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3 INFRAPREV usa 
metodologia GRI 
para  2º relatório 
de sustentabilidade 5Entenda a 

importância 
do valor da 
contribuição 

O presidente da Associação 
Nacional de Empregados da In-
fraero (ANEI), Edson Cavalcan-
te, e o diretor-superintendente 
do INFRAPREV, Carlos Frederi-
co Aires Duque, assinaram con-

vênio de adesão do primeiro 
plano instituidor do Instituto. 
A cerimônia aconteceu na sede 
da Infraero, em Brasília, na pre-
sença do presidente Gustavo 
Vale e diretores. Página 3

4Pesquisa: 
participantes
reconhecem 
a boa gestão 

Patrimônio supera a 
marca de R$ 2 bilhões

Mesmo com mercado fi-
nanceiro pouco propício à 
bolsa de valores não foi im-
pedimento para o INFRAPREV 
superar a marca de R$ 2 bi-
lhões em fevereiro. O diretor-
-superintendente, Carlos Fre-
derico Aires Duque, atribui o 
resultado a condução técnica 
dos investimentos pela equipe 
do Instituto. Página 7

INFRAPREV tem 1º plano 
de benefícios instituidor

A participante 
do INFRAPREV, 
Débora Alves, 
do Aeroporto 
de Ilhéus 

na Bahia, ganhou a 
promoção do twitter 
sobre a importância da 
previdência privada no 
futuro. Página 6

Promoção 
no twitter
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Extrato de conta
Gostaria de saber o caminho no 

portal para encontrar o extrato 

de conta. 

Edgar Santa Cruz – Foz do Iguaçu – PR 

                                           

Resposta: pode consultar o seu extra-

to de conta entre outras informações 

no portal www.infraprev.org.br. Digite 

seu login e senha na parte superior do 

portal e clique em “Planos”. Em segui-

da, ao lado esquerdo da página, clique 

na opção desejada.

Clube de Vantagens
Gostaria de saber qual o código 

para acessar o Clube de Vanta-

gens.

Neusa Oliveira Cardoso – Niterói – RJ 

 

Resposta: Informamos que ao acessar 

o portal www.infraprev.org.br, deverá 

clicar em Clube de Vantagens, ao lado 

direito da página. A seguir digite seu lo-

gin e senha. Na página seguinte, ao lado 

direito, têm os banners das empresas 

conveniadas, em cada um deles aparece 

o código promocional referente à em-

presa em destaque.   

Portabilidade
Gostaria de fazer a portabilidade 

do meu antigo plano de previdên-

cia privada para o INFRAPREV. Já 

estou inclusive com o formulário 

do outro plano para fazer a porta-

bilidade, necessitando apenas dos 

dados do INFRAPREV para fazê-lo.

Filipe Lago Alonso – Salvador – BA

Resposta: para efetuar a portabilida-

de é necessário que faça a inscrição 

no INFRAPREV. preencha o termo de 

adesão, assine e envie pelo correio ou 

entregue ao representante de sua uni-

dade aeroportuária.  

 

Agradecimento
Gostaria de confirmar o recebi-

mento do prêmio do concurso e 

aproveitar o ensejo e agradecer 

mais uma vez, pois está sendo de 

muita utilidade no meu dia a dia.

Erasmo Oliveira – Belo Horizonte – MG
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Iniciamos o ano com dois marcos históricos para 
o INFRAPREV. Em fevereiro foi assinado o convênio de 
adesão do primeiro instituidor, a Associação Nacional 
de Empregados da Infraero (ANEI) e o patrimônio do 
Instituto atingiu a marca de R$ 2 bilhões. 

Com a concorrência cada vez mais acirrada, temos 
que nos modernizar, tanto na forma de gerir o patrimônio quanto na am-
pliação da proteção previdenciária, com a captação de novas empresas e 
entidades associativas.

A gestão profissionalizada, os mecanismos e tecnologias modernas re-
sultaram na entrada na casa dos R$ 2 bilhões em patrimônio. Fruto de um 
trabalho sério, com apoio dos conselhos e da direção do patrocinador-
-fundador, a Infraero.

A adesão da ANEI é o marco de uma nova trajetória, que vai propor-
cionar crescimento e amparo aos participantes e seus familiares. Com essa 
iniciativa estamos acompanhando a transformação e mudanças significativas 
que impulsionam o crescimento do país. Novos investimentos na infraestru-
tura aeroportuária e a iniciativa privada participando de todo esse processo.

Nada mais oportuno que o INFRAPREV acompanhe essa evolução, com 
ações que garantam a manutenção dos atuais participantes e o engajamen-
to de novos.

O plano de previdência criado para a ANEI tem o objetivo de oferecer be-
nefícios para os dependentes e beneficiários indicados dos atuais participantes. 
É totalmente independente dos atuais planos que o INFRAPREV administra.

Os familiares dos participantes, associados da ANEI, terão acesso a um 
plano de benefícios de um fundo de pensão sólido, que este ano completa 
30 anos.

Essas conquistas devem ser motivo de orgulho e motivação. Com pro-
fissionalismo e o apoio de todos, teremos pleno êxito no atingimento da 
missão do INFRAPREV que é: “Administrar planos de benefícios previdenci-
ários com eficiência e transparência, de forma a contribuir para a melhoria 
de qualidade de vida dos participantes e beneficiários, agregando valor à 
política de recursos humanos dos patrocinadores e instituidores.”

trabalharemos cada vez mais sintonizados para zelar pelo futuro de 
nossos participantes e de seus familiares.  

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Previdência

O novo plano do INFRAPREV, que é 
totalmente independente dos demais,  
já foi aprovado pela Previc

A Associação Nacional de Empregados da Infraero (ANEI) 
assinou, em fevereiro, convênio de adesão com o INFRAPREV. 
A cerimônia aconteceu na sede da Infraero, em Brasília. O 
presidente da ANEI, Edson Cavalcante, disse que a iniciativa 
é uma grande vitória para a Associação, os empregados da 
Infraero e o INFRAPREV. “O Instituto é um fundo de pensão 
sério e responsável, onde pude constatar nos quatro anos em 
que fui conselheiro fiscal. É a ele que quero confiar o futuro 
de meus familiares”, enfatizou.

O plano de previdência criado para a ANEI, com o objeti-
vo de oferecer benefícios para os dependentes e beneficiários 
indicados dos atuais participantes, já foi aprovado pela Superin-
tendência Nacional de previdência Complementar (previc). O 
plano é totalmente independente dos demais. Os recursos são 
contabilizados separadamente.

O presidente da Infraero, Gustavo Vale, um entusiasta do 
Sistema de previdência Complementar, informou que o multipa-
trocínio é o caminho para o crescimento dos fundos de pensão. 

parabenizou a visão de futuro do INFRAPREV e o trabalho da ANEI 
em prol dos associados com a oferta de um plano de previdência 
para os dependentes e beneficiários dos empregados da Infraero. 

A entrada do primeiro instituidor, com relações com o 
patrocinador-fundador, é uma grande conquista do INFRAPREV. 
O diretor-superintendente do Instituto, Carlos Frederico Aires 
Duque, ressaltou a importância de amparo previdenciário aos 
familiares dos atuais participantes, uma solicitação registrada 
nas últimas pesquisas de satisfação. 

Relatório GRI de 
SustentabilidadeO plano de Contribuição Variável 

apresentou superávit em 2011. A Re-
solução nº 26/2008 do Conselho de 
Gestão de previdência Complemen-
tar (CGpC) determina que o resulta-
do positivo do exercício seja utilizado 
para constituição de Reserva de Con-
tingência, até o limite de 25% do valor 
das Reservas Matemáticas, para ga-
rantia dos benefícios contratados, em 
face de eventos futuros e incertos. 

Depois da constituição da Reser-
va de Contingência, o valor exceden-
te poderá ser usado na formação da 
Reserva Especial para a revisão do 
plano de benefícios. A revisão con-
siste na adoção de parâmetros mais 
conservadores para a expectativa 
de sobrevivência (tábua At2000) e 
a mudança da taxa de juros (5%a.a). 
Após essa medida, é que o exceden-
te, caso não tenha sido utilizado por 
três anos consecutivos, poderá ser 

distribuído aos participantes, assis-
tidos e patrocinador, na forma de 
redução de contribuições e melhoria 
do nível de benefícios.

O objetivo da legislação é a pre-
servação da solvência, liquidez e 
equilíbrio econômico e financeiro do 
plano. Diante desses fatores e da ne-
cessidade de adequação da tábua e 
da taxa de juros, o INFRAPREV está 
impedido de distribuir excedentes, 
ainda este ano.   

A adoção de premissas que guar-
dem estreita relação com as carac-
terísticas do plano, da população 
avaliada e com a situação econômi-
co-financeira é de extrema impor-
tância.

O Instituto tem como finalidade 
proporcionar segurança aos seus 
participantes e está atento às ques-
tões que promovam melhoria nos 
benefícios atuais e futuros.

Superávit deve formar reservas 

O relatório de sustentabili-
dade de 2011 que faz parte do 
relatório anual do INFRAPREV foi 
concebido com base na Global Re-
porting Initiative (GRI), além das di-
retrizes do Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade Social e 
do Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (Ibase).

Na elaboração do relatório  
foram trabalhados indicadores 
de perfil e desempenho para o 
alcance do nível C de aplicação, 
nível básico de transparência. A 
GRI é uma metodologia adotada 
internacionalmente para relató-
rio de sustentabilidade.

O relatório anual foi publica-
do no portal, enviado por email 
aos participantes e encartado aos 
assistidos nesta edição do jornal.

Na presença de diretores da Infraero, presidente Gustavo Vale 
parabeniza o INFRAPREV pela visão de futuro e a ANEI pela iniciativa
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Novo plano instituidor é para 
familiares de participantes
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Imagem

A pesquisa de 2011 registrou 94% de satisfação dos par-
ticipantes ativos e assistidos. O resultado é a soma das notas 
ótima e boa. Houve aumento em relação a 2010 (93%), como 
também no número de menções “ótimas” dos assistidos, 66% 
para 48% no ano anterior. 

A melhoria segundo os participantes é em função do bom 
atendimento, de uma comunicação mais fácil e de acesso mais 
rápido às informações. Reconhecem que o portal está mais 
dinâmico e quanto à gestão se sentem seguros e identificam 
uma boa rentabilidade dos investimentos.

O grau de conhecimento dos benefícios aumentou. O 
portal pelo segundo ano consecutivo passa a ser o veículo de 
comunicação mais utilizado, seguido do Jornal Futuro. quanto 
ao atendimento 84% diz não encontrar dificuldades para falar 
com o 0800.

 Gestão –  49% dos entrevistados informaram que o Ins-
tituto melhorou em 2011, 6% a menos que 2010 (55%),  e 48% 
que não houve novidades na gestão. Apenas 3% registraram 
que o Instituto piorou em relação ao ano anterior. porcenta-
gem igual a de 2010. 

 Multipatrocínio – 46% têm conhecimento de que o 
INFRAPREV está autorizado a ser um fundo multipatrocinado. 
Em 2010 eram apenas 37%.

 Situação Financeira – 64% acreditam que o Instituto 
tem uma boa situação financeira para arcar com seus compro-
missos previdenciários. 21% têm dúvida em função das con-
cessões dos aeroportos que não deixavam clara a situação do 
INFRAPREV e da crise financeira mundial. 15% não souberam 
responder por não fazer o acompanhamento.

 Investimentos – 79% dos participantes ativos têm co-
nhecimento da política de investimentos, 5% a mais que 2010 
(74%) e 66% dos assistidos. O número de ativos que acompa-
nham os investimentos (50%) caiu em relação ao ano anterior 
(56%) assim como de assistidos (45%) para (52%) em 2010.

Pesquisa 
registra 94% 
de satisfação
Participantes informam que gestão 
está mais organizada e equilibrada, que 
comunicação e atendimento melhoraram

Os participantes que precisarem falar com o INFRAPREV por email devem utilizar o Fale Conosco, no 
portal www.infraprev.org.br. O Setor de Atendimento solicita o uso da ferramenta que é mais completa 
e recomenda não utilizar o Notes da Infraero para envio de mensagens. No sistema Fale Conosco, as 
solicitações têm garantia de recebimento e o prazo para resposta é de até dois dias úteis. 

Solicitação 
por email: 
use o Fale 
Conosco

 Comunicação – O portal, www.infraprev.org.br,  pelo se-
gundo ano consecutivo, passa a ser o veículo de comunicação 
mais utilizado (71%), seguido do Jornal Futuro (69%) com ava-
liações boas quanto à qualidade, 86% e 91%, respectivamente. 
Quanto ao portal 83% avaliam bem o conteúdo, 78% a nave-
gação e 82% a programação visual.

 Atendimento – 95% conhecem a central de atendimen-
to e 60% utilizam efetivamente. Os representantes são os mais 
demandados com 62%. O atendimento por email, Fale Conos-
co, é conhecido por 89% mas apenas 37% dos entrevistados 
utilizam. Quanto à avaliação dos atendentes do 0800, 89% os 
consideram cordiais, 88% que têm domínio da informação e 
84% que as respostas são dadas dentro do prazo.

 Internet – 95% possuem computadores, mais que em 
2010 (90%). Assim como aqueles que têm acesso à internet, 
86% em 2011 e 74% em 2010. 82% acessam diariamente a inter-
net para sites de busca, notícias, bancos, compras e informa-
ções do INFRAPREV. Blog é pouco acessado (13%).

 Educação Previdenciária – Houve um pequeno au-
mento no conhecimento dos ativos com relação às ações previ-
denciárias e financeiras (78%) comparado com 2010 (77%). Os 
assistidos também, 72% em 2011 e 62% em 2010.

 Benefícios – Aposentadoria (95%) e pensão (93%) são 
os benefícios mais conhecidos. Os outros estão por volta de 
75%. quanto aos institutos legais, o resgate (47%) é o mais 
conhecido, seguido de portabilidade (40%), autopatrocínio 
(39%) e benefício proporcional diferido (29%). 

 Sustentabilidade – 52% sabem que o INFRAPREV prio-
riza investimentos responsáveis (socioambientais), 44% que 
compensa suas emissões de gases de efeito estufa e 56% que 
os empregados realizam ações sociais e 32% que doa pró-
-labore de seguro para instituição de caridade.
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Exemplo 2  Salário partipação: R$ 5.000,00 / Sexo: Masculino /  Tempo de Plano: 8 anos

Percentual contribuição básica  
do participante

4%
Percentual 

mínimo
6% 8% 12%

Saldo atual da conta de aposentadoria R$ 68.239,00 R$ 68.239,00 R$ 68.239,00 R$ 68.239,00 

Idade atual 33 33 33 33

Contribuição mensal do participante R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 600,00 

Contribuição mensal do patrocinador R$ 180,00 R$ 270,00 R$ 360,00 R$ 400,00 

Saldo de conta aos 58 anos de idade (*)  R$ 765.632,00 R$ 860.799,00 R$ 1.022.475,00 R$ 1.212.405,00 

Beneficio estimado aos 58 anos  
– renda vitalícia (**)

R$ 4.825,00 R$ 5.425,00 R$ 6.444,00 R$ 7.641,00 

Exemplo 3  Salário partipação: R$ 8.000,00 / Sexo: Feminino /  Tempo de plano: 12 anos

Percentual contribuição básica  
do participante

5%
Percentual 

mínimo
6% 8% 12%

Saldo atual da conta de aposentadoria R$ 251.364,00 R$ 251.364,00 R$ 251.364,00 R$ 251.364,00 

Idade atual 42 42 42 42

Contribuição mensal do participante R$ 400,00 R$ 480,00 R$ 640,00 R$ 960,00 

Contribuição mensal do patrocinador R$ 400,00 R$ 480,00 R$ 640,00 R$ 640,00 

Saldo de conta aos 58 anos de idade (*) R$ 984.119,00 R$ 1.051.985,00 R$ 1.158.941,00 R$ 1.287.480,00 

Beneficio estimado aos 58 anos  
– renda vitalícia (**)

R$ 5.732,00 R$ 6.127,00 R$ 6.750,00 R$ 7.499,00 

todo ano o participante do plano 
CV tem a oportunidade de aumentar 
a contribuição para receber um valor 
maior de aposentadoria. Além de um 
bom benefício, o participante pode de-
duzir a contribuição no imposto de ren-
da, até o limite de 12% dos rendimentos 
brutos recebidos no ano.

A Infraero contribui, também, para a 
formação do saldo de aposentadoria do 
participante.  Ao aumentar a contribui-
ção, a Infraero eleva a sua participação 
até o percentual de 8% ou o valor de 
R$ 939,89, o que for menor.

Ao optar pelo percentual mínimo, o 
participante deixa de receber uma maior 

contribuição do patrocinador. É impor-
tante, não deixar para aumentar o per-
centual às vésperas da aposentadoria.  

Veja nas simulações abaixo a im-
portância da definição do percentual 
na formação do saldo de aposentado-
ria, e consequentemente, no valor do 
benefício futuro.

Aumento de contribuição 
proporciona benefício maior
Entenda a importância da contribuição na definição do valor da sua aposentadoria 
no Plano CV e aproveite a oportunidade de dedução de 12% no Imposto de Renda

Seguridade

Exemplo 1  Salário partipação:   R$ 2.500,00 / Sexo: Masculino /  Tempo de plano: novo participante

Percentual contribuição básica  
do participante

2%
Percentual 

mínimo
5% 8% 12%

Saldo atual da conta de aposentadoria – – – –

Idade atual 21 21 21 21

Contribuição mensal do participante R$ 50,00 R$ 125,00 R$ 200,00 R$ 300,00 

Contribuição mensal do patrocinador R$ 40,00 R$ 100,00 R$ 160,00 R$ 200,00 

Saldo de conta aos 55 anos de idade (*)  R$ 359.543,00 R$ 447.540,00 R$ 697.057,00 R$ 902.120,00 

Beneficio estimado aos 55 anos  
– renda vitalícia (**)

R$ 2.162,00 R$ 2.692,00 R$ 4.193,00 R$ 5.426,00 

ATENÇÃO:
Garanta a contribuição 
máxima da Infraero.
A Infraero contribui  
para o participante  
até o percentual de 8% 
ou o valor de R$ 939,89,  
o que for menor. 

(*) Os exemplos consideram a rentabilidade de 6% a.a e o crescimento salarial de 2% a.a na projeção do saldo de conta.
(**) No cálculo do benefício de renda vitalícia foi considerada a inexistência de dependente vitalício.

ATENÇÃO:
O participante pode 
deduzir a contribuição 
básica no imposto 
de renda até o limite 
de 12% sobre os 
rendimentos tributáveis 
recebidos no ano.   

IMPORTANTE:
No exemplo 3,  
o participante ao 
contribuir com o 
percentual mínimo, 
deixa de ter R$ 240,00 
a mais, mensalmente, 
de contrapartida da 
Infraero em sua conta 
de aposentadoria.
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Educação Previdenciária

A novidade é que os participantes ativos e assistidos podem fazer a alteração  
de endereço e email no próprio portal do Instituto, no item informações pessoais

O INFRAPREV disponibiliza no seu 
portal, www.infraprev.org.br, serviços que 
podem ser utilizados pelo participante, 
sem a necessidade da ajuda do represen-
tante ou da Central de Atendimento. 

Em “Planos” é possível ter acesso a: 
formulários, informações pessoais, extra-
to de conta, simulador de resgate, simu-
lador de aposentadoria e o extrato previ-
denciário. Entenda cada um deles abaixo. 
Se na prática tiver dúvidas, ligue para 
0800-7071273 que os atendentes explicam 
passo a passo os serviços da web.

 Formulários – nesse item todos os 
requerimentos solicitados pelo Instituto 
podem ser baixa-
dos: atualização 
cadastral, termo 
de opção por re-
gime de tributa-
ção, inscrição no 
plano, alteração 
de percentual, 
pecúlio, termo 
de responsabili-
dade, declaração 
de dependentes 

Explore serviços do portal

em caso de desligamento da Infraero. O 
simulador informa o valor a ser resgata-
do da conta individual do participante. Ou 
seja, o saldo originado das contribuições 
básica. A partir de cinco anos de contribui-
ção é possível resgatar 2% ao ano da conta 
do patrocinador, até o limite de 50%.

 Simulador de Aposentadoria – 
ideal para simular o valor que deseja rece-
ber de aposentadoria. É possível testar di-
versos percentuais de contribuição. Desta 
forma, o participante visualiza quanto pre-
cisa contribuir hoje para que no futuro te-
nha o valor do benefício adequado ao seu 
estilo de vida.

 Extrato previdenciário – contém 
todas as opções em caso de desligamento 
com os valores já preenchidos dos institu-
tos legais (portabilidade, resgate, autopa-
trocínio e benefício proporcional diferido), 
considerando as condições do participante.  

 Simulador de empréstimo – é o 
único que não está dentro do item “Pla-
nos” e sim, por meio da página principal, 
através do item “Empréstimo”. É indispen-
sável ter em mãos a margem consignável 
para calcular o valor da concessão.    

Participante da Bahia 
ganha promoção no twitter

A participante do 
INFRAPREV, Débora Al-
ves, do Aeroporto de 
Ilhéus na Bahia foi a au-
tora da melhor resposta 
para promoção do twit-
ter, que lançou a pergun-
ta: “De que maneira a 
previdência privada pode 
ajudar no seu futuro?”  

A resposta publica-
da “Com a previdência 
privada, o futuro da minha família fica 
seguro, mesmo que me falte a saúde ou 
a vida, com o INFRAPREV eles podem 
contar!” garantiu a Débora uma caneca 
térmica personalizada. O brinde já foi 

enviado pelos correios.
Débora, que está 

em auxílio-doença e 
diz que já tinha conhe-
cimento do benefício 
de risco do INFRAPREV 
afirma que “ser partici-
pante do Instituto lhe 
transmite segurança 
para seu futuro”.

Foi a terceira pro-
moção do twitter que 

o INFRAPREV realizou. Atualmente o 
Twitter do Instituto contém 558 segui-
dores e publica assuntos sobre previ-
dência, economia e sustentabilidade. O 
endereço é www.twitter.com/infraprev.

do Imposto de Renda, pensão por mor-
te, auxílio-reclusão, aposentadoria por 
invalidez, auxílio-doença, aposentadoria, 
manutenção de inscrição, contribuição 
voluntária, comunicado de desligamento e 
cancelamento de inscrição.

 Informações Pessoais – o par-
ticipante pode visualizar e, agora, al-
terar o endereço, telefone e email. 
Basta clicar em alterar que os campos 
poderão ser atualizados. Automatica-
mente suas informações estarão atu-
alizadas no sistema do INFRAPREV.

 Extrato de conta – é possível ve-
rificar seu saldo de conta atual, os valores 

da cota e todas as 
contribuições do 
patrocinador, a In-
fraero (principal), 
além das que você 
contribui mensal-
mente (básica), 
pelo período de 
12 meses.

 Simulador 
de Resgate – 
deve ser utilizado 

Utilize login e senha

O acesso é restrito para utilizar 
essas ferramentas. portanto, utilize o 
login e a senha no portal. para quem 
esqueceu a senha, no canto direito 
possui o link “Lembrar Minha Senha”. 
Digite o número do CpF que imediata-
mente a senha e o login serão enviados 
para seu email cadastrado no Instituto.  

A Superintendência Nacional 
de previdência Complementar 
(previc) aprovou o programa de 
educação previdenciária e finan-
ceira do INFRAPREV. O Instituto 
ficou dispensado de enviar o re-
latório impresso aos participantes 
ativos e assistidos. O programa 
de educação previdenciária e fi-
nanceira foi desenvolvido por um 
grupo de trabalho formado por 
reapresentantes das gerências de 
Comunicação, Arrecadação e Ca-
dastro, Benefícios, Administração 
e planejamento, Análise de Inves-
timentos, Empréstimo e Controle 
de Riscos. O tema é uma ação do 
planejamento estratégico.

Previc aprova 
programa 

FOtO: ARquIVO pESSOAl
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346,11%

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Finanças

Nossos resultados

Nos últimos anos, o mercado finan-
ceiro sofreu muitas influências das crises 
nos Estados unidos e na Europa. Mas a 
situação negativa, pouco propícia à bolsa 
de valores, não foi impedimento para o 
INFRAPREV superar a marca de R$ 2 bi-
lhões em fevereiro. 

O diretor-superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, explica que ape-
sar dos riscos, da volatilidade e todos os 
percalços do mercado, a condução dos 
investimentos levou a esse resultado favo-
rável de crescimento do patrimônio. De 
2003 a 2012, o crescimento do patrimônio 
chegou a 333,93%, resultado que superou 
a meta atuarial  do período (INPC+6% a.a) 
de 188,43%.

A adoção de um novo modelo de ges-

Patrimônio atinge R$ 2 bilhões

patrimônio 
Fevereiro/2012

R$ 2.023.230.175,21

por plano

Plano CV:    R$ 1.948.865.685,70
Plano BD I:     R$ 64.607.157,07
Plano BDII:   R$ 9.757.332,44

Cota do plano CV
Fevereiro/2012 

4,937176567

Distribuição dos Ativos 
Fevereiro/2012

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
57,46%

Renda 
Variável

20,07%

Investimentos  
Estruturados

10,91%

Imóveis
5,15% Empréstimos

6,39%

patrimônio líquido X Meta Atuarial  
2003 a Fev/2012 – %

Disponível
0,01%

Modelo de gestão dos investimentos e monitoramento 
das tendências econômicas ajudaram a administrar  
a crise mundial e ao alcance do resultado positivo

Fique por dentro

Extrato de conta – Foi 
encaminhado em fevereiro para 
a residência dos participantes o 
extrato de conta do INFRAPREV 
com as contribuições dos parti-
cipantes e da patrocinadora du-
rante o exercício de 2011. O ex-
trato com a atualização mensal 
está disponível no portal.

Balancete Gerencial – O 
balancete Gerencial do 4º tri-
mestre de 2011 encontra-se no 
portal do INFRAPREV para con-
sulta dos participantes. Basta 
acessar o item publicações. O 
Balancete é composto do Ativo, 
passivo, Demonstrativos de Re-
ceitas e Despesas e da Composi-
ção do passivo Atuarial.

Dia Internacional da Mu-
lher – Em 8 de março foi come-
morado o Dia Internacional da 
Mulher. O INFRAPREV, por meio 
do Comitê de pró Equidade de 
Gênero e Raça e Diversidade 
realizou para as empregadas do 
Instituto, nos dias 8 e 9, oficinas 
de maquiagem com consultora 
de beleza, entrega de brindes e 
palestras sobre saúde da mulher, 
moda e estilo.

tão para os investimentos, em 2003, per-
mitiu que o Instituto alcançasse resultados 
cada vez melhores, quando o ambiente era 
promissor, e impediu que houvesse perdas 
que tirassem o equilíbrio de seus compro-
missos previdenciários quando o mercado 
brasileiro foi afetado pela crise mundial.

As tendências econômicas são monito-
radas constantemente, de modo a manter 
sempre atualizada a política de Investimen-
tos do Instituto. 

para Carlos Frederico, todo resultado 
deve ser sempre avaliado na perspectiva 
de longo prazo. “Fazemos aplicações para 
ter retorno daqui a 10 ou 20 anos. por 
isso, se ater apenas a meta atuarial no ano 
não é a melhor forma de medir o desem-
penho”, enfatiza.

Evolução do Patrimônio Social (R$ Mil)
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Saúde

Fique atento 
às vacinas 
para adultos
Manter a carteira de vacinação em dia é importante para crianças e adultos e até 
mesmo para quem vai viajar para determinadas regiões do Brasil ou do exterior

quando se fala em vacinação todo 
mundo logo pensa em vacinas para 
crianças. No entanto não é apenas na 
infância que elas se fazem necessárias. 
A turma dos adultos também preci-
sa adquirir imunidade para combater 
doenças. Manter a carteira de vacina-
ção em dia é importante até mesmo 
para quem vai fazer uma viagem para 
determinadas regiões do Brasil ou do 
exterior, já que a apresentação do do-
cumento pode ser obrigatória.

Confira algumas vacinas:

 Tétano – Infecção grave causada 
pela toxina de uma bactéria que en-
tra no organismo através de cortes, 
arranhaduras e mordidas de bicho. A 
bactéria é encontrada principalmente 
nas fezes de animais por meio de areia 
ou terra. O risco é maior em pessoas 
não vacinadas com feridas sujas, mal 
cuidadas ou com corpos estranhos. 
Ferir o pé com prego enferrujado é 
uma das formas mais conhecidas de 

da pessoa infectada. É uma doença 
sexualmente transmissível (DSt). A 
transmissão pode incidir na gravidez 
para o feto, através de pequenos fe-
rimentos na pele, pelo uso de drogas 
injetáveis e por transfusões de san-
gue. pode não apresentar sintomas e 
ocasionar lesões do fígado que podem 
evoluir para a cirrose. Na fase adulta 
é necessário tomar as três doses da 
vacina. O intervalo entre a primeira e 
a segunda dose é de um mês e entre 
a primeira e a terceira, de seis meses.

 Influenza – É uma infecção res-
piratória causada pelo vírus Influenza 
(gripe) que se dissemina, principalmen-
te, pelo ar. quando a pessoa gripada 
espirra, tosse ou fala, gotículas com 
o vírus ficam dispersas no ar por um 
tempo suficiente para ser inaladas por 
outra pessoa. A vacina de combate à 
gripe é recomendada para maiores de 
60 anos, já que esse grupo tem uma 
tendência a infecções mais graves com 
possibilidade de complicações fatais.

O INFRAPREV já possui 20 profissio-
nais certificados pelo Instituto de Cer-
tificação de profissionais de Seguridade 
Social (ICSS). toda a diretoria já foi cer-
tificada, sete conselheiros (cinco Delibe-
rativo e dois Fiscais) e 10 gerentes.

O Instituto está empenhado em 
certificar e capacitar cada vez mais sua 
equipe de profissionais. A exigência está contida na 
Resolução nº 3.792, do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), que trata, além de outros te-
mas, da obrigatoriedade da certificação 
daqueles que participam das decisões 
diretas de investimento. 

A Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de previdência Com-
plementar, (Abrapp) e o ICSS desen-
volveram um modelo certificador para 

os profissionais de fundos de pensão, com ênfase em 
finanças e para administradores em geral. 

contágio. A musculatura, inclusive a 
respiratória, pode ficar comprometi-
da. A anti-tetânica deve ser tomada a 
cada dez anos.  

 Tríplice-viral – Combate o sa-
rampo, a caxumba e a rubéola. O re-
forço da vacina deve ser feito a cada 
dez anos. O sarampo é uma doença 
caracterizada por manchas vermelhas 
no corpo e transmitida por via res-
piratória: secreções da fala, tosse e 
espirro. A caxumba é conhecida por 
deixar o pescoço inchado, também 
com transmissão por via respirató-
ria. Já a rubéola é caracterizada por 
aumento dos gânglios do pescoço e 
adquirida pela inalação de gotículas de 
secreção nasal de pessoas contamina-
das ou via sanguínea. É mais perigosa 
para gestantes no início da gravidez 
devido a mal-formação no feto.

 Hepatite B – O vírus da hepati-
te B está presente no sangue, na sali-
va, no sêmen e nas secreções vaginais 

Certificação

INFRAPREV tem 20 profissionais certificados


