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O INFRAPREV esteve nos ae-
roportos de Vitória (à direita), de 
28 a 30 de agosto, e João Pessoa 
(à esquerda), de 4 a 5 de setem-
bro, para reforçar as informações 
sobre o Plano CV e para esclare-
cer as dúvidas dos participantes. 

Luis Carlos Evaristo da Sil-
va, da gerência de Benefícios, 
detalhou os benefícios do plano 

para o participante e seus be-
neficiários, condições e carên-
cias, contribuição, assim como 
cálculo de aposentadoria.

 Aproveitou para demons-
trar as vantagens do benefício 
de aposentadoria do INFRAPREV 
em comparação com o Plano 
Gerador de Benefícios Livre 
(PGBL) ofertado pelos bancos. 

A instabilidade do mercado financeiro no curto prazo 
não deve ser motivo de apreensão para os participantes 
do INFRAPREV. Os compromissos previdenciários do 
Instituto que são de longo prazo estão garantidos, pois a 

rentabilidade nos últimos 36 meses de 33,02% ultrapas-
sou os principais indicadores financeiros. Nos últimos 10 
anos o patrimônio teve crescimento de 404% para uma 
meta atuarial no mesmo período de 250%.   Página 7

Rentabilidade no longo 
prazo tem bom desempenho

INFRAPREV está 
garantido no 
edital de Galeão  
e Confins 

O edital de concessão dos 
aeroportos do Galeão e Confins 
foi publicado no Diário Oficial e 
as garantias conquistadas pelo 
INFRAPREV no processo anterior, 
quanto à manutenção do plano 
de previdência aos participantes 
que optarem pela transferência, 
foram mantidas. O Contrato de 
Concessão prevê no capítulo das 
disposições transitórias a obriga-
ção de manutenção da vinculação 
ao Instituto. 

Assim, as futuras concessioná-
rias deverão cumprir, mediante for-
malização de convênio de adesão 
com o INFRAPREV, todas as obri-
gações de patrocinador do plano 
de benefícios, nas mesmas condi-
ções praticadas pela Infraero, para 
os empregados que aceitarem a 
transferência para a concessionária.

INFRAPREV faz palestras 
em Vitória e João Pessoa

fotos: Divulgação 
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Mídias Sociais
Vocês enviam vídeos para nós 

assistirmos, porém a empresa 

não libera o acesso. Como pode-

remos assistir os vídeos enviados 

pelo INFRAPREV? 

Carlos Alberto dos Santos
Guaratiba – RJ

Resposta: A política de seguran-
ça das empresas de um modo ge-
ral, como a Infraero, não permite 
o acesso de vídeos do Youtube no 
ambiente de trabalho. Porém, eles 
podem ser acessados de casa ou 
pelo telefone. (...) O Instituto está 
estudando a possibilidade de divul-
gar os vídeos em seu portal www.
infraprev.org.br.

Aposentadoria 
Tenho interesse em sair no PDI-

TA, gostaria de saber quais as 

minhas condições para efeito de 

aposentadoria (...)?

Rosana Mira da Silva
Cidade Ademar – SP

Resposta: Para efetuar a simulação 
de aposentadoria são necessários os 
seguintes dados: data de aniversário 
do cônjuge (se houver); percentual 
de desconto da contribuição bási-
ca (fica ao lado esquerdo, no seu 
contracheque) e a base de cálculo 
INFRAPREV (que está no rodapé 
do contracheque). (...). A simulação 
pode ser feita pelo portal ou se pre-
ferir pela Central de Atendimento 
0800-707-1273. (...)

Concurso 
Gostaria que informasse onde 

posso encontrar a ficha de ins-

crição referente ao concurso de 

desenho?

Fabíola Ferreira Rodrigues Signoretti
Lago Sul – DF

Resposta: A ficha de inscrição está 
no portal, www.infraprev.org.br. Cli-
que no banner do Concurso de De-
senho e imprima a ficha de inscrição 
e a base do desenho. (...)
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Aumentar o 
patrimônio pa-
ra garantir os 
compromissos 
previdenciários 

acordados com os participantes é o ob-
jetivo principal do INFRAPREV. No entan-
to, os resultados financeiros precisavam 
estar atrelados a princípios de segurança 
e liquidez, além de contribuírem para o 
crescimento de uma sociedade mais justa 
e comprometida com a sustentabilidade 
do planeta.

E isso é o que a administração do 
Instituto vem fazendo ao longo de 10 
anos de trabalho. O grande desafio vem 
sendo manter o crescimento sustentável 
dos investimentos de forma a honrar os 
compromissos previdenciários de longo 
prazo em cenários econômicos cada vez 
mais adversos e complexos. 

Nesse sentido o INFRAPREV refor-
mulou seu modelo de gestão para inte-
grar todas as ações da empresa para a ge-
ração de valor e de resultados para seus 
participantes, patrocinador e instituidor 
e impulsionar uma cultura organizacional 
mais moderna e comprometida com a 
sua missão institucional.  

Superar a meta atuarial passou a ser 
uma questão de honra para todos os em-
pregados e uma obrigação fundamental 
do fundo de pensão. Ultrapassar a meta 
atuarial e garantir uma condição financei-
ra maior ao longo dos anos foi o objetivo 
traçado e a vitória almejada a cada ano.

Em agosto o patrimônio fechou 
R$ 2.287 bilhões. O crescimento do 
patrimônio de 2003 até agosto de 2013 
foi de 404% para uma meta atuarial no 

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

mesmo período de 250%. O resultado 
dos investimentos no longo prazo é que 
amplia o grau de segurança e robustez do 
Instituto, para pagamento dos benefícios 
atuais e futuros.  

Esses resultados alcançados ao longo 
desses anos, que coloca o Instituto na 
38ª no ranking da associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), foram frutos 
desse modelo de gestão implantado. Em 
2003 o instituto estava na 53ª posição. 

As transformações são gradativas e 
a maturidade é evidente. O bom desem-
penho ao longo desses anos espelha o 
empenho da equipe, o comprometimen-
to com os resultados, a preocupação de 
ampliar a satisfação dos participantes e a 
solidez alcançada .

Com a concessão dos aeroportos, 
prevista nos cenários do Planejamento 
Estratégico desde 2008, o INFRAPREV 
tornou-se um fundo multipatrocinado.

A viabilização dos planos de benefício 
do Instituto para os empregados transfe-
ridos para as concessionárias dos aero-
portos de Guarulhos, Viracopos e Brasí-
lia, concedidos à iniciativa privada só foi 
possível pela condição de multipatrocina-
do. E será viável também as concessioná-
rias de Galeão e Confins, cujo edital já tem 
o Instituto garantido aos participantes.

A estratégia de multipatrocínio é a 
alavanca de crescimento do INFRAPREV 
para continuar a crescer de forma sóli-
da e consistente ao longo das próximas 
décadas.
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Seguridade

Aumente saldo para aposentadoria
Até dezembro o participante 
pode aumentar o percentual 
da contribuição básica 
destinada a formação do seu 
benefício de aposentadoria 
no INFRAPREV

Se você ainda não simulou seu benefício de aposentadoria no INFRAPREV 
pelo portal, é hora de aprender! Tenha em mãos seu login e senha e acesse 
Autoatendimento. 

 Clique em Simulação de aposentadoria (ao lado esquerdo da página);

Simule benefício em autoatendimento

A variável tempo é fundamental no 
planejamento da aposentadoria. Quanto 
mais cedo o participante aumentar a sua 
contribuição no Plano CV, terá um mon-
tante maior de recursos para definir o 
seu beneficio futuro. O momento de rea-
valiar o valor da contribuição básica para 
aposentadoria é agora. Até dezembro o 
participante pode aumentar o percentual 
da contribuição.

Além de formar mais recursos, o 
participante tem a vantagem de dedução 
da contribuição no imposto de renda, 
até o limite de 12% sobre os rendimen-
tos tributáveis recebidos no ano. 

Outra vantagem, é que ao elevar o 
percentual de contribuição, o participan-
te terá, também, o aumento da contribui-
ção principal da Infraero que tem como li-
mite 8% ou o valor máximo de R$ 998,16. 

Para facilitar a decisão, o participante 
tem o simulador de aposentadoria no por-
tal do INFRAPREV, em Autoatendimento. 
Na ferramenta é possível fazer uma es-
timativa de quanto será o benefício, de 
acordo com o percentual de contribuição. 

O participante pode, ainda, modifi-
car a contribuição específica, destinada 
ao pecúlio. O pecúlio é concedido aos 
beneficiários do participante, quando 
ocorre seu falecimento. Quanto maior 
o percentual da contribuição específica, 
maior o valor do pecúlio. 

 Já no simulador, digite:
 data de aniversário do cônjuge (se houver);
 base de cálculo INFRAPREV (fica no rodapé do contracheque, ao lado 
direito);
 percentual de desconto da contribuição básica (fica ao lado esquerdo,  
no seu contracheque, em contribuição básica INFRAPREV);

 Depois basta digitar o tipo de renda: vitalícia ou prazo definido;
 com ou sem saque de até 25%;

acesse a opção ‘lembrar Minha senha’ na parte superior 
do portal.  Se preferir ligue para Central de Atendimento 
0800-7071273 e solicite login e senha para fazer a simulação. 

Extrato de Conta 
O participante pode conferir o 
extrato das contribuições e seu 
saldo de conta no INFRAPREV 
pelo portal em Autoatendimento. 
No mesmo local é possível 
simular aposentadoria, alterar 
seu percentual de contribuição, 
atualizar dados cadastrais, baixar 
formulários do Instituto e conferir 
relação de documentos. 

 Por fim, clique em calcular.

Esqueceu 
login ou 
senha?   
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Relacionamento

O INFRAPREV está com dois concursos em anda-
mento, de fotografia e desenho. Os participantes têm 
até 1º de dezembro para fazer a inscrição da sua foto-
grafia e do desenho de seus filhos ou netos. O resul-
tado será divulgado em fevereiro de 2014.

Fotografia – os participantes ativos, aposenta-
dos e pensionistas podem se inscrever por meio do 
hotsite, localizado na página inicial do portal, ou pelo 
correio. o tema é “Como curtir a aposentadoria?”. 
A foto enviada deve representar como o participante 
aproveita ou pretende aproveitar sua aposentadoria. 
Os vencedores serão eleitos por júri popular.

Desenho – É destinado aos filhos e netos de 
até 12 anos dos participantes ativos e aposentados, 
incluindo os filhos dos empregados do INFRAPREV. 
“Como você imagina um futuro legal?” é o tema que 
as crianças devem ilustrar.

As ilustrações devem ser encaminhadas por 
email, atendimento@infraprev.org.br ou correio. Baixe 
no portal a base do desenho e a ficha de inscrição. 
Os melhores desenhos serão escolhidos por uma co-
missão.

Dúvidas, leia os regulamentos que estão em www.
infraprev.org.br ou ligue para 0800-707-1273.

Participe dos 
concursos do 
INFRAPREV
Prazo de inscrição nos concursos  
de fotografia e desenho promovidos 
anualmente é até 1º de dezembro

Os prêmios

Fotografia

1º lugar  Câmera digital

2º lugar  Microondas

3º lugar  GPS

Desenho

1º lugar  Patinete

2º lugar  MP4

3º lugar  Walk talk
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A grande vantagem de fazer um plano de previdência no 
INFRAPREV é que o Instituto não tem finalidade lucrativa. A 
rentabilidade e o superávit revertem ao plano de previdên-
cia. Com isso, o participante obtém um benefício superior 
aos oferecidos nas entidades abertas. 

No caso de plano patrocinado, como o Plano CV, o par-
ticipante ainda tem a vantagem da Infraero contribuir para 
a poupança previdenciária. A Infraero aporta recursos para 

o plano, propiciando um benefício melhor no futuro.
Ao optar por bancos, que oferecem o Plano Gerador 

de Benefícios Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios 
Livre (VGBL), a pessoa que contrata individualmente um 
dos dois contribui sozinha. Mesmo sendo um plano patro-
cinado, a finalidade lucrativa das entidades abertas faz com 
que parte da rentabilidade remunere os donos dos bancos 
ou acionistas. 

Plano Familiar

Educação Previdenciária

INFRAPREV oferece mais 
vantagens que bancos
O Instituto, como entidade fechada, não tem finalidade lucrativa. A rentabilidade  
e o superávit revertem aos participantes, enquanto bancos remuneram os acionistas

ConFIRA AS DIFEREnçAS EnTRE AS EnTIDADES FEChADAS E AbERTAS

Entidade Fechada (fundos de pensão/INFRAPREV) Entidade Aberta (bancos e seguradoras)

Entidade sem fins lucrativos Entidade com fins lucrativos

Organizadas por empresas e entidades associativas  
na forma de fundação/sociedade civil

Organizadas por instituições financeiras e seguradoras  
na forma de sociedade anônima

Menores taxas de administração Maiores taxas de administração (incidentes sobre o saldo 
de conta – base de cálculo do benefício)

Rentabilidade e superávit revertem ao plano de benefícios Rentabilidade e superávit remuneram mais os acionistas  
do que os participantes

Tábua de sobrevivência mais aderente a sua massa,  
de acordo com a legislação vigente  

Tábuas de sobrevivência muito agravadas, pois consideram 
que o participante viverá além do estimado, fazendo com 
que o benefício seja menor 

Autonomia na escolha das instituições financeiras Vinculação a uma única entidade financeira

governança Corporativa  – Conselhos Deliberativo e fiscal 
composto por participantes indicados pelo patrocinador  
e eleitos pelos próprios participantes.

Não existe a participação do associado no processo  
de gestão.

Fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), que é vinculada ao Ministério  
da Previdência Social

Fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(susEP), que é vinculada ao Ministério da fazenda
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Comunicação

Ivan Guimarães 
da Cruz – Rio de 
Janeiro/RJ 

Empregado da anti-
ga TASA, ingressou na 

Infraero em 1978 e trabalhou no Trá-
fego do Aeroporto do Galeão, Rio de 
Janeiro. Aos 80 anos, Ivan Guimarães 
destaca a importância do trabalho que 
desempenhou em prol do bom fun-
cionamento das bacias do Norte e do 
Centro-Oeste. Para Ivan, o esforço e 
empenho são qualidades que nunca fal-
taram nos 20 anos de serviço prestado 
a Infraero. Atualmente ajuda na adminis-
tração do consultório da filha e cuida da 
família. Gosta de passear e de dançar. 
Afirma que uma das boas atitudes que 
teve, quando ainda trabalhava, foi a es-
colha do plano de previdência comple-
mentar do INFRAPREV.

Roberto da Silva  
– Londrina/PR

Começou a trabalhar 
na Infraero em 1990, de-
pois de 16 anos de servi-

ço na antiga TASA. Durante seis anos fi-
cou lotado no Aeroporto Internacional 
Eduardo gomes, em Manaus. Era ope-
rador de teletipo. Após ser promovido 
para operador de estação de rádio foi 
remanejado para o Aeroporto Interna-
cional Val de Cans, em Belém. Encerrou 
sua carreira no Aeroporto de Londrina, 
para onde foi transferido em 2000, au-
xiliando os pilotos de aeronave (planos 
de voos). Aposentado há oito anos, hoje 
o participante  curte a vida viajando, 
passeando com a família e visitando os 
amigos. Agradece ao INFRAPREV pelo 
atendimento prestado e se diz satisfeito 
com seu benefício.

Mário de Uruhahy 
Macedo neto  
– Brasília/DF

Admitido na Infra-
ero em 1983, Mário 

Uruhahy trabalhou em diversas áreas. 
Administrou a Divisão de Planejamento 
e o Departamento de Projetos e Obras 
na Sede, em Brasília. Foi membro da 
Assessoria de Garantia e Qualidade 
e assessor da diretoria de Engenharia. 
Destaca com muita satisfação a sua par-
ticipação no Programa de Certificação 
ISO 9000 nas regionais, a responsabili-
dade no projeto do novo aeroporto de 
Maceió e o mestrado em planejamento, 
na Inglaterra. Aposentado desde 2007, 
Mário agora possui uma empresa de en-
genharia. Dedica o tempo, ao seu novo 
negócio, a família e as atividades que ele 
mais gosta: pescar, ler e ouvir música.

Por onde anda?
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Informativos por email deixam 
participantes atualizados
Nos últimos nove meses o INFRAPREV 
enviou 40 newsletters aos participantes 
e assistidos com email cadastrado

 A abertura e leitura dos emails enviados pelo 
INFRAPREV são essenciais para que os participantes se 
mantenham informados. Regularmente, os informati-
vos chamados de newsletters prestam esclarecimentos 
sobre benefícios, palestras nos aeroportos, campanha 
de alteração de contribuição, Clube de Vantagens, Jor-
nal Futuro, dias comemorativos, dentre outros.  

A Gerência de Comunicação, responsável por es-
ses envios, seleciona os assuntos por grupo de partici-
pante e localidade. O objetivo desse trabalho é deixar 
o participante inteirado de tudo o que está acontecen-
do no Instituto, de acordo com suas necessidades, de 
forma mais rápida e barata. Até o momento foram en-
caminhadas 40 newsletters  aos participantes e assisti-
dos com email cadastrado. É fundamental cadastrar e 
manter email atualizado no INFRAPREV. 

Taxas de abertura – No geral, a abertura dos 
emails pelos participantes superou o percentual de 12% 
considerado normal para o setor de serviços, segun-
do analistas de mercado. Confira algumas newsletters 
enviadas em 2013, seus públicos e taxa de abertura.

Público Participantes ativos 
do Aeroporto de João Pessoa 
Enviados 111 emails 
Taxa de abertura 50%

Público Participantes ativos 
e assistidos  
Enviados 10.471 emails
Taxa de abertura 43%

Público Participantes ativos 
e assistidos 
Enviados 10.406 emails 
Taxa de abertura 41,8%
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Finanças

Nossos resultados

Agosto/2013 

Patrimônio R$ 2.287.814.297,60

Por Plano

Plano CV       R$ 2.206.428.783,99

Plano BD I       R$ 70.776.158,68

Plano BDII        R$ 10.544.862,42

Plano Anei        R$ 64.492,51

Cota do Plano CV 5,316492627

Cota do Plano Anei 1,051749874

Distribuição dos Ativos 
Agosto/2013 

Renda Fixa
56,26%

Renda 
Variável
13,17%

Investimentos  
Estruturados

16,54%

Imóveis
6,27%

Oper. com 
Participantes
7,75%

Patrimônio líquido X Meta atuarial  
2003 a agosto/2013 – %

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Os investimentos este ano de uma 
forma geral, tanto dos fundos de pen-
são, de entidades abertas (bancos) e de 
pessoas físicas, têm sido impactados pe-
las turbulências do mercado financeiro. 
O INFRAPREV tem visto o reflexo desse 
movimento nas cotas dos planos de be-
nefícios. Agosto foi mais um mês difícil, 
com rentabilidade negativa de 0,29%.

No entanto, analisando os impac-
tos negativos no mercado financeiro 
no longo prazo a rentabilidade do IN-
FRAPREV está superior aos principais 
indicadores financeiros. Nos últimos 36 
meses a rentabilidade ficou em 33,02%, 
enquanto o INPC atingiu 20,36%, IGP-
-M 20,82% e poupança 21,84%. De 2003 
a agosto de 2013 o patrimônio teve 
crescimento de 404% e a meta atuarial 
no período de 250%.

O jornal Valor Econômico noticiou 
em setembro a onda de saques nos pla-
nos de previdência dos bancos, da or-
dem de R$ 199 milhões e em julho de 
R$ 1,041 bilhão. Uma das causas apon-
tadas foi a insatisfação com a renda. Se-
gundo o jornal, os aplicadores em pre-
vidência reagiram mal à desvalorização 
do patrimônio do fundo e do valor das 
cotas dos participantes. 

Pesquisa realizada recentemente 

Rentabilidade no longo prazo 
supera indicadores financeiros
A instabilidade do mercado financeiro no curto prazo não deve ser motivo  
de apreensão dos participantes do INFRAPREV com relação aos compromissos

Política de Investimentos

A administração dos recursos 
financeiros segue parâmetros téc-
nicos, determinados na Política de 
Investimentos, que prevê a utilização 
de instrumentos de controles de ris-
cos eficazes. 

A gestão dos investimentos se 
vale do uso da ferramenta Asset 
liability Management (alM), que 

consiste na alocação dos ativos res-
peitando integralmente o perfil dos 
compromissos previdenciários atuais 
e futuros de cada plano. 

Todas as decisões de aplicações 
financeiras são orientadas pelo Co-
mitê de Investimentos, órgão respon-
sável pela elaboração e acompanha-
mento da Política de Investimentos. 

pela Mercer Consultoria constatou que 
70 entidades de previdência que moni-
tora encerraram o primeiro semestre 
com uma rentabilidade média negativa 
de 2,34%.

Decisões de investimentos – Por 
isso, é importante lembrar que as deci-
sões de investimento de um fundo de 
pensão devem ser sempre focadas no 
longo prazo. Uma rentabilidade abaixo 
da média ou o não atingimento da meta 
atuarial por curtos períodos de tempo, 
como se tem visto nos últimos meses, 
não deve ser motivo de apreensão por 
parte dos participantes.

Nesses últimos 10 anos o INFRA-
PREV testemunhou muitos momentos 

difíceis nos mercados globais, com des-
taque para uma das maiores crises da 
história, originada nos EUA e conheci-
da como “crise do subprime”, iniciada 
em 2008 e com reflexos até hoje nas 
principais economias desenvolvidas. 
Mesmo assim, o instituto apresentou 
um desempenho positivo ao longo des-
ses 10 anos.

Para buscar resultados positivos, 
o INFRAPREV vem se valendo da atual 
volatilidade de mercado para detectar 
oportunidades e realizar novas aplica-
ções, com o objetivo de trazer maior 
rentabilidade no longo prazo e com 
isso a garantia dos compromissos pre-
videnciários.



Saúde

Tratamento  
de doenças  
com atividades 
físicas
Brasileiro deixa de lado a procura  
de um corpo perfeito e agora  
busca através de exercícios combater 
doenças e ter mais saúde

Caminhada, natação, corrida, ginástica, futebol são as ati-
vidades físicas mais conhecidas e praticadas pelos brasileiros. 
Mas na prática, isso está gerando saúde? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a população brasileira tem cuidado mais da saúde. 
Deixou de lado a procura apenas de um corpo perfeito para 
buscar melhor saúde e qualidade de vida. 

O exercício físico tornou-se tratamento de diversas do-
enças, como diabetes, obesidade, hipertensão, entre outras. 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) a prática 
de atividade física durante 30 minutos, cinco vezes na sema-
na, conjugada a uma alimentação saudável é uma forma de se 
proteger do câncer.

Visite a fanpage do Institu-
to, confira as publicações e se 
gostar, compartilhe. O perfil do 
Instituto encerrou agosto com 
2.470 curtis. 

Vale lembrar que além de as-
suntos relacionados ao próprio 
Instituto e segmento previdenci-
ário é possível conferir postagens 
lúdicas, como a campanha atual 
de frases marcantes de grandes 
personalidades. O alcance das pu-
blicações atingiu 18.819 pessoas, 
em agosto.

A homenagem ao Dia dos Pais 
e a frase ‘o único lugar que o su-
cesso vem antes do trabalho é no 
dicionário’ de albert Einstein fo-
ram mensagens mais visualizadas. 

Curta o 
INFRAPREV 
no Facebook

As doenças cardiovasculares são apontadas como o prin-
cipal fator de mortalidade da faixa etária idosa, além delas 
o sedentarismo e o tabagismo. Diversas campanhas nacio-
nais como ‘agita são Paulo’, programa de incentivo à prática 
regular de exercícios e a Academia da Terceira Idade (ATI), 
projeto que promove a atividade física utilizando aparelhos de 
ginástica específicos em praças públicas, têm por princípio o 
envelhecimento com saúde.

O exercício físico realizado de maneira regular, ajuda no 
controle do colesterol, reduz o risco de câncer, melhora a 
qualidade de sono e diminui o grau de depressão, conforme 
publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia.


