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O INFRAPREV apresentou 
rentabilidade de 5,19% e cresci-
mento de patrimônio de 5,6% em 
2013. Embora não tenha atingido 
a meta atuarial (INPC+5%) de 
10,86%, o resultado é superior a 
rentabilidade média do segmen-
to de previdência complementar, 
com estimativa preliminar de -5%.  
Página 7
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Resultado 2013 é superior 
a média do segmento

A avaliação geral do INFRAPREV 
pelos participantes ativos e assisti-
dos, enquanto instituição, foi posi-
tiva, com 92% de menções ótima e 
boa. A avaliação é embasada pelas 
percepções de solidez, credibilidade 
e bom atendimento.   Páginas 4 e 5 

O INFRAPREV indicou a 
participante Rosa Maria Gar-
cia Fonseca Rosa, que tra-
balhou na Superintendência 
Regional São Paulo, para re-
presentar todos os aposen-
tados do Instituto na tradi-
cional homenagem ao Dia do 
Aposentado, promovida pela 
Associação Brasileira das En-
tidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (Abrapp) 
com o apoio do Sindicato 
Na cional das Entidades Fe-
chadas de Previdência Com-
plementar (Sindapp).

O diploma alusivo à co-
memoração foi entregue pe-
lo empregado do INFRAPREV, 
Sérgio Velloso, em evento re-
alizado em São Paulo.

Rosa Maria ficou satisfei-
ta em participar do encontro 
e destacou que a previdência 
complementar, no caso dela o 
Instituto, faz uma grande dife-
rença em sua vida. “Ela per-
mite a mim e ao meu marido 
realizarmos projetos com os 
quais sonhamos, como viajar”.  

O Dia do Aposentado é co-
memorado em 24 de janeiro.  

Aposentada de São Paulo 
recebe homenagem

FOTO: CARLA CAMP



2     I     J o r na l  Futuro      I    Ano 25  nº  123  Jane i ro /Fevere i ro  2014

Contribuição
Estou pensando em aumentar mi-
nha contribuição para 20% do meu 
salário (...). Quanto eu receberia se 
aposentasse com 58 anos de idade?
Marcos Francisco Ferreira da Trindade
Brasília – DF
 
Resposta: Foi enviado ao partici-
pante a simulação de renda mensal 
vitalícia. Ficou constatado que com o 
aumento da contribuição básica, o be-
nefício de aposentadoria vitalício teria 
crescimento em torno de 10%. No 
portal todos os participantes podem 
efetuar simulação de aposentadoria.

Extrato de conta
Solicito o encaminhamento de 
extrato da minha conta atualiza-
da até dezembro de 2013. 
João Renato Cavalcanti – Recife – PE

Resposta: Informamos que você 
poderá consultar o seu extrato de 
contribuições entre outras informa-
ções no portal www.infraprev.org.br. 
Digite login e senha na parte superior 
do portal. No lado direito da página, 
em Canais de Atendimentos – Auto-
atendimento, você terá acesso a to-
das as informações pessoais.  

Pagamento de benefício
Onde eu visualizo, no portal, a data 
de pagamento de auxílio-doença?
Rogério Aelo Sousa – Bahia – BA

Resposta: O calendário de paga-
mento está no item Planos no por-
tal INFRAPREV. Adiantamos que o 
pagamento dos benefícios é efetua-
do no último dia útil do mês.

Agradecimento
Uma tarde extremamente agra-
dável e repleta de informações 
importantes. Gostei muito de 
participar do evento, cerimônia 
do Dia do Aposentado, fico à 
disposição para outras reuniões. 
Efetivamente a previdência com-
plementar, o INFRAPREV, faz uma 
grande diferença em minha vida, 
permitindo a mim e ao meu ma-
rido, realização dos projetos com 
os quais sonhamos (...).
Rosa Maria Garcia Fonseca Rosa
São Paulo – SP
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Mais um ano que o INFRAPREV recebe uma avalia-
ção acima de 90% dos participantes ativos e assistidos, 
na soma das menções ótima e boa. O Instituto está em-
penhado, agora, em aprofundar a análise nas opiniões 
dos participantes insatisfeitos, de forma a ampliar novo 
plano de ação para 2014.

O Instituto usa efetivamente a pesquisa para traçar suas estratégias de 
ação. Foram constatadas oportunidades de melhorias no tocante à divulga-
ção dos benefícios e serviços; detalhamento dos investimentos e programa 
de sustentabilidade; intensificação do uso dos canais de comunicação, prin-
cipalmente o portal.

Apesar do cenário econômico ter sido desfavorável em 2013, o desempe-
nho alcançado pelo INFRAPREV no ano foi de 5,19% de rentabilidade e cresci-
mento do patrimônio de 5,6%, superando à rentabilidade do setor de previ-
dência complementar, cuja estimativa média aponta para uma queda de -5%.

A performance reforça a solidez e a segurança dos recursos. As ações 
empreendidas estão no caminho correto de diversificação dos investimen-
tos, conjugada ao menor risco.

No longo prazo, a rentabilidade e o patrimônio superam em muito a 
meta atuarial. A linha de condução vem proporcionando a tranquilidade 
para garantia do pagamento dos benefícios. O crescimento do patrimônio 
nos últimos 10 anos (2003 a jan/2014) está em 431%, 68,36% acima da meta 
atuarial de 256%.

Trabalhamos com a gestão por resultados, cujo objetivo central é uma 
geração de valor para nossos clientes. 

O participante pode ter a confiança no futuro e por isso é importante 
poupar para sua aposentadoria. A campanha de aumento de contribuição já 
está no ar para que o participante escolha o nível de contribuição ideal em 
busca de uma melhor aposentadoria, usufruindo da dedução fiscal de 12% 
que são permitidos descontar no imposto de renda. Acompanhe a evolução 
do seu benefício pelo simulador de aposentadoria no portal.

O INFRAPREV está aberto a sua contribuição não só na pesquisa anual, 
mas por meio da Central de Atendimento e Fale Conosco. Apresente críticas 
e sugestões e fique mais próximo da definição dos rumos de seu fundo de 
pensão. Dessa forma, você pode ajudar no aperfeiçoamento da gestão.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Fique por dentro

Os participantes que estão para se 
aposentar devem entrar em contato 
com o atendimento do INFRAPREV, pelo 
0800-707-1273 ou pelo email do Fale Co-
nosco no portal, antes da data do desli-
gamento da Infraero, para recebimento 
de orientações, esclarecimentos e simu-
lações para auxiliá-los em sua opção.

Aqueles que já têm condições de re-
querer a aposentadoria no INFRAPREV 
precisam preencher o requerimento de 
aposentadoria do Instituto, no mesmo 
dia de desligamento da empresa. Mes-
mo que não tenham toda a documenta-
ção necessária, a entrada no processo 
garante a data de início do benefício.

O requerimento de aposentadoria 
deve ser encaminhado ao INFRAPREV 
pelo correio ou representante local, 
com a documentação completa. Re-
querimentos que chegam até o dia 10 e 
que não tenham pendências, o Institu-
to tem como providenciar o pagamen-
to no mesmo mês.

Seguridade

Começa campanha para 
aumentar aposentadoria 

Percentual de contribuição médio é de 6%, bem abaixo da vantagem fiscal de 12%

A campanha de alteração de contri-
buição do Plano CV começou em março. 
O objetivo é possibilitar o participante 
a rever o percentual de contribuição 
destinado à aposentadoria e aumentá-lo 
para garantir um benefício maior. 

Atualmente o percentual médio de 
contribuição básica dos participantes é 
de 6%.  Para ter um valor de aposen-
tadoria significativo é importante estar 
acima da média e bem próxima da van-
tagem fiscal de 12%. As contribuições 
podem ser deduzidas no imposto de 
renda até 12% dos rendimentos tributá-
veis recebidos no ano. E o participante 
pode ainda ter devolução de IR.

Garanta data de início de aposentadoria

Informe de Rendimentos – O INFRAPREV enviou 
em fevereiro o informe de rendimentos para todos os 
assistidos. Os aposentados e pensionistas também têm 
acesso ao informe em Autoatendimento no portal www.
infraprev.org.br. O documento servirá de base para a de-
claração do Imposto de Renda do exercício de 2013. 
Quanto aos ativos, a Infraero é a responsável pelo infor-
me, onde consta o total das contribuições ao Instituto. 

Informe de Empréstimos – A Gerência de Em-
préstimo também enviou em fevereiro o informe do sal-
do devedor de empréstimo para fins de Imposto de Ren-
da. O informe foi encaminhado apenas aos participantes 
com saldo devedor acima de R$ 5 mil em 31 de dezembro 
de 2013, uma vez que não há obrigatoriedade de declarar 

saldo devedor abaixo desse valor.  Quem desejar a 2ª 
via do documento deve solicitar pelo Fale Conosco no 
portal ou pela Central de Atendimento – 0800-7071273. 
O prazo de envio é de até três dias.

Plano BDI – O regulamento do Plano BDI Saldado 
está disponível no portal do Instituto, www.infraprev.org.
br, em Autoatendimento, para consulta dos participantes 
ativos e assistidos.

Diretoria Sindapp e ICSS – O INFRAPREV, repre-
sentado pelo diretor-superintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque foi eleito membro suplente da diretoria do 
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Sindapp) para o mandato de 2014-2016.

Ao elevar o percentual da contri-
buição básica, o participante terá, tam-
bém, o aumento da contribuição prin-
cipal da Infraero.

Além de alterar a contribuição bási-
ca, destinada à aposentadoria, o parti-
cipante pode, ainda, mudar o percentu-
al da contribuição específica, destinada 

ao pecúlio. O pecúlio é concedido aos 
beneficiários quando ocorre o faleci-
mento do participante. 

Como alterar – Basta acessar o 
hotsite, que permite a alteração auto-
mática pelo portal, www.infraprev.org.br. 
Clique no banner em destaque na página.
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TOTAL
Base: 800

ASSISTIDOS
Base: 200

ATIVOS
Base: 600

Gestão

92% dos participantes 
ativos e assistidos 
avaliam positivamente o 
INFRAPREV. Avaliação é 
embasada pelas percepções 
de solidez, credibilidade 
e bom atendimento

A avaliação geral do INFRAPREV pe-
los participantes ativos e assistidos, en-
quanto instituição, foi positiva, com 92% 
de menções ótima e boa. A avaliação é 
embasada pelas percepções de solidez e 
credibilidade, seguida pela prestação de 
um bom atendimento.  Outras justificati-
vas mais mencionadas são a disponibiliza-
ção das informações, os bons resultados, 
segurança, estabilidade e os juros dos 
empréstimos considerados atraentes. 

Mesmo com um percentual de avalia-
ção alta, houve redução na classificação 
máxima (ótimo) em relação ao levanta-
mento de 2012 (de 59% para 44%), o que 
aponta para um certo afastamento da 
percepção de excelência. Diante desse 
fato e dos 8% que avaliam negativamente 
o Instituto, a direção está analisando o 
resultado de todos os itens pesquisados 
para traçar ações de melhorias.

A pesquisa, que é um estudo quan-
titativo, foi realizada através de entre-
vistas telefônicas com 600 participantes 
ativos, 200 assistidos. O objetivo foi ava-
liar a gestão administrativa e financeira; 
os atributos de imagem; conhecimento 
dos serviços, benefícios, investimentos 
e canais relacionamento e de comunica-
ção, assim como as ações de sustentabi-
lidade realizadas pelo Instituto, além de 
traçar o perfil do público entrevistado. 

• Atributos de Imagem – Dentre 
os atributos de imagem pesquisados en-
tre os participantes ativos – eficiência, 
solidez, transparência, segurança, mo-
dernidade e compromisso com a susten-
tabilidade –, embora todos tenham apre-
sentado médias acima de 4 (escala de 1 a 
5), próximos à nota máxima, observa-se 
que o item eficiência (4,42) obteve a maior 
pontuação, enquanto compromisso com 

Pesquisa de Satisfação orie nta gestão do INFRAPREV

a sustentabilidade (4,13) foi o menor.  Vale 
acrescentar que os assistidos atribuem 
média mais alta em todos esses atributos.

• Gestão Financeira e Adminis-
trativa – A gestão financeira e adminis-
trativa do INFRAPREV foi bem avaliada, 
tendo obtido média de 8,42 (escala de 1 
a 10) pelos participantes ativos e assisti-
dos – idêntica a do ano passado.

• Rentabilidade – Pouco mais de 
metade (62%) da amostra costuma acom-
panhar a rentabilidade do INFRAPREV 
(percentuais semelhantes entre ativos e 
assistidos). Ainda é relativamente peque-
no o conhecimento sobre os segmentos 
de investimentos que o Instituto aplica, 
à exceção de Empréstimos cujo conhe-

nais de relacionamento do INFRAPREV 
pesquisados, os representantes são 
os mais conhecidos (72%), seguidos 
pela Central de Atendimento Tele-
fônico/0800 (54%) e Fale Conosco 
do Portal (17%). Esses canais tiveram 
avaliações positivas iguais ou acima de 
85%, especialmente a Central de Aten-
dimento Telefônico (93%).

• Autoatendimento – Esse es-
paço do portal do INFRAPREV costuma 
ser acessado por cerca de um terço da 
amostra (33%), mais pelos ativos (40%), 
principalmente para acesso a simulado-
res e extrato de conta.

• Benefícios – Os índices de conhe-
cimento acerca dos benefícios ofereci-
dos pelo INFRAPREV aos ativos e assisti-
dos mostram-se elevados, especialmente 
o de aposentadoria (conhecido por qua-

se a totalidade dos entrevistados – 98%). 
Quanto aos outros benefícios pesqui-
sados, os percentuais de conhecimento 
obtidos foram: auxílio-doença (79%); 
pensão (77%) e pecúlio (71%).

• Institutos Legais – Quanto às 
condições estabelecidas para os insti-
tutos legais oferecidos pelo INFRAPREV 
aos participantes (ativos) que decidem 
sair da Infraero antes da aposentadoria, 
resgate é conhecido por 62%, Depois 
vem portabilidade (51%), autopatrocínio 
(32%) e benefício proporcional diferido 
(30%). Houve aumento nos índices de 
conhecimento em relação a 2012 em to-
dos os itens pesquisados.

• Serviços – O serviço mais conhe-
cido por quase a totalidade dos entrevis-
tados é o empréstimo pessoal, seguido 
do Clube de Vantagens por 78% e o Se-

cimento é de 93% e somente ativos, 
97%. Quanto aos outros segmentos os 
percentuais obtidos foram: Renda Fixa 
(44%); Imóveis (39%); Renda Variável 
(36%); Investimentos Estruturados (26%).

• Canais de Comunicação – O 
Jornal Futuro é o canal de comunica-
ção mais conhecido (87%), seguido pelo 
Portal do INFRAPREV (69%) e Newslet-
ter (66%), enquanto SMS apresentou-se 
como o menos conhecido (49%).  Todos 
estes veículos foram bem avaliados pe-
los participantes ativos e assistidos, com 
percentuais de avaliações positivas (óti-
mo + bom) acima de 85%.  

• Canais de Relacionamento – A 
pesquisa detectou que dentre os ca-

guro de Automóvel por pouco menos de 
metade da amostra (48%).

• Sustentabilidade – As ações de 
sustentabilidade e de responsabilidade 
social realizadas pelo Instituto foram 
lembradas por 11% dos participantes 
ativos e assistidos, sendo a reciclagem, 
especialmente a de papel, a ação mais 
citada.

• Cenário Infraero – A pesquisa 
detectou que a maioria dos entrevista-
dos (75%) acredita que o cenário atual 
da Infraero exerce influência no desem-
penho futuro do INFRAPREV. Embora os 
temores provenientes das concessões 
dos aeroportos permeiem essa opinião, 
as justificativas espontâneas se mostram 
relacionadas à preocupação de que haja 
uma evasão de participantes a partir de 
possíveis demissões.

 GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
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Total: 8,42
Assistidos: 9,02
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 AVALIAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

ESTADOS

 PERFIL DA AMOSTRA

SEXO DOS ENTREVISTADOS
Base: 800

61% 
Homens

CATEGORIAS
Base: 800

55% 
Aposentados 

75%
Ativos

25%
Assistidos

45% 
Pensionistas

Regiões
Segmentos

Total Assistidos Ativos

Sudeste 381 127 254

Nordeste 126 23 103

Centro-oeste 124 20 104

Norte 90 14 76

Sul 79 16 63

           Bases 800 200 600

Amazonas
(36)

Roraima
(2)

Acre
(10)

Amapá
(6)

Maranhão
(8)

Rondônia
(5) Mato 

Grosso
(8)

Mato Grosso 
do Sul (11)

Paraná
(26)

Santa Catarina (21)

Rio Grande 
do Sul (32)

Rio de 
Janeiro
(182)

Espírito 
Santo
(17)

Ceará
(16)

Rio Grande 
do Norte (10)

Pará
(31)

Minas 
Gerais
(52)

São Paulo
(130)

Bahia
(30)

Tocantins
(5)

Goiás (17)

Piauí
(7)

Sergipe (4)
Alagoas (7)

Pernambuco (34)
Paraíba (10)

Distrito 
Federal (83)

Dados em 
números 
absolutos

39%
Mulheres

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Domínio das informações 
pelo atendente

Resolução efetiva do assunto 
/ problema gerador do contato

Educação / cordialidade 
do atendente

60% 64% 70%

33% 27%
27%

5%

5%

2%

2%

2%

2% 1%

em %
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Finanças

A Política de Investimentos (PI) 
de 2014 do INFRAPREV, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, está no item 
Investimento no portal. Para realizar a 
consulta é preciso utilizar login e senha.

O documento, que orienta e dá as 
diretrizes ao Instituto quanto à aplicação 
dos investimentos de acordo com os pa-
gamentos atuais e futuros dos benefícios 
previdenciários, tem como novidade a in-
clusão da agência SR Rating para avaliação 
de risco de crédito dos investimentos, 
além das agências de Ratings internacio-

Participante pode consultar 
Política de Investimentos
Houve inclusão de agência 
de classif icação de risco 
e mudança no parâmetro 
de performance de duas 
carteiras para 2014

nais Standard & Poors, Moody’s e Fitch 
Ratings, que já faziam parte da PI de 2013.

Houve também modificações nos pa-
râmetros de performance (benchmarks) 
de curto e longo prazo nas carteiras de 
renda variável e investimentos no exte-
rior e operações. A renda variável passa 
a considerar o Índice de Sustentabilida-
de Empresarial (lSE) em substituição ao 
Ibovespa e os investimentos no exterior 
o MSCI Global.

Cada plano de benefício possui a 
sua política de investimentos: CV, BDI, 
BDII, Anei e o Plano de Gestão Admi-
nistrativo (PGA). O PGA dá a direção 
aos investimentos dos recursos admi-
nistrativos do INFRAPREV. 

A PI contempla, ainda, as metas de 
alocação e referencial de rentabilidade 
para cada segmento de investimento: 

renda fixa, renda variável, investimentos 
estruturados, investimentos no exterior, 
imóveis e operações com participantes, 
bem como o cenário macroeconômico 
que norteou a sua elaboração.

Ratings – São notas de classificação 
sobre a qualidade de crédito avaliadas 
por agências de risco. Cada agência apli-
ca sua própria metodologia para medir a 
qualidade de crédito. Normalmente, os 
ratings são expressos por meio de le-
tras que variam, por exemplo, de ‘AAA’ 
(menos risco) a ‘D’ (maior risco) para 
comunicar a opinião da agência sobre o 
nível relativo de risco. A classificação é 
revista periodicamente, já que a qualida-
de de crédito (ou risco de inadimplên-
cia) de uma empresa ou país pode se 
alterar de um período ao outro.

O Clube de Vantagens tem dois novos parceiros. O ClubAll 
que oferece cursos online com abordagens voltadas para o bem-
-estar e carreira e a loja virtual de brinquedos, material escolar e 
produtos eletrônicos Ri Happy.

 ClubAll – realiza vários cursos pela internet além de organizar 
cursos in company, e presenciais. O desconto para participantes do 
INFRAPREV é de 50%. Para obter mais informações e escolher o 
curso desejado acesse o banner do ClubAll, por meio  do Clube de 
Vantagens. É preciso entrar com login e senha.  Ao clicar no banner 
do parceiro o participante será direcionado ao site educacional. Ao 
efetuar a compra do curso digite no Cupom de Desconto o código 
‘INFRAPREV’. O pagamento pode ser feito à vista, boleto bancário 
ou parcelado em até três vezes no cartão de crédito.

Ri Happy – os participantes podem comprar brinquedos, 
material escolar e produtos eletrônicos com descontos de 5 a 
10% no site da Ri Happy. Para aproveitar as promoções, válidas 
somente na loja virtual, é fácil. Clique no banner da parceria que 
está no Clube de Vantagens, no portal e faça o cadastro.

Clube de Vantagens 
tem novos parceiros

Serviços

INFRAPREV entre os 10 melhores portais

O portal INFRAPREV f icou entre os dez 
melhores portais de 2013, na categoria 
voto popular, no Concurso Peixe Grande. 
Conquistou a 9ª posição, competindo  
com dezenas de projetos digitais inscritos.  
O Peixe Grande existe desde 2004  
e avalia canais digitais em âmbito nacional, 
sendo considerado um dos mais  
importantes da internet. 

A Compra Certa e a Sony, ambos parceiros do 
Clube de Vantagens, foram os patrocinadores 
do sorteio dos representantes no final de ano. 
Os sortudos foram Sandra Aparecida Lourenço, 
de Foz do Iguaçu, que ganhou vale presente do 
Compra Certa no valor de R$ 350 e Livia Shir-
lene dos Santos, de Aracaju, contemplada com 
um Headset com MP3, da Sony. O sorteio foi 
efetuado pelo site sorteiospt.com.    

Representantes 
ganham prêmios 
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Finanças

Nossos resultados

Janeiro/2014 

Patrimônio R$ 2.409.611.217,92

Por Plano

Plano CV       R$ 2.325.614.991,56

Plano BD I       R$ 72.917.493,15

Plano BDII        R$ 10.964.624,78

Plano Anei        R$ 114.108,43

Cota do Plano CV 5,613523342

Cota do Plano Anei 1,084431456

Distribuição dos Ativos 
Janeiro/2014 

Renda Fixa
56,71%

Renda 
Variável
10,52%

Investimentos 
Estruturados

17,40%

Imóveis
7,32%

Oper. com 
Participantes
8,04%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial 
Acumulado em 10 anos – %

Rentabilidade fica acima 
da média do segmento
Apesar de não ter atingido a meta atuarial 
no ano, no longo prazo o resultado atende 
aos compromissos. No período de 10 anos, 
o patrimônio cresceu 431% e ficou 68,36% 
acima da meta acumulada de 256%

O INFRAPREV apresentou crescimento de patrimônio de 
5,6% e rentabilidade de 5,19% em 2013, influenciado pelo de-
sempenho negativo da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) 
que registrou -15,5%. Embora não tenha atingido a meta atu-
arial (INPC+5%) de 10,86%, o resultado é superior a rentabi-
lidade média do segmento de previdência complementar, cuja 
estimativa preliminar é de -5%. O patrimônio fechou o ano em 
R$ 2.384 bilhões.

No longo prazo, o resultado é satisfatório e atende aos 
compromissos assumidos pelo Instituto com relação ao pa-
gamento dos benefícios atuais e futuros. O patrimônio líqui-
do teve crescimento de 431%, de 2003 a janeiro 2014, e su-
pera em 68,36% a meta atuarial no mesmo período de 256%. 
A rentabilidade dos investimentos alcançou 350%, também 
acima da meta acumulada. 

O resultado positivo no ano teve a contribuição signi-
ficativa da carteira de empréstimos, com rendimento de 
15,53%, a de Imóveis com 10,30% e a de investimentos es-
truturados com 19,67%. 

A carteira de renda fixa sofreu impacto devido variação 
negativa do importante indicador financeiro da rentabilidade 
de títulos públicos federais (IMA-B), mas conseguiu fechar 
no azul com rentabilidade de 2,11%. A alta dos juros possi-

bilitou compras de títulos públicos com taxas acima da meta 
atuarial, o que ajudou no resultado. Já a rentabilidade da ren-
da variável foi afetada por oscilações do mercado financeiro, 
fechando em 4,53% negativo, embora ainda tenha superado 
o Ibovespa que desvalorizou 15,5%. 

Cenário Econômico – O desempenho da economia 
brasileira em 2013 foi um dos piores nos últimos anos, segun-
do especialistas. A previsão de baixo crescimento anunciada 
no início do ano se concretizou.

O mercado financeiro foi influenciado pelas questões ma-
croeconômicas no Brasil e no mundo: recuperação lenta da 
economia norte americana, a diminuição do crescimento da 
economia chinesa, a Europa sem perspectivas de crescimento e 
reduções nas expectativas de aumento do Produto Interno Bru-
to (PIB) brasileiro e o fraco desempenho da indústria nacional.

Para os investidores da Bolsa de Valores foi um ano muito 
difícil, com registro de perdas nas principais ações. Para 2014, 
a expectativa do mercado é que ainda será um ano difícil. 

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Relacionamento

FOtOS: DIvulGAçãO

Fotografias inscritas no concurso anual retrataram 
forma de lazer, família e amigos, reforçando a 
importância do bem-estar à época da aposentadoria

Katheryne Garcia  
Ganhou um walk-talk 

como terceira colocada. 
O seu futuro legal foi um 
lugar melhor e igualitário 

a todos. A mãe, Elane 
Garcia, do Aeroporto de 
Manaus, ficou surpresa 

pelo desenho ter sido uma 
forma de expressar um 

mundo melhor

Mineira vence concurso 
com paisagem praiana

A foto eleita pelos participantes 
no concurso de fotografia foi da mi-
neira Tatiane Angeli Nascimento, do 
Aeroporto de Confins, Belo Horizon-
te. A imagem retratou o tema ‘Como 
curtir a aposentadoria?’ com foco no 
lazer, viagem e amigos. O 2º lugar foi 
de Mônica Maria Mendes Moreira, da 
sede da Infraero, Brasília, e o 3º lugar 
de Alcir Geraldo Alves, do Aeropor-
to de Confins, Belo Horizonte. 

As fotografias inscritas retrataram 
formas de lazer, família e amigos, re-
forçando a importância do bem-estar 
à época da aposentadoria. A escolha, 
pela primeira vez, foi feita apenas pelos 
participantes via portal INFRAPREV. 

No hotsite do concurso constam 
todas as fotos inscritas. Os prêmios 
foram patrocinados pela Sony e Com-
pra Certa, parceiros no Clube de 
Vantagens. 

Alcir Geraldo 
Alves, que f icou 3º 
lugar, ganhou um GPS

O 1º lugar do Iv Concurso de 
Desenho do INFRAPREV, com o tema 
‘Como você imagina um futuro legal?’ 
foi de Pedro Henrique Nissen, de 10 
anos, Porto Alegre (RS). O 2º lugar 
foi para Caroline Maria Villatore, de 
12 anos, São José dos Pinhais (PR) e o 
3º lugar de Katheryne Garcia Cunha, 
de nove anos, Manaus (AM). Foram 26 
desenhos inscritos.

A comissão julgadora – formada 
pelo participante do Aeroporto San-
tos Dumont (RJ), Alair Mendonça, da 
designer Carolina Jordão, dos empre-
gados e participantes do INFRAPREV, 
luciano varanis e Flávia vieira – utili-
zou como critérios a originalidade e a 
criatividade dos pequenos.

Os desenhos foram publicados no 
Facebook do Instituto. Todas as crian-
ças receberam certificado e brinde.

Pedro Nissen conquista 1º 
lugar no concurso de desenho

Tatiane 
Angeli 
Nascimento, 
1º lugar, ganhou 
uma máquina 
fotográf ica    

Pelo 2º lugar,  
Mônica Maria 

Mendes Moreira 
recebeu um 
climatizador 

Pedro Henrique Nissen O vencedor 
ganhou um patinete. Participou de todas 
as edições do concurso e foi incentivado 
pelo pai Norberto Nissen, do Aeroporto 
de Porto Alegre. Ele desenhou o futuro 
relacionado à sustentabilidade do planeta 

Caroline Maria Villatore  Pelo 
segundo lugar recebeu um MP4. Associou 
o futuro à tecnologia. A menina que deseja 
ser arquiteta teve o incentivo dos pais, 
Cleni Maria e Marcio Augusto Villatore 
ambos participantes do INFRAPREV, do 
Aeroporto de Curitiba


