos 

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

trilhando o caminho correto.
Em 2010, a renda variável não obte-

ve o desempenho esperado, influencia-
da principalmente pela queda de -23% 
das ações da Petrobras. Esta classe de 
ativo influenciou o alcance da meta 
atuarial. A rentabilidade foi de 11,6% 
e a meta atuarial de 12,45%. A meta 
representa os recursos necessários ao 
pagamento dos benefícios futuros. No 
entanto, eles estão garantidos uma vez 
que nos últimos anos a rentabilidade 
sempre esteve bem acima da meta.

O resultado foi muito positivo por-
que houve crescimento de 14,64% do 
patrimônio e  superávit de R$ 172 mi-
lhões. O INFRAPREV tem como cumprir 
com seus compromissos nos próximos 
anos e estamos trabalhando para que 
esse equilíbrio financeiro seja perene.

A bolsa de valores impactou os 
resultados dos fundos de pensão, as-
sim como as entidades de previdência 
privada aberta (PGBL e VGBL)  e os 
investidores de um modo geral, como 
já noticiado na imprensa.

O que podemos afirmar é que neste 
mercado além do conhecimento técni-
co é preciso ter um pouco de psicolo-
gia para administrar os riscos inerentes 
aos investimentos. 

Estamos convictos que colheremos 
resultados positivos, de forma susten-
tável, na estratégia de diversificação 
dos investimentos do INFRAPREV, prin-
cipalmente no momento que a taxa de 
juros da economia buscar patamares 
mais reduzidos. 
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Gestão

Representantes recebem 
treinamento no Rio de Janeiro
Roberto Habbema de Maia representou 
a INFRAERO no encontro que reuniu  
67 representantes de todas as regiões

INFRAPREV está 
no Conselho 
Fiscal da Abrapp

O INFRAPREV tomou posse, em 9 
de fevereiro, como membro do Con-
selho Fiscal da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp). O Instituto 
obteve 91 votos na eleição realizada 
em dezembro, que garantiu vaga no 
Conselho Fiscal da Associação.

Como membro do Conselho Fis-
cal, o Instituto deseja dar sua colabo-
ração institucional, trabalhando para 
a maior integração dos fundos de 
pensão e participando das atividades 
inerentes ao órgão.

A atuação do INFRAPREV se amplia 
na Abrapp, uma vez que já participa de 
suas atividades, eventos promovidos e 
incentiva que seu quadro técnico inte-
gre às comissões técnicas regionais e 
nacionais da Associação.

O INFRAPREV realizou em dezembro o X Encontro Nacio-
nal de Representantes no Rio de Janeiro. O objetivo do encon-
tro foi oferecer treinamento aos representantes e mantê-los 
atualizados para melhor atender aos participantes. 

Na abertura, o diretor-superintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque, falou sobre as conquistas do INFRAPREV e dos 
novos desafios com o multipatrocínio. O representante da 
INFRAERO da superintendência de RH, Roberto Celso Ha-
bbema de Maia, falou da importância da adesão ao Plano de 
Contribuição Variável do INFRAPREV.  

Durante dois dias, os gerentes das áreas de Arrecadação e 
Cadastro, Comunicação, Tecnologia de Informação, Emprésti-
mos, Análise de Investimentos, Benefícios e Assessoria de As-
suntos Atuariais explicaram por meio de slides seus processos 
de trabalho. O evento reuniu 67 representantes titulares de 
todas as regionais.

As fotos do encontro estão disponíveis no Flickr, f lickr.
com/photos/infraprev.

Dirigentes e gerentes são 
certificados pelo ICSS

O diretor-superintendente do 
INFRAPREV, Carlos Frederico Aires 
Duque, o diretor de benefícios, Di-
blaim Carlos da Silva, e o diretor 
de administração e finanças, Miguel 
Alexandre da Conceição David, 
além de nove dos 12 gerentes, que já 
possuem o mínimo de três anos de 
experiência gerencial, já receberam 
o certificado do Instituto de Certifi-
cação dos Profissionais de Segurida-
de Social (ICSS). 

Os dirigentes e gestores internos 
do Instituto foram  criteriosamente 
avaliados pelo ICSS para receberem 
o certificado e  cumpriram todos os 
requisitos exigidos, com comprova-
ção das atividades profissionais no 

segmento de previdência privada 
nos últimos 10 anos. 

O INFRAPREV passa a ter 12 pro-
fissionais certificados. A certificação 
do ICSS é um reconhecimento à 
qualificação dos profissionais, valo-
riza os talentos e afere as competên-
cias dos profissionais encarregados 
da gestão do fundo de pensão. 

O procedimento antecipa o aten-
dimento à Resolução 3792 do Con-
selho Monetário Nacional (CMN), 
que determina que o responsável 
formal pelos investimentos da enti-
dade, deve ser certificado até 31 de 
dezembro de 2010 e os demais pro-
fissionais ligados à gestão, certifica-
dos paulatinamente até 2014. 

Os 12 executivos cumpriram todos requisitos exigidos 
que comprovam competência para previdência privada

Em dois 
dias os 
representantes 
receberam 
informações 
técnicas e 
sanaram suas 
dúvidas sobre 
benefícios, 
empréstimos e 
investimentos



Eleição

14 candidatos estão inscritos na eleição de conselheiros 
do INFRAPREV para vagas de participantes ativos

Votação termina 
em 28 de fevereiro

Em 1º de fevereiro começou a esco-
lha dos representantes dos participantes 
ativos nos Conselhos Fiscal e Delibera-
tivo do INFRAPREV. A votação que é ele-
trônica, pelo portal, se encerra em 28 
de fevereiro às 17 horas. Estão inscritos 
14 candidatos, oito para o Conselho Fis-
cal e seis para o Conselho Deliberativo. 
São duas vagas para cada conselho, uma 
de titular e outra de suplente. 

Os conselheiros são os representan-
tes legais dos participantes. O papel do 
Conselho Fiscal é examinar a prestação 
de contas do Instituto ao aprovar balance-
tes, orçamentos e compras. Já o Delibe-
rativo é quem decidi sobre a política geral 
de administração da entidade, seus planos 
de benefícios, orçamento e patrimônio. 

Portanto, considere o breve currículo 
dos candidatos no portal antes de tomar 
a decisão pelo seu voto. A participação 
de todos os participantes ativos durante 
o processo eleitoral é muito importante 
para que os representantes possam atu-
ar efetivamente nas políticas do Instituto 
e na gestão dos recursos financeiros. 

Dúvidas, ligue direto para a Co-
missão Eleitoral pelo telefone: (21) 
2156-8193 ou pelo email comissaoelei-
toral@infraprev.org.br

bem como o acompanhamento do fluxo 
de caixa da empresa. Deseja conhecer e 
acompanhar a evolução do Instituto, suas 
diretrizes, metas e normas, contribuindo 
com seus conhecimentos para a eficiên-
cia administrativa e financeira.

Manoel Elício do 
Rosário Gonçalves 

Pós-graduado em Po-
lítica e Estratégia Empre-
sarial e em Metodologia 

do Ensino Superior, tem MBA em Ges-
tão Comercial. Atua nas áreas adminis-
trativa, comercial e financeira. Foi coor-
denador de Planejamento e Controle na 
Regional Porto Alegre e coordenador 
de Negócios Comerciais, no Aeroporto 
Salgado Filho. Com sua experiência pro-
fissional pretende trabalhar para man-
ter a saúde financeira do INFRAPREV e 
os participantes atualizados quanto às 
ações desenvolvidas no Plano de Gestão 
Administrativa.

   
Demóstenes de Sousa 
Costa

Graduado em Admi-
nistração de Empresas, 
atua nas áreas adminis-

trativa e financeira, recursos humanos, 
comunicação, operações e segurança 
do Aeroporto de Fortaleza. Foi supe-
rintendente do Aeroporto de São Luiz. 
Tem experiência em cargos eletivos na 
Associação dos Servidores da INFRAE-
RO (Assinfra), como presidente e vice. 
Pretende colaborar com a gestão do 
INFRAPREV, por meio de conhecimen-
tos adquiridos ao longo de sua carreira 
profissional.   

Marco Antonio da 
Costa Guimarães

Administrador de 
Empresas, trabalha no 
Aeroporto Internacional 

de Belém. É diretor do Sindicato Nacio-
nal dos Aeroportuários (Sina) e diretor 
Operacional da Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Empregados da INFRAERO 
(Aerocred). Trabalhou nas áreas de ope-
rações como fiscal de pátio e de licitações 
e contratos. Pretende contribuir e aufe-
rir conhecimentos junto ao INFRAPREV 
para a categoria aeroportuária.

Áurea Martins 
Gonçalves de Souza 

Trabalha na sede 
como profissional de 
serviços aeroportuários, 

pós-graduada em Estratégia Empresarial, 
com 13 anos de INFRAERO. Exerceu os 
cargos de coordenadora de Administra-
ção e Finanças, Administração Geral e 
gerente Regional de Administração na 
Superintendência Regional do Nordes-
te e gerente de Administração Geral 
na sede. Pretende com sua experiência 
na área administrativa contribuir para o 
desenvolvimento do Instituto, zelando 
pelos direitos dos contribuintes.

Wilhiam Antonio  
de Melo

Formado em Direito 
com especialização em 
Direito Processual Civil, 

possui 30 anos de serviços na INFRA-
ERO. Trabalha na Procuradoria Jurídica 
na sede, em Brasília. Foi integrante do 
Conselho Fiscal do INFRAPREV entre 
2005 e 2009. Seu objetivo é dar conti-
nuidade ao processo de controle inter-
no da gestão do Instituto, a fim de res-
guardar e fortalecer o patrimônio para 
propiciar melhorias sociais aos seus 
participantes e beneficiários.

Daniel Bosco Matias
Contador com es-

pecialização em Con-
troladoria e Finanças, é 
coordenador de Relacio-

namento com o Mercado na sede. Res-
ponsável por intermediar negociações 
com instituições financeiras e bancárias, 

Conheça os 
candidatos
Conselho Fiscal

Login e senha  
para votação

Para votar, o participante precisa 
usar o login e a senha do portal. Quem 
esqueceu a senha deve utilizar o “Lem-
brar Minha Senha”, localizado no topo 
direito do portal, que a informação vai 
direto para o email cadastrado. Caso, 
após digitar o CPF, apareça a mensa-
gem de email não cadastrado, é ne-
cessário ligar para a Central de Aten-
dimento – 0800-7071273 ou mandar 
email para o Fale Conosco para cadas-
tro do endereço eletrônico.



 Ano 22  nº  105  Jane i ro /Fevere i ro  2011      I     Futuro      I     5

José Antonio Gomes 
de Souza

Graduado em Ciências 
Contábeis, pós-graduado 
em Política e Estratégia 

com curso de extensão em Metodologia 
do Ensino Superior e Técnica de Ensino. É 
lotado na sede e realiza auditorias internas 
nos aeroportos da INFRAERO. Almeja o 
cargo de conselheiro do Instituto para 
zelar pelo patrimônio dos participantes. 

 
Valdeci Lins de 
Albuquerque 

Graduado em Admi-
nistração de Empresas, 
estudou por três anos 

contabilidade. Atua como assistente téc-
nico e instrutor na área de acessibilidade 
do Aeroporto de Brasília. Foi coordena-
dor da área de pessoal e representante 
do INFRAPREV no mesmo aeroporto. 
Pretende se candidatar ao cargo para fis-
calizar as finanças do Instituto.   

 

Júlio Kuenzo Aoyagui  
Advogado, iniciou a 

carreira na INFRAERO 
no Aeroporto de Alta-
mira (PA) e atualmente 

está em Belém. Foi superintendente 
dos aeroportos de Carajás, Imperatriz, 
Santarém e Macapá. Deseja fazer parte 
do Conselho para contribuir com seus 
conhecimentos técnicos para o cresci-
mento do Instituto e demonstrar aos 
novos participantes a segurança e esta-
bilidade do fundo de pensão.

Engenheiro Madruga 
Pós-Graduado em 

Gestão e Planejamento 
Ambiental e Estudos de 
Política Estratégica, é en-

genheiro elétrico. Cursa pós-graduação 
em Engenharia de Segurança do Trabalho 
e trabalha no Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro. Já atuou como enge-
nheiro, chefe de controladoria, auditor e 
gerente. Pretende colaborar com sua ex-
periência profissional na busca de melho-
res resultados para o INFRAPREV, de ma-
neira a projetar o Instituto na vanguarda 
das empresas de previdência privada.

Conselho Deliberativo

Carlos Eduardo 
Guapindaia Campos

É engenheiro mecâ-
nico com pós-graduação 
em Engenharia de Segu-

rança do Trabalho. Trabalha na sede. 
Iniciou a carreira na INFRAERO como 
fiscal de pátio e chegou a Superinten-
dente de Engenharia de Manutenção da 
sede. É membro do Conselho Delibera-
tivo do INFRAPREV desde 2007. 

Keyla Torres 
Graduada em Ad-

ministração e Ciências 
Contábeis, cursa MBA 
em Gestão Financeira, 

Controladoria e Auditoria. Possui car-
go de técnica em contabilidade na sede 
sendo responsável pela análise contábil, 
escrituração fiscal e informações tri-
mestrais e anuais da INFRAERO. Bus-
ca constantemente atualização teórica 
como base de trabalho.

 
Emerson Marialva  
de Jesus

Pós-graduado em 
Gestão e Educação a Dis-
tância. Atua com gestão 

de pessoas na área de recursos huma-
nos no Aeroporto de Viracopos. Quer 
estabelecer vínculos e orientar pessoas, 
visando o bem-estar e à satisfação dos 
empregados. Espera contribuir com 
ações ligadas à educação financeira, 
porque refletem o verdadeiro negócio 
do INFRAPREV, garantindo maior quali-
dade de vida aos seus participantes.

Rogério do Amaral 
Varela

Atualmente cur-
sa pós-graduação em 
Gestão de Aeroportos. 

Possui curso de especialização do Pro-
grama de Formação de Conselheiros 
Nacionais, idealizado pela Secretaria 
Geral da Presidência da República. Tra-
balha no Aeroporto de Londrina (PR) 
como profissional de meteorologia na 
área de proteção ao vôo. Atua, tam-
bém, na área social em defesa aos direi-
tos dos trabalhadores em aeroportos e 
preside o Instituto Asas do Saber, liga-
do a aviação civil.

Informe de Rendimentos – O 
INFRAPREV vai enviar até o final de 
fevereiro o informe de rendimento 
para todos os seus assistidos. Além 
de receber em casa, os aposentados 
e pensionistas poderão ter acesso 
ao informe através do portal www.
infraprev.org.br. O documento servi-
rá de base para a declaração do Im-
posto de Renda 2011.

Informe de Empréstimos – A 
Gerência de Empréstimo enviou em 
janeiro o informe do saldo devedor 
de empréstimo para fins de Impos-
to de Renda. O informe foi enviado 
apenas aos participantes com saldo 
devedor acima de R$ 5 mil. Quem 
desejar a 2ª via do documento deve 
solicitar pelo Fale Conosco no por-
tal ou pela Central de Atendimento 
– 0800-7071273.

Previc – O relatório anual da 
Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), 
divulgado no início de 2011, destacou 
a criação da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar 
(Previc), como a efetivação e con-
solidação do sistema brasileiro de 
previdência complementar fechada. 
Segundo o relatório, essa iniciativa 
coroa o longo período de reformas 
e de adaptações percorrido pelo sis-
tema de previdência, e ressalta o pa-
tamar internacional alcançado, pelo 
país, em relação à regulação e super-
visão dos fundos de pensão.

Controles rígidos – O Rela-
tório de Avaliação Mútua do Brasil 
em Matéria de Lavagem de Dinheiro 
e Financiamento ao Crime Organi-
zado, do ano de 2010, concluiu que 
no Brasil não houve qualquer caso 
de Lavagem de Dinheiro nos Fundos 
de Pensão. Segundo o diretor de Fis-
calização, Manoel Lucena, tal conclu-
são revela que o Brasil encontra-se 
no caminho certo no que se refere à 
normatização e supervisão dos fun-
dos de pensão do País.

Fique por dentro
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Educação Previdenciária

Prepare-se para a aposentadoria
Quanto maior o valor da contribuição hoje no plano de contribuição variável, maior 

será o valor do benefício amanhã. Faça já uma simulação no portal INFRAPREV

O momento da aposentadoria re-
quer preparação e planejamento finan-
ceiro para que o empregado desfrute 
da nova fase da vida com qualidade. Para 
se programar e projetar quanto será o 
benefício quando do desligamento da 
INFRAERO, o INFRAPREV disponibiliza 
no portal, www.infraprev.org.br, o Simula-
dor de Aposentadoria do Plano CV.

O simulador possibilita o participan-
te saber o valor do benefício antes do 
momento da aposentadoria e ainda ter a 
chance de aumentar a contribuição e de 
fazer contribuições voluntárias. Vale lem-
brar, que quanto maior o percentual de 

contribuição, maior será o valor do be-
nefício e as contribuições podem ser de-
duzidas do Imposto de Renda até o limite 
de 12% da renda bruta anual tributável. 

Para simular, basta digitar login e se-
nha no portal, ir na opção “Planos” e 
clicar em “Simulador de Aposentadoria”. 
A dica para preencher as informações 
pessoais é ter o contracheque em mãos. 
O valor do benefício informado é bruto. 
Portanto, não é descontado o Imposto 
de Renda que o participante está sujei-
to a pagar. Para mais informações, entre 
em contato pelo Fale Conosco ou pelo 
0800-707-1273. 

No momento em que o empregado 
da INFRAERO adere ao plano de bene-
fícios do INFRAPREV – Plano de Contri-
buição Variável (CV), passa a condição de 
participante e tem direito a benefícios e 
serviços oferecidos pelo Instituto.

Auxílio-doença, pecúlio, aposenta-
doria, pensão, abono anual, empréstimo, 
planos de saúde e odontológico, des-
contos em estabelecimentos comerciais 
conveniados ao Clube de Vantagens e em 
seguros de carro efetuados pela Chibra 
Corretora/Porto Seguro, entre outros.

Confira a opinião dos participantes 
que utilizaram alguns benefícios e ser-
viços.

Auxílio-doença

  – Aderi ao IN-
FRAPREV pensando ex-

clusivamente na aposentadoria comple-
mentar. Então, sofri um acidente fora do 
país e precisei me ausentar do trabalho. 
Foi quando soube por colegas do direito 

ao auxílio-doença. Esta complementação 
de salário do Instituto foi providencial nos 
dois meses ausente. Fiquei muito satisfei-
ta. Ao aderir o plano achamos que não 
vamos precisar de tudo o que nos é ofe-
recido e deixamos passar as informações. 
Depois é que vemos como é importante.   

Empréstimo

– No primeiro 
momento quando precisei de um em-
préstimo e recorri ao Instituto tive dúvi-
das sobre as taxas estabelecidas. Mandei 
um email diretamente para o gerente de 
empréstimo, que me respondeu pron-
tamente. Foi uma verdadeira consulto-
ria. Ele me explicou com detalhes sobre 
Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF), fundo garantidor, taxa de juros, 
renegociação, repactuação, além de me 
orientar o que era mais vantajoso. A fa-
cilidade de obter um empréstimo com o 
INFRAPREV é bem maior.

Central de Atendimento 

– Nunca deixo de 
ligar para sanar minhas 

dúvidas. A última vez foi sobre plano 
odontológico que fiz para mim e meu 
filho. Os atendentes são muito presta-
tivos, demonstram eficiência e rapidez. 
Está ótimo, melhor não mexer. 

Atendimento Pessoal 

– Eficiência nota 
dez desse pessoal. Des-

de o atendimento pessoal, passando 
pelos Recursos Humanos, Benefício, Em-
préstimo até a Central de Atendimento. 
Sinto que sou querida pelos que me aten-
dem. Fiquei triste quando desvincularam 
o recebimento de benefício do INSS do 
INFRAPREV, já estava acostumada com o 
cronograma de pagamento do Instituto.

Participantes aprovam benefícios e serviços
Aspas INFRAPREV

Esqueceu a senha?

Clique em “Lembrar Minha 
Senha”, no canto superior 
do portal e digite o CPF. 
Se o email cadastrado for o 
correto, clique em  Enviar, 
em instantes seu login e 
senha serão enviados para 
o seu endereço eletrônico. 
Em caso de email não 
cadastrado, entre em contato 
com o 0800-707-1273.

José Cassiano 
Ferreira Filho 
(Superintendência 
Regional Centro-
Leste – BA)

Janete Ribeiro 
(Superintendência 
de Marketing e 
Comunicação – DF) 

Washington Salvioli 
(Aposentado do 
Aeroporto do Galeão 
– RJ) 

Mirian Avancini 
Canedo (Aposentada 
do Aeroporto Santos 
Dumont – RJ)



Finanças

meta atuarial todo ano, mas caso não 
ocorra em um determinado período 
isso não significa que os compromissos 
tenham sido afetados. Trabalhamos para 
que a rentabilidade fique sempre bem 
acima da meta atuarial para que haja 
sempre uma compensação nos anos um 
pouco mais difíceis. Por isso, a análise 
de nossas estratégias deve ser sempre 
de longo prazo. No acumulado de oito 
anos, a rentabilidade do patrimônio 
foi de 277% contra a meta atuarial de 
151%, um crescimento superior de 83% 
que contribui para a formação de nosso 
superávit técnico que neutraliza a vola-
tilidade dos ativos (investimentos) e do 
passivo (compromissos previdenciais). 

O desempenho das outras carteiras 
foi muito satisfatório. Imóveis registrou 
rentabilidade de 52,29%, empréstimos 
20,78%, investimentos estruturados 
14,90% e renda fixa 11,2%. “Isso ratifica 
que a diversificação dos investimentos 
é primordial”, informa. 

Patrimônio cresce 
14,64% em 2010

O INFRAPREV obteve, em 2010, 
14,64% de crescimento em seu patrimô-
nio que atingiu R$1.709 bilhão.  A renta-
bilidade dos investimentos de 11,6% fi-
cou próxima a meta atuarial de 12,45%. 

A rentabilidade global do INFRAPREV 
foi afetada principalmente pelo baixo de-
sempenho do segmento de ações, ren-
da variável, que atingiu 2,31%, resultado 
superior ao índice Ibovespa de 1,26% no 
ano. O diretor-superindentente, Carlos 
Frederico Aires Duque, explica que a 
instabilidade do mercado financeiro in-
ternacional com a redução do fluxo de 
recursos para a bolsa de ações brasilei-
ra, o desempenho negativo das ações 
da Petrobras e o aumento da inflação 
contribuiram para que a meta atuarial fi-
casse mais elevada. Estes fatores foram 
preponderantes e determinaram que o 
resultado global dos investimentos fi-
cassem abaixo das expectativas projeta-
das. Todavia alerta que:

– É sempre importante superar a 

Nos últimos oito anos o crescimento do patrimônio 
líquido foi 277% contra uma meta atuarial de 151%

Política de Investimentos 
de 2011 está no portal

Os participantes podem acessar 
no portal a Política de Investimentos 
de 2011 do INFRAPREV, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo. A novida-
de deste ano é a elaboração de uma 
Política de Investimento para cada 
plano de benefício – CV, BDI e BDII, 
com a adoção da segregação de seus 
recursos. A segregação atende aos 
preceitos legais e às orientações do 
Planejamento Estratégico quanto ao 
multipatrocínio. 

A política tem o objetivo de orien-
tar os fundos de pensão quanto à apli-
cação dos investimentos de acordo 
com os pagamentos dos benefícios 

atuais e futuros. Traça as diretrizes 
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 inves-
timento: renda fixa, renda variável, 
investimentos estruturados, investi-
mentos no exterior, imóveis e opera-
ções com participantes, bem como o 
cenário macroeconômico que norteou 
a sua elaboração. 

Para visualizar o arquivo, publicado 
no item “Investimentos”, é necessário 
entrar com login e senha. 

Nossos resultados

Patrimônio 
Dezembro/2010 

R$ 1.709.799.270,44

Por Plano

Plano CV:  R$    1.642.506.537,89                                                  
Plano BD I:  R$       58.736.750,79
Plano BDII:  R$       8.555.981,76

Cota do Plano CV
Dezembro/2010 

4,357709751 

Distribuição dos Investimentos 
Dezembro/2010 
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Não peça comida 
para viagem 
Se você já foi até 
o restaurante ou 

à lanchonete, que tal sentar um 
pouco e curtir sua comida ao 
invés de pedir para viagem? Assim 
você economiza as embalagens de 
plástico e isopor utilizadas. 

Regue as plantas 
à noite  Ao regar 
as plantas à noite 
ou de manhãzinha, 

você impede que a água se perca na 
evaporação, e também evita choques 
térmicos que podem agredi-las. 

Instale uma 
válvula na sua 
descarga 
Instale uma válvula 

para regular a quantidade de água 
liberada no seu vaso sanitário. Não 
desperdice. Lembre-se de que os 
recursos naturais são finitos.

Economize água 
em suas viagens 
A distribuição de 
água no mundo é 

extremamente irregular. Em algumas 
regiões da África é necessário 
caminhar por mais de dois 
quilômetros para se encontrar água. 

Sustentabilidade

Consciência sustentável 
requer pequenos gestos

Participante conduz o primeiro casal de mestre-sala 
e porta-bandeira na escola de samba Unidos de Vila 
Isabel do grupo especial do Rio de Janeiro

Nossa Gente

O Brasil, que possui um dos maiores 
reservatórios do mundo, tem um 
Nordeste agonizante pela seca e 
pela pobreza. Ao viajar para regiões 
onde a água é escassa, economize 
ainda mais. 

Recicle árvores e 
cartões de Natal 
Todos os anos, 
toneladas de árvores 

de Natal, de madeira ou de plástico 
são jogadas no lixo, sem contar os 
inúmeros cartões de Natal e caixas 
de presentes. Incorpore o espírito 
sustentável e reaproveite tudo o que 
puder no ano seguinte. 

Odilando da Silva tem 
o carnaval no coração

Para começar bem o ano nada mal incorporar novos hábitos pessoais  
que ajudem o planeta. É por meio de pequenos gestos que se atinge grandes 
resultados. As dicas dadas no Jornal Futuro sobre sustentabilidade podem  
ser aplicadas em casa, no trabalho, na rua ou no próprio dia a dia. Seja adepto  
à prática dos três erres: reduzir, reutilizar e reciclar e faça a sua parte.

Folião nato do carnaval carioca, 
o participante sócio-fundador do 
INFRAPREV Odilando da Silva trabalha 
no Centro de Gerenciamento de Na-
vegação Aérea da INFRAERO, no Rio 
de Janeiro. 

A vida no samba começou como 
uma brincadeira e se tornou coisa sé-
ria.  Hoje é um dos 28 diretores de 
harmonia da escola de samba Unidos 
de Vila Isabel. A sua função é atuar na 
avenida como o mestre de cerimônia 
do casal de mestre-sala e porta-ban-
deira no dia do desfile.     

Odilando desempenha as suas 
atividades na escola de samba com 
a mesma responsabilidade e cari-
nho que executa as suas funções na 
INFRAERO.

O amor à escola surgiu quando 
resolveu se envolver mais ativamente 
com o carnaval e foi levado à escola 
por um grupo de amigos. “Logo me 
apaixonei pela comunidade. Há cin-
co anos tenho a responsabilidade de 
apresentar o casal Rute e Julinho, já 
vencedor de estandarte de ouro”. 

E quanto mais se aproxima o car-

naval, mais intensa e exaustiva é a 
rotina de ensaios. Desde janeiro os 
ensaios acontecem todos os dias na 
quadra da escola. É lá que a interação 
entre os três é aprimorada. “Pensa-
mos juntos em novos passos. Obser-
vo o condicionamento físico deles e 
a leveza da dança para fazermos uma 
bela apresentação que agrade aos ju-
rados”, informa. 

Apaixonado pelo samba e satisfei-
to com a escola de coração ele brinca: 
“Eu sou feliz da vila”. 


