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pode alterar 
contribuição

O prazo dos empréstimos 
concedidos com avalista 
aumentou de 24 para 36 
meses. A medida, aprovada 
pela Diretoria Executiva 
e pelo Conselho Delibe-
rativo, tem o objetivo de 
melhor atender às necessi-
dades dos participantes.

A mudança, que está va-
lendo a partir de maio, per-
mite que os participantes 
retirem uma quantia maior 
de recursos, já que terão 
mais tempo para pagar.

Outra novidade é a redução 
da taxa de juros. Com isto, a 
taxa cobrada nos emprésti-
mos pelo INFRAPREV ficou 
abaixo daquelas praticadas 
pelos bancos. Compare e 
comprove!

Prazo de 
empréstimos 
com avalista 
aumentou
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Junho é mês de comemoração. De 
festejar os 23 anos do INFRAPREV. 
É isso mesmo! No dia 29 de junho o 
INFRAPREV faz aniversário. O nome 
mudou ao longo dos anos, mas o seu 
objetivo permanece até hoje.

Queremos aqui parabenizar os di-
rigentes da patrocinadora à época pela 
visão empreendedora e uma precisa per-
cepção social, ao grupo de empregados da 
antiga Arsaprev que se engajou para criar 
esta instituição e principalmente aos 
participantes fundadores e todos aqueles 
que acreditaram nesta idéia.

Uma idéia que se consolidou. Hoje o 
Instituto possui 10.545 participantes, sen-
do 2.061 assistidos, que estão usufruindo 
da aposentadoria e seus beneficiários, da 
pensão. Temos ainda os que compartilham 
da importância de um fundo de pensão 
para uma aposentadoria tranqüila. São os 
8.484 participantes ativos que contribuem 
mensalmente para o plano de benefício. 

Nesses 23 anos muita coisa mudou. O 
fundo de pensão se aperfeiçoou e com ele 
o Sistema de Previdência Complementar. 
Quando o INFRAPREV nasceu as pessoas 
não pensavam no futuro, como hoje. 

Com a melhoria da qualidade de 
vida, as pessoas passaram a viver mais e 
melhor, conseqüentemente, passaram a 
exigir mais. Uma das exigências é poder 
se desligar da empresa de onde trabalhou 
anos e manter o mesmo padrão de vida. 
Aqueles que não têm uma patrocinadora 
que ofereça um fundo de pensão contra-
tam planos de benefícios oferecidos pelo 
mercado (bancos e seguradoras).

Os tempos são outros. O sistema 
também precisou se adaptar aos novos 
cenários. Introduziu novas modalidades 
de planos de benefícios, aperfeiçoou as 
leis e normas, criou mecanismos de con-
troles mais rígidos para seus investimen-

tos. Tudo isso para solidificar os fundos 
de pensão, dar maior credibilidade aos 
participantes e ao mercado.

A Secretaria de Previdência Complemen-
tar, nosso órgão regulador e fiscalizador, 
precisou ser ampliada. Agora é Superinten-
dência Nacional de Previdência Comple-
mentar (PREVIC), com a criação de novas 
instâncias para ficar mais atuante.

De simples mecanismos de Recursos 
Humanos da patrocinadora, os fundos 
de pensão se transformaram nos maiores 
investidores no Brasil. Contribuem no 
desenvolvimento do país e geram empre-
go a milhares de brasileiros. A brilhante 
idéia, de criação do INFRAPREV em 29 de 
junho, beneficia não somente os seus par-
ticipantes, mas muitos trabalhadores.

Quanto mais o país se fortalece, mais 
sólido será o Sistema, que congrega 367 
fundos de pensão. Estamos entre os 50 
maiores no ranking da Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp). O INFRAPREV é 
um instituto jovem, em comparação com 
a Previ, do Banco da Brasil, que tem 100 
anos e é a primeira do ranking. 

Mas no auge de nossa juventude, po-
demos afirmar que estamos cada vez mais  
sólidos, eficientes e transparentes. Cien-
tes de nossa missão e da responsabilidade 
com o futuro de nossos participantes e 
beneficiários, estão sendo desenvolvidos 
vários projetos que trarão melhorias aos 
nossos processos e que repercutirão po-
sitivamente nos serviços oferecidos aos 
nossos participantes.

Agradecemos o seu voto de confiança. 
Trabalhamos 24 horas por dia pensando 
em você, participante.

Feliz Aniversário!
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E d i t o r i a lE d i t o r i a l

Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

23 anos: no auge 
da juventude

Empréstimo
Tenho uma dúvida: - Por que o Instituto não 

disponibiliza em seu site, um simulador de em-
préstimos para o próprio usuário fazer suas si-
mulações e analisar qual o valor de empréstimo 
e da prestação que for mais conveniente à sua 
situação? Com isto, não só traria mais comodi-
dade ao associado, como facilitaria o trabalho 
dos representantes em cada dependência, que 
têm várias outras atribuições a desempenhar 
junto à Infraero.

Rafael Visgueira 
 Teresina – PI

Resposta: O Instituto está em fase de desenvol-
vimento de projeto para implantação da ferramenta 
sugerida. A pretensão é de ainda este ano estar dispo-
nibilizando o simulador de empréstimo no site, facili-
tando as simulações e consulta de empréstimos.

Primeiro gostaria de parabenizá-los pela pes-
quisa. Acredito que assim vocês têm como verifi-
car realmente como estão indo as coisas. E como 
eu falei para a atendente, reitero meu protesto 
em relação à forma de realizar um empréstimo 
no INFRAPREV. Sugiro disponibilizar o sistema 
num computador para todos os empregados.

Maria José Parangaba Begosso 
 Presidente Prudente – SP

Resposta: O simulador de empréstimo é uma fer-
ramenta exclusiva do Representante. Como em Presi-
dente Prudente não existe representante e é apoiado 
pela SRGR, o simulador é enviado para as chefias 
dos GNA’s. O simulador ainda não está disponível 
no site do INFRAPREV, mas estamos desenvolvendo 
um projeto para que seja disponibilizado. 

Mantenha o seu endereço atualizado no 

cadastro do INFRAPREV para que possa receber 

as correspondências e o jornal Futuro. Solicite 

a atualização através do Fale Conosco do site 

(www.infraprev.org.br) ou com o representante 

mais próximo. O endereço tem que estar 

completo: rua ou avenida, número, complemento, 

cidade, estado, CEP e telefone. 

Atualize o seu endereço
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

V ai até o dia 30 de junho o processo 
de alteração dos percentuais das 

contribuições básica e específica. Para 
isto, basta preencher o formulário de 
requerimento de alteração das contribui-
ções e enviá-lo para o INFRAPREV pelo 
correio ou entregá-lo ao representante. 
O folheto “Alteração de Percentual”, 
enviado a todos participantes do Plano 
CD, contém o formulário. 

Anualmente o regulamento permite 
a mudança de percentual em julho. O 
participante deve pensar com atenção 
na escolha, porque a contribuição básica 
está diretamente ligada ao valor de sua 
aposentadoria.

Ao aumentar a contribuição básica, a 
Infraero, em contrapartida, vai elevar na 
mesma proporção a contribuição princi-
pal, até o limite estabelecido no regula-

mento (Artigo 31, Parágrafo 1º).
Quanto maior for a contribuição e a 

rentabilidade ao longo dos anos, maior 
serão os benefícios.

Já na contribuição específica, o parti-
cipante estará incrementando o pecúlio. 
Este benefício é concedido aos benefi-
ciários do participante, quando de seu 
falecimento. 

Simulação de Contribuição
Para facilitar a decisão dos participan-

tes, o INFRAPREV disponibiliza no seu 
site (www.infraprev.org.br) um mecanis-
mo de simulação. Basta seguir o passo a 
passo ao lado. 

Através do simulador, você pode 
fazer uma estimativa de quanto será o 
benefício, de acordo com o percentual 
de contribuição.

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

1 Digite login e senha na parte 

superior do site

2 Em PLANOS DE BENEFÍCIOS, 

posicione o mouse em PLANO CD 

e após clique em SEUS NÚMEROS

3 Em SEUS NÚMEROS, digite 

novamente login e senha

4 Agora você pode consultar suas 

informações pessoais, situação 

de empréstimo concedido e efetuar 

as simulações de Contribuição e de 

Benefício do Plano CD 

Alteração de percentual de 
contribuição pode se feita até junho

Passo a passo  
do Simulador
Passo a passo  
do Simulador

 Planos estão equilibrados
Os resultados da Reavaliação Atuarial 

do INFRAPREV em 2004 foram muito 
positivos. Os Planos CD e BD I e II encon-
tram-se em equilíbrio. Isto significa que 
em 2005 não haverá alterações no custeio 
dos planos. Ou seja, os percentuais das 
contribuições da patrocinadora e dos par-
ticipantes não terão aumento ou redução.

A Reavaliação Atuarial é realizada 
todos os anos por todos os fundos de 
pensão e tem como objetivo avaliar se 
os valores arrecadados de contribuições 
durante o ano garantem o pagamento dos 
benefícios. Esses cálculos são realizados 
por atuários, com base nas informações 
existentes no cadastro de participantes 
e assistidos, considerando também o 
grupo familiar.

No caso do INFRAPREV, a Reavaliação 
Atuarial é realizada por uma empresa de 
consultoria externa, a Ernst & Young 
Serviços Atuariais.
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

Foram empossados os inte-

grantes dos Conselhos Delibe-

rativo e Fiscal do INFRAPREV, 

que exercerão mandato de qua-

tro anos. A cerimônia de posse 

ocorreu na sede do Instituto, em 

7 de abril, com a presença do 

Diretor Financeiro, Adenauher 

Figueira Nunes, representando 

o presidente da Infraero, Carlos 

Wilson Campos.

Dos novos conselheiros, 

quatro foram eleitos pelos par-

ticipantes: no Conselho Fiscal, 

José Francisco Marinho Freire 

(titular), e Edson Antonio Caval-

cante (suplente); no Conselho 

O Jornal Futuro, muitas 
vezes menciona termos 

como: meta atuarial, rentabi-
lidade, cota, entre outros. Se 
você ainda tem alguma dúvi-
da sobre o que significam e 
como podem influenciar na 
sua aposentadoria, agora che-
gou a hora de esclarecê-la.

Quais são os Planos de 
Benefícios administrados 
pelo INFRAPREV?

O INFRAPREV adminis-
tra o Plano I de Benefício 
D e f i n i d o ,  P l a n o  I I  d e 
Benefício Definido e o Plano 
de Contribuição Definida 
(Plano CD).

O que é o Plano CD? Como 
funciona?

No Plano CD, o partici-
pante define o quanto quer 
contribuir considerando o 
valor de benefício futuro que 
pretende receber. Assim, este 
plano funciona como uma 
poupança. Cada participante 
tem uma conta em que são 
investidas as contribuições 
feitas por ele e pela patroci-
nadora Infraero. 

Deliberativo, Aramis da Silva 

Gomes (titular) e Jorge Costa 

Carneiro (suplente). Os indicados 

pela patrocinadora Infraero são: 

Juvêncio Gomes da Silva (titular) 

e Diblaim Carlos da Silva (suplen-

te) para o Conselho Deliberativo e 

Wilhiam Antônio de Melo (titular) e 

Esdras Loureiro Lucas (suplente) 

para o Conselho Fiscal.

Em seu discurso, Adenauher 

Figueira Nunes ressaltou a im-

portância dos conselheiros. “Os 

novos membros assumem a res-

ponsabilidade pela fiscalização e 

a devida aplicação dos recursos 

financeiros. Estamos certos de 

que estão capacitados para dar 

Como o participante pode 
planejar o valor da sua 
aposentadoria?

O participante pode acom-
panhar a evolução da sua 
Conta Total de Participante 
através do site do INFRAPREV 
(www.infraprev.org,br). Lá 
também é possível efetuar si-
mulações do benefício futuro. 
Dessa forma, se o participante 
através das simulações verifi-
car que o valor do seu beneficio 
futuro ainda não é o ideal, 
tem a possibilidade de alterar 
o percentual da Contribuição 
Básica, anualmente, sempre 
no mês de julho. Além disso, 
o Instituto envia anualmente 
um extrato de conta para cada 
participante do Plano CD.

Como o patrimônio do 
Instituto é investido?

O  p a t r i m ô n i o  d o 
INFRAPREV é investido predo-

minantemente em aplicações 
em renda fixa, renda variá-
vel, imóveis e empréstimos a 
participantes. Para garantir 
que tais investimentos sejam 
aplicados de maneira transpa-
rente e de forma responsável, 
o Instituto segue uma Política 
de Investimentos definida 
anualmente pelo Conselho 
Deliberativo e encaminhada 
à Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar 
(PREVIC) para acompanha-
mento e controle.

De que forma o retorno 
desses investimentos 
é repassado aos 
participantes?

Através da variação mensal 
da cota do Plano CD, na qual é 
refletida a rentabilidade líqui-
da dos investimentos. O valor 
da cota é publicado no site do 
Instituto e no Jornal Futuro. 

prosseguimento ao brilhante 

trabalho exercido pelos cole-

gas que hoje deixam as suas 

funções”, afirmou.

Já Carlos Frederico Aires 

Duque, Diretor-Superintenden-

te do INFRAPREV, observou a 

importância das mudanças 

legislativas do sistema de 

Previdência Complementar e 

os resultados positivos do Ins-

tituto no ano de 2004, como 

a superação da meta atuarial. 

Também agradeceu aos con-

selheiros que deixaram seus 

cargos e parabenizou os que 

tomaram posse. 

Novos conselheiros são empossadosNovos conselheiros são empossados

Conselheiros indicados pela Infraero 
(E)  e os eleitos pelos participantes (D)

Nos últimos quatro anos a 
rentabilidade atingiu 90,16% 
e em 2004 foi de 18,52%. 

O que é cota?
Cota é a menor parte do 

total do Patrimônio Atuarial 
(recursos necessários ao paga-
mento dos benefícios do Plano 
CD). É determinada em função 
do retorno dos investimentos 
e influencia a atualização de 
sua conta individual. Ou seja, 
quanto maior for o valor da 
cota, maior será sua poupança 
de aposentadoria.

O que é Meta Atuarial e 
como é definida?

É o percentual mínimo exi-
gido para a rentabilidade dos 
investimentos. No caso do 
INFRAPREV a meta é de INPC 
mais 6% ao ano, percentual 
que garante o cumprimento 
dos compromissos futuros, 
ou seja, a suplementação dos 
benefícios. A meta é aprovada 
pelo Conselho Deliberativo e 
integra os cálculos atuariais 
para a definição do fluxo das 
obrigações dos benefícios 
concedidos e a conceder.

Acabe com dúvidas 
de termos técnicos

Acabe com dúvidas 
de termos técnicos
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Pesquisa revela satisfação do participante

O P I N I Ã OO P I N I Ã O

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Os participantes deram notas (de 0 a 5) à comunicação 

do Instituto. A média foi 4,1. O assistidos avaliaram em 4,6, 

bem melhor do que a dos ativos que foi 3,9.

Eles elegeram o jornal Futuro o principal canal de comu-

nicação do Instituto. 82% recebem regularmente o jornal em 

casa, mas ele só é lido integralmente por 23%. 10% recebem 

de vez em quando e 8% não recebem. 

Os assuntos que mais interessam são balancetes (14%), aplicação e investimentos (8%), 

seguido de planos de aposentadoria/Plano CD (8%) e informações gerais (7%).

A entrevista qualitativa registrou que o índice baixo de leitura está associado à ausência 

de matérias sobre os direitos dos ativos e dos assistidos.

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS
A aposentadoria é o principal benefício, conhecido por 

94% dos entrevistados. O menos conhecido, com 77%, é 

o auxílio-reclusão.

Entre os serviços, a pesquisa mostra que 98% sabem 

dos empréstimos e que 73% utilizam – mais os ativos (80%) 

do que os assistidos (49%).

O convênio-desconto é pouco utilizado. 70% conhecem o serviço, mas apenas 4% 

usufruem das facilidades da rede credenciada.

SITE NA INTERNET
78% dos ativos e 46% dos assistidos têm computador 

em casa. Dos que têm computador apenas 27% dos assis-

tidos e 82% dos ativos têm conexão com a Internet. Apesar 

do site do INFRAPREV ser considerado bom e auto-expli-

cativo, fácil de navegar, poucos acessam. Somente 35% 

consultam o site, desse total 43% ativos e uma parcela 

pequena de 6% dos assistidos. Os assuntos mais procurados pelos ativos são infor-

mações de ordem pessoal (58%), extrato de contas (49%), situação de empréstimos 

(24%) e investimentos (10%).

NOVOS SERVIÇOS
A pesquisa aponta que 70% gostariam que o INFRA-

PREV oferecesse financiamento habitacional, especialmente 

81% dos ativos. 54% contratariam um seguro de carro e os 

ativos são os mais favoráveis, representando 57%. Há 40% 

de opiniões favoráveis a criação de um seguro de vida, com 

significativo interesse de 60% dos assistidos. 

Alguns gostariam de convênios com escolas e faculdades (6%), plano de saúde (5%) 

e ampliação da rede de convênios (5%).

ATENDIMENTO
Mesmo não possuindo ainda uma Central de Atendimento 

Telefônico, os ativos e assistidos são unânimes em suas apre-

ciações a respeito do bom preparo, da cortesia e dos esforços 

do pessoal de atendimento. As notas dadas (de 0 a 5) aos 

atuais canais são: 4,4 para o telefônico; 4,3, representantes; 

4,1, Fale Conosco (do Site) e 3,7, respostas às cartas.

A pesquisa, aplicada em março pelo 
Instituto Sensor, revela que a gran-

de maioria dos participantes ativos e 
assistidos tem uma imagem positiva do 
INFRAPREV. 

88% acreditam na solidez do Institu-
to, 86% na eficiência, 84% afirmam que 
é moderno e 82%, que é transparente. 
Esses conceitos estão diretamente re-
lacionados à forma como o Instituto é 
conduzido, no cumprimento de suas 
obrigações, e na constante divulgação 
das informações sobre a gestão.

O desempenho do Instituto no últi-
mo ano melhorou para 45% dos parti-
cipantes. Essa avaliação é maior entre 
os assistidos (65%) do que os ativos 
(40%). Aqueles que acham que continua 
a mesma coisa, somam 40% do total da 
amostra. Usando nota de 0 a 5, os as-
sistidos deram 4,7 e os ativos 4,2 para a 
administração em 2004.

Ao se falar em INFRAPREV, Previ-
dência Complementar são as primeiras 
palavras que vêem à mente de 34% dos 
participantes. 23% associam a segurida-
de/aposentadoria, 13% a segurança e ga-
rantia, 6% a bem-estar e apoio e 5% a boa 
infra-estrutura, imagem e organização.

Esse resultado está associado à im-
portância que os participantes dão à 
previdência complementar. 98% dos 
ativos como dos assistidos compartilham 
da mesma opinião. 81% dos assistidos 
consideram muito importante e 17% im-
portante, enquanto 75% dos ativos acham 
muito importante e 23% importante. 

O objetivo da pesquisa foi avaliar o Ins-
tituto e adequar os canais de comunicação 
às reais necessidades dos participantes. O 
Instituto de Pesquisa definiu, de acordo 
com o universo de participantes, uma 
amostra de 400 entrevistas para a pesquisa 
quantitativa. Além disso, foi realizado um 
estudo exploratório, pesquisa qualitativa, 
com 20 participantes, que forneceram as 
suas impressões sobre o INFRAPREV.

As entrevistas foram realizadas por 
uma equipe treinada e preparada para 
este tipo de estudo e o meio utilizado foi 
o telefone.
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Os custos incorridos com 
cada uma das atividades rela-
cionadas com a administração 
dos recursos do INFRAPREV 
podem ser observados nos 
itens abaixo.

Agente Custodiante  – O valor pago 
ao Citibank DTVM, referente à 
prestação de serviços de agente 
custodiante para carteiras de 
renda fixa, renda variável e 
fundos de investimento, é de 
0,20% ao ano sobre o valor 
total consolidado, com exce-
ção da posição de imóveis e de 
empréstimos a participantes. O 
Citibank S/A está habilitado na 
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) para a prestação de 
serviços de custódia de títulos 
e valores mobiliários.

Rentabilidade dos Investimentos

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

O INFRAPREV elaborou sua 
política de investimento para 
o ano de 2004 com o objetivo 
de obter um retorno financeiro 
necessário ao crescimento pa-
trimonial contínuo, de modo a 
assegurar o cumprimento dos 
compromissos de natureza pre-
videnciária com todos os seus 
participantes e dependentes.

O Relatório de Acompa-
nhamento da Política de In-
vestimento do 2º semestre 
demonstra que os resultados 
alcançados pela administra-
ção do Instituto, no tocante à 
gestão de seus investimentos, 
encontram-se em perfeita 
harmonia com as estratégias 

definidas naquele documento, 
respeitando integralmente os 
princípios de rentabilidade, 
segurança e liquidez e em 
conformidade com a legislação 
vigente.

Semestralmente o Institu-
to elabora relatório sobre os 
resultados obtidos e compara 
com o que foi estipulado na 
Política de Investimentos. O 
relatório é encaminhado à 
Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar 
(PREVIC), o órgão regulador 
e fiscalizador dos fundos de 
pensão, e divulgado a todos 
os participantes e assistidos, 
conforme recomendação da 
Superintendência. 

A íntegra do resumo se 
encontra no site (www.infra-
prev.org.br) para consulta, na 
sessão Investimentos. A seguir 
veja os pontos mais relevantes 
do documento.

RENDA FIXA 3º trim. 2004 4º trim. 2004 Acumulado no ano

Rentabilidade da Renda Fixa 4,57% 2,43% 15,71%

Rentabilidade da taxa CDI 3,86% 3,99% 16,17%

RENDA VARIÁVEL 3º trim. 2004 4º trim. 2004 Acumulado no ano

Rentabilidade da Renda Variável 12,01% 9,19% 16,90%

Rentabilidade do Ibovespa Médio 11,43% 12,36% 17,35%

IMÓVEIS 3º trim. 2004 4º trim. 2004 Acumulado no ano

Rentabilidade do Segmento de Imóveis 2,30% 25,12% 34,85%

Meta Atuarial 2,89% 2,96% 12,50%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3º trim. 2004 4º trim. 2004 Acumulado no ano

Rentabilidade dos Empréstimos e Financiamentos 5,68% 5,73% 24,47%

Meta Atuarial 2,89% 2,96% 12,50%

Veja o resumo completo 
do acompanhamento da 
Política de Investimentos 
do 2º semestre de 2004 
no site do Instituto

Relatório sobre investimentos 
demonstra resultados alcançados

Segmento  
de Aplicação

Alocação  
1° trim. 

2004 (%)

Alocação  
2° trim. 

2004 (%)

Alocação  
3° trim. 

2004 (%)

Alocação  
4° trim. 

2004 (%)

Limite Legal 
em %  

(Res. 3.121)

Limite 
Inferior

Limite  
Superior

Renda Fixa 67,93 65,47 62,49 58,04 100 36 100

Renda Variável 20,63 22,82 26,04 28,30 50 0 35

Imóveis 8,39 8,21 7,72 8,94 14 (1) 0 14

Empréstimos e 
Financiamentos

3,05 3,50 3,74 4,72 15 0 15

(1) Limite estipulado para os anos de 2003 a 2005. Para os anos de 2006 a 2008 o limite máximo é de 11%,  

e a partir do ano de 2009 é de 8%.

Recursos Garantidores das Reservas Técnicas 3º trim. 2004 4º trim. 2004 Acumulado no ano

Rentabilidade dos RGRT 6,16% 6,00% 18,85%

Meta atuarial 2,90% 2,97% 12,51%

Meta Política de Investimentos 3,25% 3,32% 14,09%

CUSTOS (Em R$ Mil)
Custos  
1º Sem.

Custos  
2º Sem.

Pessoal e Encargos 679 701

Agente Custodiante 54 -35

Auditor Contábil / Gestão 5 5

Assessoria Financeira 86 76

Consultorias 75 71

Corretagem 211 110

Assessoria Jurídica 31 145

Auditor de Gestão e Contábil – O  
INFRAPREV contratou a em-
presa TREVISAN – Auditores 
Independentes para a presta-
ção do serviço de auditorias 
de gestão e contábil.

Assessorias e Consultorias – As 
empresas responsáveis pelos 
serviços de consultoria, con-
tratadas pelo INFRAPREV, 
são a RPR-Rocca Prandini & 
Rabbat (Risk Office), Lopes & 
Filho Associados, JB Consul-
toria e SFR Previtec.

O Conselho Monetário Na-
cional CMN) estabelece limites 
de aplicação, que devem ser 
respeitados por todos os fun-
dos de pensão.

a) Alocação de Recursos por 

Segmento de Aplicação 

(Panorama Atual x Limite Legal)

A estrutura dos investi-
mentos do INFRAPREV, nos 
segmentos de renda fixa, renda 
variável, imóveis e emprésti-
mos e financiamentos, avalian-
do-se, no final do 2º semestre 
de 2004, estava de acordo com 
os limites estabelecidos pala 
Resolução 3.121.

Para o segmento de ren-
da fixa, o INFRAPREV utili-
za como benchmark a taxa 

CDI. Já para renda variável, o 
benchmark a ser utilizado é o 
IBOVESPA. 

1. Rentabilidade por segmento de aplicação

2. Rentabilidade dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas 

Alocação dos recursos por aplicação

Estrutura de Custos

Benchmark – referência de mercado
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Abril/2005 (Em %)

F I N A N Ç A S

Os fundos de pensão, que são adminis-

tradores de grandes volumes de capital e 

guardiões das aposentadorias futuras de 

milhares de trabalhadores, vêm assumindo 

uma postura de atuação ativa nas compa-

nhias onde eles aplicam seus recursos. 

O conjunto de práticas e relaciona-

mentos entre os acionistas, conselho de 

administração, diretoria executiva, auditoria 

externa e conselho fiscal de uma empresa é 

chamado de Governança Corporativa. 

Apesar de não aplicar seus recursos dire-

tamente em empresas, o INFRAPREV, em sua 

Política de Investimentos, estabelece proce-

dimentos básicos, que devem ser seguidos 

pelas instituições financeiras que administram 

os seus fundos de investimentos. 

Além disso, possui órgãos que atuam 

no sentido de garantir que a gestão de 

seus recursos seja feita de acordo com os 

interesses dos participantes. Dentre esses 

órgãos estão o Conselho Deliberativo, o 

Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e os 

Auditores Independentes. 

O Código de Ética do INFRAPREV é 

outro mecanismo que auxilia na escolha 

das decisões mais responsáveis e ade-

quadas. Outra prática de Governança 

Corporativa são os comitês que avaliam e 

auxiliam a Diretoria Executiva nas decisões 

de investimentos.

Para obter maior segurança, o Planeja-

mento Estratégico de 2005 prevê metas e 

objetivos que buscam a implementação de 

novas ferramentas de Governança Corpora-

tiva, conforme exigência da Superintendên-

cia Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC), através da Resolução CGPC Nº 

13, de 1º de outubro de 2004. 

O Instituto está reestruturando todas 

as suas áreas, definindo princípios, re-

gras, controles internos e demais itens 

que atendam às boas práticas de Gover-

nança Corporativa.

F I N A N Ç A S

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Abril/2005):  R$ 650.705.347
Cota do Plano CD: 

Abril/05  
1,97962150

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO

JUNHO/05 9 22 30

JULHO/05 8 21 29

AGOSTO/05 9 22 31
*Data limite para recebimento dos pedidos de empréstimos na sede do Instituto.

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2005

JUNHO 30

JULHO 29

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 31

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 29

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12

Renda Fixa
60,20

25,58
Renda Variável

Imóveis
8,84

Empréstimos

1. Risco de mercado: Value-at-Risk (VaR) – O 
risco de mercado (Value-at-Risk ou V@R) 
considera mudanças ocorridas nos preços 
dos instrumentos financeiros. Tais mu-
danças se devem as alterações nas taxas 
de juros, de câmbio, nos preços das ações 
e das “commodities”. Mede a máxima 
perda provavelmente possível de uma 
carteira de investimento, sob condições 
normais de mercado. Através do Ofício 
Circular Nº 06, do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social (MPAS), emi-
tido em 21 de fevereiro de 2002, se definiu 
que o V@R deveria ser informado trimes-
tralmente, considerando um horizonte 
temporal de 21 dias úteis com intervalo 
de confiança de 95%. Observando estes 
limites, o V@R para o segmento de renda 
fixa foi de 0,1614% e para o segmento de 
renda variável de 4,8638%.

2. Risco de crédito – Os limites de crédito 
estabelecidos pelo INFRAPREV estão de 
acordo com os limites legais estabeleci-
dos pela Resolução 3.121. No final do 2º 
semestre de 2004, o INFRAPREV apre-
sentou 54,61% dos seus recursos totais 
alocados em ativos do segmento de renda 
fixa classificados como de baixo risco de 
crédito (o limite legal é de até 100% dos 
recursos totais de renda fixa aplicados 
em baixo risco de crédito) e 3,43% con-
siderados como de médio e alto risco de 
crédito (o limite legal é de até 20% dos 
recursos totais de renda fixa aplicados 
em médio e alto risco de crédito).

3. Divergência não planejada – A divergência 
não planejada mede a aderência de uma 
carteira em relação a um parâmetro de 
referência (no nosso caso, a meta atuarial 
da Entidade). O INFRAPREV monitorará e 
controlará a divergência não planejada em 
sua carteira de investimentos de acordo 
com os parâmetros definidos pela Su-
perintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC). As divergên-
cias não planejadas são calculadas pela 
empresa de consultoria financeira Risk 
Office, unicamente com base nas informa-
ções das carteiras abertas dos segmentos 
de renda fixa e renda variável, informadas 
diariamente pelo seu custodiante. 

Plano I
R$ 30.048.623

Plano II
R$ 5.402.284

Plano CD
R$ 615.254.440

INFRAPREV analisa governança corporativaINFRAPREV analisa governança corporativa
Planejamento Estratégico prevê o aperfeiçoamento dos controles 

internos para obter maior segurança e transparência

Análise de Risco

5,37

Por Plano



A vontade de ajudar o próximo às ve-
zes é maior que o medo de arriscar 

a própria vida. Esta é a realidade de Vâ-
nio César Mattei, 39 anos, profissional 
de Serviços Aeroportuários na Área de 
Operações, Segurança e Emergências 
do Aeroporto de Joinville, SC. Vânio é 
um dos membros da Associação Corpo 
de Bombeiros Voluntários (CBV), insti-
tuição civil, sem fins lucrativos e cujas 
atividades são basicamente as mesmas 
dos bombeiros militares.

Nosso participante faz parte do CBV 
desde 15 de novembro de 2000. Graças 
aos vários cursos de bombeiros minis-
trados pela Infraero, ao longo de 18 
anos de empresa, não teve dificuldades 
para se adaptar à sua nova atividade. 
“Sempre quis fazer trabalhos voluntá-
rios. Faço o que gosto e me sinto bem 
em ajudar a comunidade”, diz Vânio, 
que hoje é comandante da Corporação, 

eleito por seus colegas voluntários.
Ao lado de Vânio, um grupo de 32 

bombeiros exerce o papel de defesa 
civil nos municípios de Barra Velha e 
São João do Itaperiú. Lá eles realizam 
serviços de combate a incêndio urbano 
e florestal, busca, resgate, salvamento, 
atendimento pré-hospita-
lar, prestação de socorro 
em caso de cheias, desa-
bamentos, catástrofes e 
calamidades públicas.

Para conciliar seu tra-
balho na Infraero com o 
compromisso social no 
CBV, Vânio não tem pro-
blemas. Existem escalas de 
revezamento em períodos 
de 24 horas de trabalho por 48 horas 
de folga. Os funcionários de empresas 
públicas e privadas também podem 
escolher os horários em turnos extras 
de 8 e 12 horas noturnas, diurnas e 
em finais de semana.

Com a facilidade da flexibilidade 
de horários, qualquer pessoa pode ser 

bombeiro voluntário, independente de 
sexo, credo, raça, ou profissão, bastan-
do apenas possuir boas condições físi-
cas, dinâmica e, claro, amor ao próximo 
e receber treinamento específico.

A Corporação é mantida por do-
ações da comunidade, instituições, 

empresas e principalmente 
através de uma campanha 
de contribuição espontâ-
nea dos cidadãos na conta 
de energia elétrica. Mas 
mesmo com as contribui-
ções as necessidades ainda 
são grandes. Todo tipo 
de doação é bem-vinda. 
Consulte o site www.cbvj.
com.br/abertura_br.

Sobre o INFRAPREV informa que 
é importante para os funcionários 
da Infraero ter seu próprio fundo de 
pensão. “Alguns companheiros de 
aeroporto recebem aposentadoria e só 
tecem elogios. Dizem que recebem em 
dia e com todas as correções. Isto dá 
mais credibilidade”, enfatiza.

Vânio Mattei ajuda a 
população de Joinville como 

bombeiro voluntário

Sintonia fina com a solidariedade

O INFRAPREV reajustou em maio os benefícios dos assisti-
dos do Plano CD, conforme previsto no Regulamento.

O reajuste anual das aposentadorias e pensões iniciadas até 
maio/2004 foi de 6,61% (INPC do IBGE, acumulado de maio/2004 
a abril/2005). Já o reajuste  dos  bene-
fícios iniciados a partir de junho/2004 
até abril/2005 foi proporcional a data 
do início do benefício, de acordo com 
a tabela ao lado.

Benefício Definido – Quanto ao re-
ajuste do Plano BD I, será efetuado 
na mesma época e proporção de rea-
juste dos salários pagos pela Infraero 
(data-base/maio).

O Instituto aguarda a homologação 
do dissídio da patrocinadora. Até o 
momento de fechamento desta edição, 
o acordo não tinha sido concluído.

Com relação ao Plano BD II, o 
reajuste dos benefícios ocorrerá em 
agosto e o índice é o INPC do IBGE.

Novo plano de saúde
Os assistidos do Rio de Janeiro se reuniram na 

sede do INFRAPREV, em 18 de maio, para conhecer 

o novo plano de saúde oferecido pela Amil. Foram en-

tregues folhetos informativos e formulários de adesão. 

Para os aposentados dos outros estados do país 

serão enviadas correspondências com explicações 

sobre o novo plano. Estavam presentes à apresen-

tação os diretores do Instituto, Carlos Frederico Aires 

Duque, Francisco Brick e Paracy Mesquita.

Tabela de Reajuste de Plano CD

Início do 
Benefício

Reajuste  
( % )

Até Mai/04 6,61

Jun/04 6,18

Jul/04 5,66

Ago/04 4,89

Set/04 4,37

Out/04 4,19

Nov/04 4,01

Dez/04 3,56

Jan/05 2,68

Fev/05 2,09

Mar/05 1,65

Abr/05 0,91

Mai/05 0,00

G E N T EG E N T E

Assistidos do Plano CD recebem aumento


