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Simulador contempla 
novas premissas

O simulador de aposentadoria do Plano CV já reflete 
a nova tábua de sobrevivência e a taxa mínima de juro 
anual de 5%. A meta atuarial de INPC+5% ao ano é o re-
torno mínimo do INFRAPREV para os investimentos. No 
entanto, o Instituto persegue resultados acima da meta, 
como ocorreu em 2012 que a rentabilidade do patrimô-
nio de 18,20% foi superior à meta de 12,31%. Página 4

A Gerência de Benefícios está fazendo o rescadas-
tramento dos assistidos (aposentados e pensionistas) 
no mês de aniversário. Aqueles que já receberam o for-
mulário devem enviar preenchido ao INFRAPREV. Dessa 
forma, o Instituto mantém os dados cadastrais atualiza-
dos no sistema e o participante garante o recebimento 
de publicações e informes importantes. Dúvidas sobre o 
preenchimento, entre em contato com o 0800-707-1273.  

Em cerimônia realizada em Brasília, em 
25/4, o INFRAPREV representado pelo diretor 
de Administração e Finanças, Miguel da Con-
ceição David, recebeu o troféu e selo da 4ª 
edição do Programa Pró-Equidade de Gênero 
e Raça, realizado pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM) da Presidência da Re-
pública. Estiveram presentes também ao even-
to as integrantes do Comitê de Pró-Equidade 
de Gênero, Raça e Diversidade do Instituto, 
Fernanda Guedes e Ludmila Benevides.

É a primeira vez que o INFRAPREV participa 
do Programa. O selo é o resultado do traba-
lho de um ano de sensibilização para dissemi-
nar e instituir novos hábitos e políticas dentro 
do ambiente de trabalho, além de desenvolver 
melhores práticas de gestão voltadas para a 
equidade, gênero e raça. As ações foram re-
alizadas pelo Comitê de Pró-Equidade de Gê-
nero, Raça e Diversidade, em parceria com o 
Comitê de Sustentabilidade do Instituto. 
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INFRAPREV recebe 
selo de pró-equidade 

Recadastramento 
dos assistidos
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Agradecimento Abrapp
Agradecendo o convite deste 

INFRAPREV, e extremamente hon

rados, informamos ao prezado 

dirigente que a Abrapp, por deli

beração de sua Diretoria em 16/04 

último, irá endossar a Declaração 

do Capital Natural (DCN). O pró

prio apoio dado antes pela Associa

da à DCN já serviu para orientar a 

nossa decisão, ao não deixar dúvi

das quanto à importância da inicia

tiva. Com efeito, o endosso da DCN 

reforça ainda mais o compromisso 

de nosso sistema com a sustentabi

lidade, expresso no seguido apoio 

ao CDP e PRI. Aproveitamos para 

parabenizar o INFRAPREV e seus di

rigentes pela coerência de suas pos

turas em favor da sustentabilidade.

Jose de Souza Mendonça
Diretor-Presidente

Aposentadoria
Estou aposentada pelo INSS e con

ti nuo trabalhando. Caso resolva 

sair da empresa, já receberei a com

plementação do INFRAPREV ou exis

te uma idade mínima para começar 

a receber?  Hoje tenho 49 anos.

Marcia Maria Pulga Martins
Londrina – PR

Resposta: Os participantes do Plano CV 

podem se aposentar a partir de 48 anos. 

O cálculo da aposentadoria tanto para 

homens quanto para mulheres é efetuado 

com base no saldo de conta total de parti-

cipante, ou seja, a soma das contribuições 

dos participantes e da Infraero, efetuadas 

ao longo dos anos mais a rentabilidade. 

Imposto de Renda
Necessito extrato de contribui

ções, período de 1º/2012 a 12/2012. 

Solicito também o envio de novo 

login e senha. 

Edio de Paula – Lagoa Santa – MG

Resposta: Informamos que a Infraero, 

sua fonte pagadora, fornece todas as 

informações necessárias para a declara-

ção de IR. O valor total das contribui-

ções básicas destinadas à aposentadoria 

INFRAPREV, efetuadas no ano de 2012, 

encontram-se no Informe de Rendimen-

tos da Infraero. (...)
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Grandes resultados 
com trabalho em equipe

Canal Aberto

Publicação bimestral dir igida aos par ticipantes do INFRAPREV : Av. Almirante 
Barroso, 54 / 5º e 6º andares – Centro – CEP 20031-000 – Rio de Janeiro 
– RJ – Tel. : (21) 2156-8150 – www.infraprev.org.br. Patrocinadora: 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor tuár ia – Infraero 
Diretoria Executiva: Carlos Frederico Aires Duque, Diretor-
Superintendente; Diblaim Carlos da Silva, Diretor de Benefícios ; miguel 
Alexandre da Conceição David, Diretor de Administração e Finanças 
Conselho Deliberativo: Titulares: Flavio Rodrigues, José Francisco 
marinho Freire, Ricardo de Castro Brum, Keyla Regina da Silva Torres; 
Suplentes: Aramis da Silva Gomes, Paulo Cesar Pacheco de Lima, Joel Alves 
Ramires, Carlos Eduardo Guapindaia Campos  Conselho Fiscal: Áurea martins Gonçalves de Souza – 
Presidente;  Titulares: Vera Lúcia Lima Paulino, Wagner Cunha machado, margareth Lyses Rabelo mendes;  
Suplentes: Jurandyr machado da Cunha, Edson Antonio Cavalcante, Gustavo Rodrigues de Almeida, Wilhiam 
Antonio de melo  Editora e Jornalista Responsável: Antônia maynart (mtb 16.184/RJ) Redação: 
Ludmila Benevides (mtb 35.465/RJ) e Sabrina Nunes (estagiária) Colaboradora: Denise marins Conselho 
Editorial: Antônia maynart, Denise marins, Ludmila Benevides, José Eusébio, Alessandra Cardoso de 
Oliveira Azevedo, Emílio da Silva e marcelo motta Projeto Gráfico: Grevy Conti Diagramação: 
marli Bibas Ilustração: Tiburcio Impressão: mCE Tiragem: 5.000 exemplares Via email: 12.900

Somente com 
o trabalho inte-
grado foi pos-
sível atingir os  
resultados alcan-

çados nesses 10 anos de administração. 
Apesar de cenários por vezes extremamen-
te adversos, nesse período o INFRAPREV 
obteve um crescimento patrimonial de 
409%, para uma meta atuarial de 201%. 

Com muita dedicação e confiança 
avançamos na direção do aperfeiçoamen-
to contínuo de nossa instituição, que a 
cada dia é reconhecida pelo mercado de 
previdência complementar fechado por 
suas boas práticas de gestão. 

As transformações fundamentais para 
essa evolução decorrem da maior capaci-
tação técnica de nossos empregados; da 
criação de uma nova cultura empresarial 
voltada para a excelência na administração 
dos recursos financeiros e previdenciários; 
da comunicação franca e transparente 
com nossos participantes; da moderniza-
ção tecnológica de processos operacio-
nais e da inserção da temática da susten-
tabilidade como elemento integrante dos 
valores corporativos do INFRAPREV.

Pelo segundo ano consecutivo, o 
INFRAPREV elabora o seu relatório anual 
com base nas diretrizes da Global Repor-
ting Initiative (GRI) e obteve o nível C de 
aplicação. Uma demonstração da preocu-
pação da administração com as questões 
socioambientais e de governança, buscan-
do ampliar o nível de transparência das 
informações principalmente na divulgação 
dos resultados alcançados. 

Ainda na área de sustentabilidade, o 
Instituto participa de outras iniciativas 
como: os Princípios para Investimento 
Responsável (PRI), coordenado pela Inicia-
tiva Financeira do Programa das Nações 

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI) 
e do Pacto Global; do Carbon Disclosure 
Project (CDP) – Projeto de Divulgação so-
bre emissão de Carbono e da Declaração 
do Capital Natural promovida pela UNEP-
-FI, Global Canopy Programme (GCP) e Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV).

Na perspectiva previdenciária, im-
plantamos o multipatrocínio objetivando 
capacitar o INFRAPREV a operar planos 
de previdência complementar para novos 
patrocinadores e instituidores, visando 
adequar-se à diretriz governamental de 
conceder a administração dos aeroportos 
brasileiros à iniciativa privada. Esse traba-
lho permitiu assegurar aos participantes 
que migraram para as novas concessioná-
rias a continuidade do plano de previdên-
cia, resguardando todos os direitos e as 
reservas individuais acumuladas durante a 
sua fase de trabalho na Infraero. 

A criação do Plano Anei para oferecer 
planos de previdência aos familiares dos 
participantes também foi uma importante 
conquista. Além disso, outro importante 
trabalho desenvolvido e que se encontra 
sob análise da PREVIC/MPS é o saldamen-
to do Plano BDI, que tem o objetivo de 
fortalecer e equacionar o déficit técnico 
do plano, alternativamente a novos au-
mentos  contributivos em face ao reduzi-
do quantitativo de participantes remanes-
centes deste plano.  

Todas as mudanças realizadas até o 
momento espelham a nova realidade do 
Instituto.

O INFRAPREV tem um grande traba-
lho pela frente e vai se empenhar cada vez 
mais para ampliar sua performance nos in-
vestimentos e na base de clientes, visando 
seu fortalecimento contínuo.
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Para os participantes ativos e assistidos, o INFRAPREV é sinôni-
mo de suporte, apoio, amparo, em especial aposentadoria e futuro 
tranquilo. Essas impressões foram identificadas pela pesquisa do 
exercício de 2012 que registrou satisfação do grupo de 91%, soma 
das menções ótimas e boas.   

A avaliação geral do Instituto, enquanto instituição, apresenta 
uma tendência de crescimento desde 2009. Da mesma forma, a 
avaliação da gestão financeira e administrativa foi de 8,42 pontos, 
média ponderada de notas de 1 a 10. O resultado é respaldado 
pela percepção que os participantes têm do Instituto em termos 
de solidez, confiança e credibilidade.

A sensação de insegurança em relação ao futuro do Instituto teve 
redução de 21% em 2011 para 15% em 2012. Os receios são mais sig-
nificativos entre participantes ativos do que entre os assistidos. Para 
os ativos a situação atual da Infraero influencia o futuro do Instituto.

Com relação à rentabilidade dos investimentos, 77% dos pes-
quisados disseram que fazem acompanhamento. O Jornal Futuro 
e relatório anual são os meios preferidos dos assistidos e o portal 
INFRAPREV o dos participantes ativos.

Gestão

Pesquisa 
registra 91% 
de satisfação
Avaliação geral apresenta tendência de  
crescimento e para participantes, INFRAPREV  
é sinônimo de suporte e futuro tranquilo

 Benefícios – Conhecimento geral dos benefícios 
previdenciários: Aposentadoria (99%), Pensão (76%), 
Pecúlio (69%), Auxílio-doença (78%).

 Empréstimo – Utilizado pela maioria dos 
participantes (96%). Dos 80% que tiveram experiência 
efetiva avaliaram a contratação positivamente (94% –
Ótima + Boa).  Para 84% dos pesquisados, as taxas de 
juros são menores do que as cobradas pelo mercado.

 Atendimento – Os canais de relacionamento 
tiveram avaliação positiva: Central de Atendimento 
(0800) 91%, Fale Conosco 89% e Representantes 91%.

 Comunicação 

Veículo
Conhecimento  

e leitura
Avaliação 
Positiva

Jornal Futuro 95% 88%

Portal INFRAPREV 91% 89%

SMS 54% 86%

Mensagem contracheque 69% 87%

Newsletter 67% 88%

Cartilha Participante 77% 86%

Folders 59% 83%

 Redes Sociais – Dos pesquisados, apenas 8% 
acompanham o Twitter do INFRAPREV e 5% curtiram  
a fun page no Facebook.

 Sustentabilidade – A maioria das ações de 
sustentabilidade promovidas pelo Instituto tem 
conhecimento próximo a 40%. O incentivo para que 
os empregados façam gestos simples de consciência 
ambiental é a mais conhecida, acima da média (56%). 

Os novos conselheiros eleitos pelos 
assistidos e indicados pela Infraero foram 
empossados em abril. O novos membros 
dos conselhos têm  mandato de quatro 
anos, com início em 08/04/2013 e térmi-
no em 07/04/2017. 

A cerimônia aconteceu no auditório 
do INFRAPREV e contou com a presença 
da diretoria do Instituto, dos diretores 
da Infraero, José Irenaldo Leite de Ata-
íde, Financeiro, e José Clovis Batista 
Dattoli, Administrativo. Também presti-
giaram o evento os conselheiros delibe-
rativo e fiscal e empregados do Instituto.

O diretor-superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, deu as boas-
-vindas aos conselheiros que vêm somar 
esforços e agradeceu o trabalho dos que 
se despediram. Na ocasião, fez um agra-

Conselhos têm novos membros

decimento à direção da Infraero a con-
fiança depositada ao longo desses anos.

O diretor Financeiro da Infraero, 
José Irenaldo leite de Ataíde, encerrou a 
cerimônia desejando sucesso aos novos 
membros dos conselhos e falou da im-
portância da previdência complementar 

Diretores da Infraero e Superintendente do INFRAPREV 
com os conselheiros presentes ao ato de posse

como formação de poupança 
e garantia de um futuro me-
lhor na aposentadoria.

Os eleitos pelos assistidos 
para o Conselho Deliberativo 
foram José Francisco Mari-
nho Freire (titular), Aramis 
da Silva Gomes (suplente) e 
para o Conselho Fiscal, Vera 
Lúcia Lima Paulino (titular) e 
Jurandyr Machado da Cunha 
(suplente).

Os indicados pela Infraero para o 
Conselho Deliberativo foram Ricardo 
de Castro Brum (titular) e Paulo Cesar 
Pacheco de Lima (suplente) e para o 
Conselho Fiscal, Wagner Cunha Macha-
do  (titular) e Edson Antonio Cavalcante 
(suplente).

DivUlgaçãO 
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Seguridade

O simulador de aposentadoria do Plano CV já reflete a 
nova tábua de sobrevivência e a taxa mínima de juro anual de 
5%. Medidas adotadas com prudência pelo INFRAPREV para 
dimensionar melhor as reservas matemáticas – benefícios 
atuais e futuros, conforme recomenda seu órgão fiscalizador, 
a Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc). O Instituto ajustou os parâmetros técnicos de cálcu-
lo à expectativa de vida de seus participantes e à nova realida-
de de juros reais mais baixos da economia brasileira.

A meta atuarial de INPC+5% ao ano é o retorno mínimo 
do INFRAPREV para os investimentos. No entanto, o Instituto 
persegue resultados acima da meta, como ocorreu em 2012 
que a rentabilidade do patrimônio de 18,20% foi superior à 
meta de 12,31%.  Os resultados também precisam ser ava-
liados na visão de longo prazo. De 2003 a março de 2013 o 
patrimônio do Instituto teve crescimento de 408% para uma 
meta atuarial no mesmo período de 198%.

Legislação – a adoção nos novos parâmetros para os 
planos de benefícios, aprovado pelo Conselho Deliberativo 
do INFRAPREV, tem respaldo legal, que é a Resolução Nº 9 do 
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) de 
novembro de 2012, que substituiu a Nº 18 de 28/03/2006. a 
Resolução estabelece parâmetros técnico-atuariais para es-

truturação de plano de benefícios das entidades fechadas de 
previdência complementar e dá outras providências. Uma das 
razões de atualização da Resolução em 2012 é a taxa de juros. 
O CNPC neste documento determina a redução de acordo 
com as características dos planos.

Economia – a adequação da taxa de juros na Política de 
Investimentos do INFRAPREV contou com um estudo técnico 
específico elaborado pela Consultoria Financeira Risk Offi-
ce. O estudo de gestão integrada de ativos (investimentos) 
e passivos (benefícios), denominado ALM, determinou que a 
taxa de rentabilidade mínima a ser alcançada pela carteira de 
investimentos do Instituto seria composta pelo INPC+5% de 
juros reais ao ano. 

Como foi informado na edição anterior, o Brasil está se 
aproximando aos padrões internacionais para taxa de juros 
reais da economia. Assim, é esperado rendimentos financei-
ros menores para toda a economia no futuro.  

As demonstrações relativas ao encerramento do exercí-
cio de 2012 já contemplam estas medidas prudenciais. 

O INFRAPREV com isso está alinhado às melhores práticas 
de gestão atuarial de planos de benefícios. Essas mudanças são 
obrigatórias para as entidades fechadas de previdência com-
plementar.

Simulador projeta aposentadoria 
com nova tábua e taxa de juro

Legislação das entidades fechadas de previdência privada impõe novos parâmetros de 
sobrevivência e de rentabilidade mínima para planos de previdência complementar

O benefício no Plano CV com a atual taxa mínima de juro 
comparado com um Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 
continua sendo superior. A principal razão é a condição do 
INFRAPREV de entidade sem finalidade lucrativa. 

A rentabilidade do Instituto é integralmente revertida aos 
participantes, diferente de bancos onde a rentabilidade e su-
perávit remuneram mais os acionistas. Além disso, os ban-

cos usam tábuas de sobrevivência muito agravadas, porque 
consideram que os participantes viverão além do estimado, 
fazendo com que o benefício seja menor. 

Para ter uma ideia do valor do benefício futuro veja o 
exemplo a seguir. Os simuladores dos bancos estão disponí-
veis em seus sites. O PGBL não tem contribuição de patroci-
nador, apenas do participante.

Benefício do INFRAPREV é superior ao PGBL

PGBL com contriBuição mensaL do ParticiPante comPatíveL com a do INFRAPREV

Dados Básicos INFRAPREV* Banco do Brasil Bradesco Itaú Caixa Econômica 
Idade Inicial 25 25 25 25 25
Tempo de Contribuição (anos) 33 33 33 33 33
Rentabilidade (ao ano) 5% 5% 6%*** 5% 6%***
Contribuição Mensal do Participante R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 156,88 R$ 150,00
Saldo de Conta aos 58 anos R$ 480.619,47 R$ 141.144,57 R$ 176.093,00 R$ 154.630,81 R$ 180.861,58
Renda de Aposentadoria Vitalícia** R$ 2.688,10 R$ 673,93 R$ 540,74 R$ 400,00 R$ 555,38
Renda PGBL/INFRAPREV ▬– 25% 20% 15% 21%

Obs.: Exemplo com participante do sexo masculino.
(*) Admite Contribuição Patronal nos termos do regulamento do Plano CV.
(**) As Rendas de Aposentadoria dos PGBLs admitem 12 pagamentos ao ano e a do INFRAPREV 13.
(***) Site não permite simulação com rentabilidade igual a 5% ao ano.
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 Benefício Proporcional Diferido (BPD) – Para quem deseja esperar 
mais tempo para requerer o benefício ou não possui condições elegíveis para 
recebê-lo. O saldo de conta continua rendendo no INFRAPREV. É necessário 
efetuar mensalmente o pagamento da contribuição administrativa, até que o 
benefício seja sacado ou revertido em aposentadoria.  O participante poderá 
efetuar também contribuições voluntárias, quando quiser. Carência de três 
anos de contribuição para optar pelo BPD.  

Autopatrocínio – Para quem opta por continuar contribuindo para a 
aposentadoria no INFRAPREV. A diferença para o BDP é que o participante 
irá bancar integralmente seu plano, ao contribuir com sua parte e com a parte 
que seria do patrocinador, até a elegibilidade para requerer o benefício. O 
pagamento das duas contribuições vai gerar um valor maior de aposentadoria.

Resgate – Para quem sai da infraero e prefere sacar o saldo de conta. É 
possível resgatar 100% da contribuição do participante, mais a rentabilidade 
do período. Após cinco anos de contribuição o participante receberá 2%, por 
ano de vínculo ao plano, limitado em 50% das contribuições efetuadas pela 
Infraero. É tributado imposto de renda. 

Outras opções em caso de desligamento da Infraero

Portabilidade: avalie com atenção
Transferir os recursos financeiros acumulados para bancos é incorrer em redução de seu 
benefício de aposentadoria, que pode ficar em média 38% inferior ao do INFRAPREV

Ao fim do vínculo empregatício com a Infraero pode apare-
cer a dúvida: ‘O que fazer com os recursos acumulados por anos 
e anos para aposentadoria?’. alguns bancos têm abordado os 
participantes através de palestras nos aeroportos oferecendo a 
portabilidade como sendo a melhor opção para o participante. 

A portabilidade é um direito do participante em caso de 
desligamento da infraero. O participante pode levar a sua ‘pou-
pança previdenciária’ para outro plano de previdência. antes 
de bater o martelo é preciso comparar muito bem as taxas de 
administração, rentabilidade e valor do benefício.

Ao fazer a comparação o participante vai constatar que mes-
mo considerando a mudança da meta atuarial para INPC+5% e 
a nova tábua de sobrevivência AT2000, a portabilidade para um 
banco é uma opção ruim. O benefício oferecido pelo banco, o 
Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) tem uma redução em 
média de 38% em relação ao do INFRAPREV, como apresentado 

nos exemplos abaixo. 
 A redução é consequência das taxas maiores incidentes 

sobre o saldo de conta, da rentabilidade e do superávit  que 
remuneram acionistas e das tábuas de sobrevivência que consi-
deram que o participante viverá além do estimado.  

Para efetuar a portabilidade é preciso encerrar o vínculo em-
pregatício com a Infraero e possuir três anos, no mínimo, de con-
tribuição para o Plano. Não há incidência de Imposto de Renda 
no momento da transferência, somente no momento do saque. 

Portabilidade para o INFRAPREV – O participante que 
tiver um PGBL em bancos e seguradoras também pode solicitar 
a portabilidade do saldo de conta para o Instituto. Não há custo 
para a transferência. Os recursos ficam retidos até a elegibilida-
de ao benefício de aposentadoria.  

Para ter uma ideia melhor da portabilidade para uma enti-
dade aberta veja comparação com os bancos.

PGBL com aPorte Único x INFRAPREV

Dados Básicos INFRAPREV* Bradesco Caixa Econômica Itaú Banco do Brasil

Idade na Aposentadoria 58 58 58 58 58

Rentabilidade (ao ano) 5% 6%*** 6%*** 5% 5%

Contribuição Única do Participante R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 508.154,03  R$ 500.000,00 

Renda de Aposentadoria Vitalícia** R$ 2.796,49 R$ 1.535,39 R$ 1.535,38 R$ 1.500,00 R$ 2.387,49

Renda PGBL/INFRAPREV ▬– 55% 55% 54% 85%

Obs.: Exemplo com participante do sexo masculino.
(*) Admite Contribuição Patronal nos termos do regulamento do Plano CV. 
(**) As Rendas de Aposentadoria dos PGBLs admitem 12 pagamentos ao ano e a do INFRAPREV 13. 
(***) Site não permite simulação com rentabilidade de 5% ao ano.

Balancete Gerencial  
Os balancetes do 4º 
trimestre de 2012 e o 
do 1º trimestre de 2013 
encontram-se no portal 
www.infraprev.org.br, na área 
restrita, para consulta dos 
participantes. Basta acessar 
o item Publicações e baixar 
o documento. É necessário 
entrar com login e senha 
do portal. O balancete é 
composto do Ativo, Passivo, 
Demonstrativos de Receitas 
e Despesas e da Composição 
do Passivo Atuarial. 

Fique por dentro
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dem ser deduzidas no Imposto de Renda 
até o limite de 12% dos rendimentos tri-
butáveis ao ano.

Investimentos – as contribuições 
são administradas pelo Instituto da mes-
ma forma que é feita com o Plano CV, 
seguindo critérios rígidos de investimen-
tos, de acordo com a cota do mês. 

Inscrição – Por ser um plano asso-
ciativo é preciso estar inscrito na Asso-
ciação Nacional de Empregados da In-
fraero (Anei). O formulário de inscrição 
está disponível no hotsite do plano, (www.
infraprev.org.br/anei) no item Adesão. O 
documento deve ser preenchido e enca-
minhado para a Anei e o valor da mensa-
lidade é R$ 5,00. 

Seguridade

Com o mínimo de R$ 100 mensais, os participantes ativos e assistidos podem garantir o 
futuro de seus dependentes no plano associativo do Instituto, em parceria com a Anei

Realize o sonho de quem mais ama 
com a adesão ao Plano Associativo do 
INFRAPREV. O plano de benefícios é vol-
tado para familiares de participantes e 
empregados da infraero. Com a ‘renda 
futura’ garantida pelo instituto é possí-
vel se programar para comprar um car-
ro, pagar a faculdade do filho ou realizar 
aquela viagem.  

O plano permite utilizar o saldo de 
conta para realizar projetos de curto, 
médio ou longo prazo. Sem carência 
para saques. A vantagem, se comparado 
a bancos e seguradoras, é o valor menor 
de taxa administrativa, já que o Instituto 
não possui fins lucrativos. Há ainda a van-
tagem fiscal, já que as contribuições po-

Plano para família é no INFRAPREV

O INFRAPREV realizou palestras, 
em março e abril, nos aeroportos San-
tos Dumont, Galeão, Manaus e Con-
fins pelo Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA) da Infraero. 

Luiz Carlos Evaristo da Silva, da 
gerência de Benefícios, apresentou os 
benefícios do plano de previdência e 
esclareceu dúvidas. Falou mais detalha-
damente sobre contribuição, cálculo 
de aposentadoria, condições e carên-
cias do plano. Luis Evaristo também faz 
comparação do benefício de aposenta-
doria do INFRAPREV com os de bancos 
e seguradoras.

A programação é feita de acordo 
com as necessidades de cada aeropor-
to. O Instituto priorizou 
os aeroportos concedidos 
à iniciativa privada e agora 
está realizando palestras 
naqueles que solicitam. 

Há necessidade de agen-
damento prévio para rea-
lização das palestras, com 
disponibilidade de equipa-
mentos, estrutura, apoio 
da comunicação interna na 
divulgação.

Adesão – Basta preencher o termo 
de adesão com o nome do filho, neto, so-
brinho ou outro beneficiário indicado e 
encaminhar ao INFRAPREV. A contribui-
ção mínima para o plano é de R$100,00 
mensais, por cada dependente.

Pagamento – as opções para o pa-
gamento das contribuições são por meio 
de boleto bancário ou por desconto em 
folha de benefício do Instituto, caso o 
associado seja um aposentado ou pen-
sionista.  

No plano associativo não existe a fi-
gura do patrocinador, ou seja, a contribui-
ção é exclusiva do participante. Dúvidas 
ou mais informações, ligue para 0800-
7071273 e fale com um dos atendentes.   

INFRAPREV faz palestra nos aeroportos
MCNR SALIN
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Aeroporto de Manaus

Aeroporto Santos Dumont Aeroporto do Galeão

Aeroporto de Conf ins
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Educação Financeira

Nossos resultados

A disparada dos preços foi assun-
to constante no primeiro trimestre. A 
inflação acumulada no período de 12 
meses até março excedeu o teto da 
meta anual fixada pelo governo, atingin-
do 6,59%. A consequência é sentida na 
economia e nos investimentos.

Na tentativa de controlar a infla-
ção, o Banco Central utiliza a taxa Selic 
como principal instrumento de política 
monetária. Ela é a taxa referencial de 
juros para toda economia. 

Juros altos – Se a taxa de juros 
sobe, o custo de captação dos bancos 
sobe e consequentemente o repasse 
é feito ao consumidor. Conclusão: fica 
mais caro tomar empréstimos e pagar 

Taxa Selic afeta o dia a dia

Março/2013

Patrimônio R$ 2.311.875.814,78

Por Plano

Plano CV       R$ 2.229.204.768,60

Plano BD I       R$ 71.937.810,60

Plano BDII        R$ 10.700.600,05

Plano Anei        R$ 32.635,53

Cota do Plano CV 5,443696702

Cota do Plano Anei 1,016661927

Distribuição dos Ativos 
Março/2013

Renda Fixa
57,01%

Renda 
Variável
15,61%

Investimentos  
Estruturados

15,21%

Imóveis
5,03%

Oper. com 
Participantes
7,13%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a Março/2013 – %

Juros altos diminuem o 
consumo e as vendas ficam 
prejudicadas. Os baixos 
provocam maior consumo, 
mas há risco de inflação

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Global Reporting Initia-
tive (GRI) atesta o nível C de 
aplicação do Relatório Anual 
do INFRAPREV. A publicação 

de 2012, com informações integradas de 
gestão e sustentabilidade, atendeu aos requisitos exigidos pela 
GRI e pelo guia da Associação Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar (Abrapp), para elaboração 
de relatórios de sustentabilidade dos fundos de pensão.

O relatório está no portal INFRAPREV, no item Publicações, 
assim como a Declaração do GRI. Os participantes podem 
conferir o desempenho do Instituto e as informações sobre as 
gestões: Estratégica, Administrativa, Previdenciária, Financeira, 
Social e Ambiental, além das Demonstrações Contábeis. A pu-
blicação foi enviada por email aos participantes. Aqueles que não 
têm correio eletrônico cadastrado no Instituto ou acesso a Inter-
net, a maioria assistidos, receberam o relatório em formato CD.  

GRI – Instituição que fornece a empresas uma estrutura abrangente de 
relatórios de sustentabilidade, amplamente utilizada em todo o mundo.

Relatório Anual é aprovado pela GRI

409%
Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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É a taxa referencial de juros para toda economia. Desde 1999, com  
a criação do regime de metas para a inflação, a taxa é utilizada pelo 
Banco Central como principal instrumento para o controle da inflação. 
Mudanças no cenário econômico interno e externo desde então, 
tornaram possível o recuo gradual da taxa. A taxa que hoje é a menor  
da história, 7,50% ao ano, já chegou ao patamar de 45% em 1999. 

os juros do cheque especial, por exem-
plo. Por outro lado, quem é poupador 
tenderá a receber mais pelo retorno em 
suas aplicações.

Os juros altos diminuem o consu-
mo, o que prejudica as vendas e as em-
presas. Se as empresas não crescem, 
há mais desemprego e a economia 
encolhe.

A Selic também ajuda a controlar a 
entrada de investimentos estrangeiros. 
Quem investe em títulos brasileiros ga-
nha com os juros altos, o que faz entrar 
mais dinheiro no país. Quanto mais dó-
lares entram no país, menor a cotação 
dessa moeda no Brasil.

Juros baixos – Se a taxa de juros 
cai, a população tem mais acesso ao cré-
dito e consome mais. Quanto maior for 
a demanda, maiores serão os preços dos 
produtos e serviços. Resultado: inflação.

 Sob a ótica do investidor, a queda dos 
juros não é uma boa já que a rentabilidade 
das aplicações financeiras como cader-
neta de poupança, certificados de depó-
sitos bancários, fundos de investimento 
e renda fixa, também caem por estarem 
atreladas à taxa Selic. O investidor tem 
que correr mais risco, por exemplo, no 
mercado acionário, para ter bons rendi-
mentos. Nesse grupo estão inseridos os 
fundos de pensão, como o INFRAPREV. 



Serviços

Aproveite os descontos  
do Clube de Vantagens

No portal INFRAPREV o  
participante pode acessar 
os parceiros e conferir as 
ofertas disponíveis

Os participantes que estão em bus-
ca de produtos de alta tecnologia, para 
casa, como eletrodomésticos, cama, 
mesa e banho, ou necessitando de se-
guro para carro e residência, precisam 
acessar o Clube de Vantagens no por-
tal INFRAPREV. É um canal de convê-
nios e descontos.

Entre no portal, www.infraprev.org.
br, digite senha e login e clique em Clube 
de Vantagens. Na área restrita, o par-
ticipante vai visualizar os banner dos 
parceiros e conferir as ofertas disponí-
veis. O cartão do Clube de Vantagens 
é enviado a todos os participantes no 
momento da adesão ao Plano CV. 

 Compra Fácil – as compras po-
dem ser feitas pela internet e telefo-
nes (21) 2515-7000 e (11) 2196-7000. 
O site possui mais de 25 mil itens. 
Oferece descontos de até 10% acima 
de R$ 299.

 FastShop – a Fast Shop é a nova 
parceira do INFRAPREV. Os produtos 
de telefonia, informática, portáteis e 
eletrodomésticos têm desconto de 
até 30% e em algumas ofertas o frete é 
grátis para todo o Brasil.

 Sony – a Sony tem descontos exclu-
sivos em produtos como smartphones, 
Tv’s, computadores e câmeras digitais.  
Os descontos são de 7% a 13% sobre o 
preço do varejo em todos os produtos. 
É preciso digitar o código promocional 
INFRAPREV e o CPF. 

 Mabe – a Mabe oferece descontos de 
até 30% nos eletrodomésticos das mar-
cas GE, Continental e Dako, com par-
celamento em até 12 vezes sem juros. 

 Walmart – O Walmart disponi-
biliza 23 categorias com ofertas aos 
participantes. O desconto é de 10% 
nas compras acima de R$ 100 e alguns 
produtos estão com frete grátis para 
todo o Brasil. 

 Compra Certa – É possível com-
prar produtos diretamente da fábrica 

das marcas Cônsul, Brastemp e Ki-
tchenAid com descontos de até 30%. 
No primeiro acesso é preciso fazer um 
cadastro no próprio site da Compra 
Certa. Utilize o código infra. A compra 
também pode ser feita por telefone: 
4004-0019 (capitais e regiões metro-
politanas) e o 0800-722-0019 (demais 
localidades).

 Chibra Corretora – aproveite a 
parceria que a Chibra tem com a  Por-
to Seguro e a SulAmérica. A Chibra 
Corretora montou uma carteira de 
seguro de carro para os participantes 
do INFRAPREV, com valores atrativos. 
Tem ainda seguro de residência. Ligue 
(21) 2220-2137.

 Localiza – a localiza trabalha com 
aluguel e venda de automóveis. Há 
uma variedade de carros na frota e 
assistência aos clientes 24 horas. Os 
preços são acessíveis aos participan-
tes. O serviço de locação também 
está disponível em outros países. Ligue 
para 0800-979-2000 e (31) 3247-7661 
(demais localidades). Informe o código 
promocional INFRAPREV – C-00821.

Maria da Salete 
Coutinho Dantas  
– Brasília/dF 

Alegre e otimista, 
Maria da Salete diz 

que trabalhar sempre foi uma terapia. 
Desfruta de ótimos momentos com a 
família e viagens, porém desempenha 
a função de secretária na clínica médi-
ca do irmão. “O trabalho é uma luta 
contra a rotina. Mas hoje, posso vi-
ver bem, sem preocupações, ter uma 
excelente aposentadoria e plano de 
saúde, porque um dia me tornei par-
ticipante do INFRAPREV”, informa. Foi 
assessora do Departamento Comer-
cial da Sede, em Brasília. 

Armando Athos 
Rabelo de Medeiros 
– manaus/am

Durante 14 anos 
trabalhou no termi-

nal de cargas do aeroporto Eduardo 
Gomes, em Manaus. Responsável pelo 
recebimento e entrega de cargas, Ar-
mando destaca a importância do seu 
trabalho na Infraero. Aposentado há 
14 anos, tem como hobbies viajar de 
barco e assistir aos jogos do Flamen-
go. Avô de 18 netos e bisavô de dois 
bisnetos, declara que o INFRAPREV 
lhe proporciona uma estabilidade 
econômica, que permite financiar os 
estudos dos netos.

Manoel Reyes  
– são Paulo/sP

O participante do 
INFRAPREV cursou ad-
vocacia e trabalhou na 

Infraero em São Paulo, na Superin-
tendência do Campo de Marte e no 
aeroporto André Franco Montouro, 
em Guarulhos. A aposentadoria acon-
teceu em 2001. Depois de parar de 
trabalhar, Manoel passou a dedicar o 
seu tempo livre para a família e para 
o que adora mais, viajar. O advogado 
destaca a importância do INFRAPREV 
em sua vida. Segundo Manoel “é pri-
mordial ter um plano de previdência 
que complemente a aposentadoria”. 

Por onde anda?
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