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Participantes ganham 
presente de aniversário

Para comemorar os 28 anos de vida, completados em 
29 de junho, o INFRAPREV presenteia os seus participantes 
com uma nova página na internet. O portal ganhou um 
novo leiaute, muito mais moderno e fácil de navegar.

3Participantes podem 
aumentar contribuições 
básica e específica 6Saiba mais sobre  

a taxa de juros Selic 
e suas influências

N e l b e 
Barros da 
Silva consul-
tou a carti-
lha, o portal 
e o hotsite 
de educa-
ção previ-

denciária e financeira para 
responder as questões de pre-
vidência e finanças. Pelo pri-
meiro lugar ganhou uma TV 
LCD da Chibra Corretora e 
da Porto de Seguro, parcei-
ros do INFRAPREV no Clube 
de Vantagens. Página 5

“Esse é o Brasil que 
eu conheço” é o tema do  
IV Concurso de Fotografia. 
A inscrição pode ser feita 
até 22 de outubro no por-
tal INFRAPREV. Os partici-
pantes estarão concorrendo:  
1º lugar – TV LCD de 19 po-
legadas, 2º lugar – som mini 
system e 3º lugar – DVD.  
O patrocínio dos prêmios é 
da Chibra Corretora e Porto 
Seguro. Página 5

A alta da inflação e a instabilidade do mercado no 1º trimes-
tre não impediram que o INFRAPREV superasse a meta atuarial. 
A rentabilidade foi de 3,68% para uma meta de 3,32%. Resultado 
acima dos indicadores de mercado, como o CDI que obteve 2,03%.  
A estratégia de investimentos adotada foi a mais acertada. Página 7

Rentabilidade supera 
meta no trimestre 

Vencedora 
do quiz é 
de Recife

Registre 
as belezas 
do Brasil
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Investimentos  
estão sob controle

Canal Aberto
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Benefícios
Gostaria de saber se o convênio 
odontológico Amil Dental cobre 
todas as capitais, inclusive Maceió.
Wilma Maria Lopes 
Maceió – Alagoas

Resposta: Para conhecer a relação de 
credenciados no convênio Amil Dental 
de sua cidade, você deverá acessar o site 
www.amil.com.br, clicar em “Selecione o 
estado”, localizado do lado direito da 
página, selecionar a cidade, o plano Amil 
Dental (localizado no final da relação). 
Por fim, aparecerá uma nova tela e em 
“Buscar credenciado por especialidade”, 
clique no serviço desejado.

Publicações
Sou sócio-fundador do Instituto 
e tenho observado ultimamente 
grande gasto – desnecessário – 
destinado a publicações diversas 
realizadas em papéis de altíssimo 
custo. É importantíssimo reduzir 
esse custo (...). Como exemplo de 
desperdício, recentemente todos 
os participantes do INFRAPREV 
receberam o balancete anual em 
papel de alto custo e anexando 
uma mídia que 95% não abriu por 
não se interessar por contabilidade 
ou não entender o conteúdo. (...)
Márcio Andrade de Melo Henriques
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Resposta: O INFRAPREV já toma inicia-
tivas para reduzir a despesa administra-
tiva com impressos. Este foi o segundo 
ano que o Relatório Anual foi desen-
volvido em CD, diminuindo considera-
velmente o uso de papel e o custo com 
a impressão da publicação. Em papel é 
muito mais caro. mas o envio é feito por 
determinação da legislação dos fundos 
de pensão. O Instituto já prioriza infor-
mações e serviços através do portal, 
com o objetivo de utilizar um canal de 
comunicação mais rápido e barato. A 
alteração do percentual de contribui-
ção pode ser feita pelo portal desde o 
ano passado. Além disso, o Instituto já 
envia informes por email. A substituição 
de publicações impressas por eletrôni-
cas está sendo feita gradativamente. O 
papel, quando utilizado, é reciclado ou 
provém de florestas certificadas, em 
respeito ao meio ambiente.  

As bolsas de valores no mundo estão oscilantes. 
E isso não é diferente no Brasil. Em período de que-
da, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sofre 
as influências da crise européia. Para manter resulta-

dos positivos nos investimentos, o INFRAPREV aposta na diversificação da 
carteira como mecanismo de proteção.

Como poupadores de longo prazo, o importante  para os fundos de 
pensão é proteger o patrimônio para o futuro. Com base no planejamento 
estratégico, importante ferramenta de gestão, o Instituto tem uma visão 
clara e precisa de futuro e está tomando decisões com mais segurança. A 
direção e a equipe técnica estudam as oportunidades que uma crise ofere-
ce para o crescimento. 

O aumento da taxa de juros beneficia os investimentos do INFRAPREV 
e de outros fundos de pensão. A renda fixa é a classe de ativos dominante 
na composição da carteira dos fundos de pensão, que detêm parcela sig-
nificativa de títulos atrelados à taxa de juros Selic. Somente no Instituto a 
renda fixa representa 58,52% dos investimentos.

O aumento dos juros provoca queda da inflação e consequentemente 
aumento dos prêmios dos títulos de renda fixa. O que torna a aplicação 
nesses títulos mais atraentes. 

O Instituto está aproveitando para alongar a carteira de renda fixa, 
comprando títulos públicos federais com vencimentos mais longos (2035 
a 2050) e promovendo o “giro” parcial da carteira de renda variável (com-
pra/venda) para ter um equilíbrio.

O importante a entender de tudo isso é que no longo prazo o INFRAPREV 
está equilibrado. A meta atuarial acumulada (de 2003 a abril 2010) ficou em 
133,60% para um patrimônio acumulado no mesmo período de 242,67%. 
Isso representa um crescimento de 81,64% superior à meta atuarial.

Com 28 anos de idade, completados em 29 de junho, o Instituto se 
mantém sólido e preparado para enfrentar as oscilações do mercado 
financeiro.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Seguridade

Melhore a aposentadoria, 
aumente sua contribuição
Participantes ativos do Plano CV podem alterar o percentual no próprio 
portal do Instituto e deduzir as contribuições no Imposto de Renda

Chegou a hora de melhorar o seu saldo da 
conta de aposentadoria do Plano CV. Aumente 
o percentual de contribuição básica e tenha uma 
renda de aposentadoria maior no futuro. 

É possível aumentar a contribuição do Pla-
no CV pelo portal do INFRAPREV. O prazo para 
a mudança é até dia 31 de outubro. A escolha 
do percentual adequado é importante porque 
o benefício está diretamente ligado ao valor da 
contribuição e da rentabilidade ao longo dos 
anos. Ou seja, quanto maior a contribuição, me-
lhor o valor da aposentadoria.  

Pecúlio – O participante pode, ainda, alte-
rar a contribuição específica, destinada ao pecú-
lio. O pecúlio é concedido aos beneficiários do 
participante, quando ocorre seu falecimento. 

Aqueles que não tiverem acesso à internet 
poderão procurar o representante INFRAPREV 
localizado no seu aeroporto e solicitar o formu-
lário de alteração. 

• Aposentadoria 
maior no futuro. 

• Dedução do total da 
contribuição básica até 
o limite de 12% ao ano 
no imposto de renda.

• A INFRAERO 
acompanha o aumento 
da contribuição do 
participante, limitado 
a 8% do salário de 
participação ou o valor 
máximo de R$ 819,97.  

Conheça as 
vantagens

O reajuste anual concedido aos aposen-
tados do Plano CV foi de 5,49% para be-
nefícios concedidos até maio de 2009. Para 
aqueles iniciados a partir de junho, o valor do 
reajuste foi proporcional, conforme mostra a 
tabela abaixo. O aumento é calculado com 
base no INPC, relativo aos 12 últimos meses, 
de maio de 2009 a abril de 2010.

No plano BDI, o aumento é atrela-
do ao reajuste 
concedido pela 
INFRAERO aos 
seus emprega-
dos, com vigência 
em  maio/ 2010. 
mas até o fe-
chamento desta 
edição não tinha 
sido concluído.

já no Plano 
BDII o reajuste 
é concedido em 
agosto, atrela-
do ao índice do 
INPC. 

Plano dental: inscrição até 
15 de julho sem carência 

O INFRAPREV 
fechou uma parceria 
com a Amil Dental 
para oferecer servi-
ços odontológicos 
aos assistidos: apo-
sentados e pensionis-
tas. A inscrição para 
o novo plano odon-
tológico com isenção 
de carência vai até 15 de julho. 

O objetivo da parceria é proporcio-
nar um convênio odontológico de maior 
qualidade e que atenda as reais necessi-
dades dos assistidos, em substituição ao 
convênio com a INPAO Dental. A Amil 
Dental oferece maior cobertura e ampla 
rede credenciada.

Adesão – Podem aderir ao convênio 
dental todos os assistidos do INFRAPREV 
e os seguintes dependentes: cônjuge ou 
companheira(o), com relação estável 
comprovada por documentos pertinen-
tes, filhos(as) solteiros(as) menores de 25 
anos, menores sob guarda judicial, entea-
dos e tutelados, pai, mãe, netos e irmãos 

Plano Cobertura Valor

Dental I

Consultas, diagnósticos e controle das 
doenças bucais, radiologia, periodontia, 
dentística restauradora, cirurgia e 
endodontia.

R$ 14,93

Dental II Além da cobertura do Plano Dental I 
dá direito a serviços de prótese. R$ 44,43

Dental III Inclui todos os itens dos Planos Dental 
I e II e mais ortodontia (aparelhos). R$ 47,73

Benefícios  
do Plano CV 
têm reajuste 

solteiros menores de 25 anos. A confir-
mação será mediante ao primeiro descon-
to no contracheque do assistido.  

Carta explicativa sobre o convênio 
odontológico foi encaminhada à casa dos 
participantes, assim como a “Solicitação 
de Adesão Amil Dental” e “Autorização 
para Desconto em Folha”. Basta preen-
cher os formulários, assinar, anexar a do-
cumentação descrita na correspondência 
e enviar ao Instituto pelo correio ou en-
tregar ao representante INFRAPREV. 

A adesão pode ser feita após 15 de ju-
lho, mas haverá carência para a realização 
dos procedimentos. Para melhores escla-
recimentos, ligue para 0800-707-1273.

Início do 
Benefício

Reajuste 
(%)

Até mai/09 5,49
jun/09 4,86
jul/09 4,42
Ago/09 4,18
Set/09 4,10
Out/09 3,93
Nov/09 3,68
Dez/09 3,30
jan/10 3,05
Fev/10 2,16
mar/10 1,45
Abr/10 0,73
mai/10 0,00
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tudo o que quer para ele, família e amigos.

Reginaldo Lopes 
Rendeiro  

Ele é um dos funda-
dores do INFRAPREV, 
trabalhou no Aeropor-
to Internacional do Rio 
de janeiro como chefe 
da divisão de pátios e 

pistas e se aposentou em 1991 pelo Instituto. 
há 27 anos é casado com Dinéia Garcia Ren-
deiro, que também trabalhou na INFRAERO. 
A vida de ambos mudou radicalmente após 
a aposentadoria de Reginaldo. Deixaram 
a Barra da Tijuca em 1994, para morarem 
num sítio no município de Paty de Alferes, 
no Rio de janeiro. O casal leva a vida como 
típicos agricultores: planta, vende e conso-
me frutas e legumes que tem no quintal. 

Nossa Gente

Viúvo, 85 anos, turco, filho de pai austríaco 
e mãe iugoslava, o simpático Teodoro Karliç tra-
balhou por 12 anos na sede do Aeroporto de 
Brasília. Era o chefe da programação visual da 
INFRAERO, responsável pela sinalização interna 
para movimentação dos passageiros. 

O serviço em prol dos aeroportos é mo-
tivo de orgulho e satisfação. “Trabalhar para 
melhorias nos aeroportos sempre foi pra-
zeroso por conta do constante progresso. 
Acompanhar e fazer parte dessa evolução 
para uso do povo brasileiro é motivo de 

grande prazer.” diz ele.
A aposentadoria pelo 

INFRAPREV aconteceu em 
1991. Teodoro confessa 
que chega um momento 
que o corpo já não cola-
bora. “A suplementação 

do INFRAPREV é fabulosa, pois só a renda do 
INSS não iria corresponder a minha realidade, 
mas com a soma dos benefícios tenho quase a 
totalidade do salário de antes.” elogia.

Teodoro, que nasceu por acaso na Turquia, 
tem três filhas e mora com uma delas em Brasília. 
É falante e se distrai com coisas simples, como es-
tar com a família, netos e bisnetos.  

O aposentado que também trabalhou na 
Embaixada Britânica e fala sete idiomas – turco, 
grego, francês, alemão, italiano, inglês e português 
– morou em Istambul e Itália. Para manter a mente 
ocupada ele gosta de pintar e presentear os seus 
quadros aos amigos. mas sua paixão, mesmo aos 
85 anos é viajar para conhecer outros costumes: 

“Acabo de voltar com minha filha de Salvador. 
Quero poder ter vitalidade para uma vez ao ano 
viajar. Posso dizer que são 85 anos bem vividos até 
quando Deus quiser.” destaca.

Vida intensa aos 85 anos
O aposentado 
Teodoro Karliç quer 
ter vitalidade para 
continuar viajando  
e conhecer 
novos 
costumes

A partir dessa edição, o Jornal Futuro 
vai resgatar alguns dos ex-empregados da 
INFRAERO, que no passado estavam no 
batente e hoje desfrutam a aposentado-
ria do INFRAPREV. 

Maria do Carmo 
Carvalho Trindade

Desde a aposenta-
doria em 1998, maria 
do Carmo não tinha 
dúvidas que trocaria 
a rotina do Aeropor-
to de Salvador pelo 

serviço social. Com duas amigas formou 
a Associação Comunitária Bem Viver, res-
ponsável por 35 crianças carentes, de três 
a sete anos. É a diretora do espaço que 
possui ensino educacional do maternal 
a alfabetização. A baiana calma e de fala 

mansa divide seu tempo entre o trabalho 
na Bem Viver, o marido e as filhas. 

Nascimento 
Machado Corrente 

Uma mente que 
gosta de produzir. 
Desde que se aposen-
tou em 1999 até hoje, 
a principal preocupa-
ção de Nascimento 

machado Corrente é não cair na ociosi-
dade. Ao deixar o Aeroporto de Brasília, 
após 35 anos de trabalho, decidiu retornar 
ao maranhão, para a cidade natal e turística 
de Carolina. Lá é proprietário de uma sor-
veteria e perfumaria, além de professor de 
matemática nas horas vagas. Aos 64 anos, 
Nascimento diz se sentir como um jovem, 
onde só o corpo não o acompanha. Saúde é 

Utilize o Fale Conosco, canal de atendimento aos parti-
cipantes pelo portal. A ferramenta permite agora que o par-
ticipante obtenha um protocolo de atendimento e histórico 
das solicitações. 

É importante o participante entrar no Fale Conosco de-
pois de digitar login e senha para poder ser identificado e ver 

o histórico de seus pedidos. Caso contrário, será atendido 
como usuário comum.

O prazo para resposta é de até três dias úteis, depen-
dendo do assunto, para os chamados efetuados até as 17h. 
Exceção para os enviados após esse horário, no final de se-
mana e feriado.  

Por onde anda?

Fale Conosco ganha novas funcionalidades 
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LCD, um home theater e uma bicicleta 18 
marchas foram patrocinados pela Chibra 
Corretora e Porto Seguro, conveniados 
do Clube de Vantagens. 

Nelbe Barros 
da Silva – É casada 
com Guaracy Damá-
sio que conquistou o 
3º lugar. “Que bom 
que ele ganhou tam-
bém, não responde-
mos juntos, mas deu 
certo”, comemora. Para se preparar, Nelbe 

Nelbe Barros vence 2ª etapa do quiz

Educação Previdenciária

Os três primeiros colocados 
f izeram a pontuação máxima

Parece que foi ontem, 
mas 28 anos se passa-
ram desde a criação do 
INFRAPREV em 1982. As 
primeiras discussões co-
meçaram em 1975. Ficaram suspensas por um período de 
quase cinco anos e retornaram em 1980 com toda força.

Um grupo de empregados da Arsa, subsidiária da 
INFRAERO desde a década de 80, foram os idealizado-
res do fundo de pensão. Fundado com o nome Arsaprev, 
somente em 1998, quando a Arsa é incorporada pela 
INFRAERO, muda para INFRAPREV.

O nome foi apenas um detalhe. Porque o ideal con-
tinuou vivo e o INFRAPREV seguiu sólido como nunca. 
No início das atividades, em novembro de 1982, os par-
ticipantes somavam 2.296 e hoje, em 2010, já chegam 
a 12.484, dos quais 10.061 são ativos e 2.423 assistidos 
(aposentados e pensionistas), com um patrimônio em 
abril de R$ 1.554 bilhão.

Os prêmios da 2ª etapa do quiz edu-
cação previdenciária e financeira foram 
para Nelbe Barros da Silva, 1ª colocada, de 
Recife, Paulo Afonso monteiro dos Santos, 
2º colocado, de manaus e o aposentado 
Guaracy Damásio de Oliveira, 3º colocado 
e, por coincidência, casado com Nelbe. Os 
três acertaram as 30 questões. 

O critério de desempate foi o tempo 
de resposta. Venceu o que respondeu 
em tempo menor.  Os prêmios, uma TV 

E já se 
passaram 
28 anos

Participe do Concurso de 
Fotografia do INFRAPREV

O Brasil é grande, tem pontos turísticos diversos, recursos e 
belezas naturais. As belezas das regiões brasileiras serão regis-
tradas no IV Concurso de Fotografia.

O tema do concurso deste ano é “Esse é o Brasil que eu 
conheço”. A inscrição na quarta edição pode ser feita pelos 
participantes ativos, assistidos (aposentados e pensionistas) e 
empregados do INFRAPREV até 22 de outubro.

Prêmios – Os prêmios são patrocinados pela Chibra Cor-
retora e Porto Seguro: 1º lugar – TV LCD de 19 polegadas, 2º 
lugar – Som mini system e 3º lugar – DVD. 

  Inscrição – A inscrição pode ser feita pelo portal INFRAPREV 
ou pelo correio. Em ambos os casos é preciso preencher a ficha 
de inscrição e anexar no máximo duas fotos e informar o nome 
do local, ponto turístico ou monumento, cidade e estado. 

No portal, basta acessar o hotsite Concurso de Fotografia, 
digitar login e senha e cumprir com todos os procedimentos. 
Pelo correio, o material deve ser enviado para a Assessoria de 
Comunicação. 

A foto tem que ser colorida e ter no máximo 100 Kbytes. 
Caso esteja impressa, a medida é de 10 x 15 cm. 

Acessem o portal www.infraprev.org.br, leiam o regulamento do 
concurso e para mais informações liguem para 0800-707-1273.

lançou mão da cartilha, do portal e do hotsi-
te de educação previdenciária e financeira. 

Paulo Afonso 
Monteiro dos San-
tos – Confessa que a 
motivação em parti-
cipar veio após duas 
colegas de manaus 
vencerem a etapa an-
terior. A matéria vei-
culada no Jornal Futuro e o registro no Sem 
Escalas, publicação interna da INFRAERO, 
também o incentivou. Paulo elogia o Insti-
tuto em utilizar a educação previdenciária 
para informar. 

Guaracy Da-
másio de Oliveira 
– O primeiro aposen-
tado entre os três pri-
meiros de uma etapa 
do quiz, recebeu com 
surpresa a informação 
dos amigos, que viram 
seu nome no portal. Realmente não espera-
va que pudesse ficar entre os três primeiros. 

Mabe patrocina a 3ª etapa do quiz

 A mabe, nova empresa parceira no Clube de Vantagens, é a patrocinadora da 
3ª etapa do quiz de educação previdenciária e financeira. A empresa mexicana é a 
detentora das marcas GE, Bosch, mabe, Continental e Dako, líder em eletrodomés-
ticos na América latina e maior exportadora de fogões. 

Os prêmios para a 3ª e última etapa são: 1º lugar – refrigerador, 2º lugar – fogão 
e 3º lugar – fogão cooktop. Para ser um dos ganhadores é preciso responder a 15 
perguntas sobre previdência e outras 15 sobre finanças até 29 de outubro. Ganha 
quem acertar o maior número de questões no somatório dos dois módulos. 

Reunião do grupo que inciou os 
estudos de criação do Instituto



6     I     J o r na l  Futuro      I    Ano 21  nº  101  Maio/ Junho 2010

Educação Financeira

A expectativa de alta da inflação, anun-
ciada nos veículos de comunicação, é um 
alerta de cautela para o consumidor. Econo-
mistas sugerem deixar as contas no azul, não 
se deslumbrar com a facilidade de crédito e 
controlar o orçamento familiar. 

O Índice Nacional de Preço ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que faz a medição 
das metas inflacionárias para o governo fe-
deral, oscilou bastante nos primeiros meses 
do ano. Depois de uma sequência de alta 
se estabilizou no início de junho. A projeção 
para 2010 agora é de queda, mas o mercado 
aposta na alta do IPCA para 2011. 

Com ou sem aumento da inf lação, o momento é de equilibrar receita e despesa. Utilize  
a planilha de orçamento familiar do Instituto para organizar as f inanças e f ique no azul

Cenário econômico instável 
requer controle de gastos

Selic é uma das siglas mais co-
nhecidas no ramo financeiro, utili-
zada como referência pela política 
monetária. Ora desce, ora sobe e 
ora fica estável. A Selic, que significa 
Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia, é uma taxa referencial de 
juros da economia. A meta da taxa 
Selic é divulgada pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom).

A taxa de juros é o principal ins-
trumento utilizado pelo Banco Cen-
tral para manter a inflação sob con-
trole. Se os juros caem muito, a po-
pulação tem maior acesso ao crédito 
e consome mais. Este aumento da 
demanda pode pressionar os preços 
caso a indústria não esteja preparada 
para atender esse maior consumo. 

Por outro lado, se os juros so-
bem, a autoridade monetária inibe 
consumo e investimento, a econo-
mia desacelera e evita que os preços 
subam (que ocorra inflação). 

Isso significa que a Selic influencia 
o dia a dia das pessoas, por exemplo, 
na hora de obter crédito. 

Você sabe o 
que é Selic?

Riscos Definição
De Mercado Em função da volatilidade das variáveis existentes no mercado: taxa 

de juros, taxa de câmbio, ações, commodities etc.
De Contraparte Inadimplência, degradação, compensação, participações etc.
Do Passivo Crescimento dos compromissos do plano de benefícios superior ao 

dos recursos garantidores (investimentos).
Operacional Resultante de processos internos, pessoas e sistemas inadequados 

ou falhos e de eventos externos.
Legal Ligados à legislação e tributação.

Em função deste cenário inflacionário 
instável, que afeta diretamente o orçamento 
familiar, o jeito é substituir produtos e servi-
ços por outros mais baratos, dosar os supér-
fluos e, sobretudo, poupar. 

Com o aumento da Selic, taxa básica de 
juros, a inflação ficará controlada por um pe-
ríodo. No entanto, pode deixar mais salgada 
as taxas de cheque especial, crédito pessoal 
e cartão de crédito. 

Riscos existem e 
precisam de controle
INFRAPREV detém o mapeamento dos seus processos e faz 
periodicamente o controle dos riscos para segurança do patrimônio

Para que o INFRAPREV possa cumprir 
seu princípio fundamental – administrar a 
poupança previdenciária dos participantes 
ativos e assistidos dos planos de benefícios 
e pagar benefícios previdenciários – é ne-
cessário o desenvolvimento de ações que 
permitam monitorar os riscos. 

O Instituto fez o mapeamento de todos 
os seus processos e listou os possíveis riscos. 
Anualmente atualiza a matriz de riscos. O 
objetivo desse trabalho é garantir a segu-
rança do patrimônio e cumprir com as suas 
obrigações junto aos participantes.

O monitoramento sistemático dos riscos 
é feito por meio de sistemas de controlado-

ria, precificação e medição de volatilidade 
de seus ativos financeiros. Quanto aos fluxos 
de pagamento dos benefícios, utiliza o ins-
trumento Asset Liability Management (ALm).  
O ALm faz o equilíbrio dos recursos finan-
ceiros com as obrigações previdenciárias.

Risco – Tudo o que ameaça um obje-
tivo pode ser considerado risco. Conheça 
os mais comuns.

Controle – O controle está associa-
do à diminuição da incerteza em relação a 
eventos futuros. Quanto melhor o contro-
le, menor o risco. Por isso, é necessário o 
desenvolvimento de ações que permitam 
monitorar esses riscos.

Lance mão da planilha elaborada pelo INFRAPREV
Para ajudar no controle mensal, use a planilha de orçamento familiar, que permite 

listar todas as suas receitas e despesas. A tabela é dividida em nove grupos: renda 
familiar, habitação, saúde, transporte, automóvel, cuidados pessoais, lazer, cartão de 
crédito e dependentes. Acesse a planilha no hotsite Educação Previdenciária e Finan-
ceira, clique em “Interatividade” e depois em “Ferramentas”.



Nossos resultados

Patrimônio 
Abril/2010 

R$ 1.554.111.705,10 
Por Plano

Plano CV: R$    1.490.454.221,10                                                  
Plano I:  R$       55.416.420,67
Plano II:  R$       8.241.063,33

Cota do Plano CV
Abril/2010 

4,035111260

Finanças

A rentabilidade do INFRAPREV no 
primeiro trimestre do ano de 3,68% 
f icou acima da meta atuarial, que foi 
3,32% . A diferença de 0,35% parece um 
resultado tímido, mas em função da alta 
da inf lação e da instabilidade do merca-
do nesse período, foi muito signif icativo. 
A rentabilidade f icou acima dos indica-
dores de mercado, como o CDI que ob-
teve 2,03% .

janeiro foi impactado pelo resultado 
da bolsa de valores que registrou baixa de 
4,65%. A crise na Grécia também deixou 
o mercado financeiro em alerta. já feverei-
ro foi marcado pela forte volatilidade da 
bolsa de valores. O Ibovespa teve valori-
zação de 1,69%. E a questão grega ainda 
preocupou os mercados. mas, em março, 
o cenário internacional se mostrou mais 
positivo, com as novas medidas e planos 
econômicos para a Grécia. O Ibovespa 
fechou positivo em 5,82% e no trimestre 
ficou em 2,60%.

juros e inflação foram a preocupação 
do mercado interno. O cenário negativo 
de inflação corrente e a alta nas expec-
tativas de crescimento da economia sina-
lizaram para o aumento da taxa básica de 
juros ainda no primeiro semestre.

Estratégia – Diante desse quadro, a 
estratégia de investimentos adotada foi a 
mais acertada. No curto prazo, o INFRAPREV 
está privilegiando um mix de investimentos 
pós-fixados, os FIDC’s. Ainda aposta na bol-
sa de valores, mas não tão agressiva como 
no passado. A carteira de renda variável 
está estruturada em papéis com bons di-
videndos, liquidez e atrelados ao Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE).

No longo prazo, o Instituto tem inves-
timentos em projetos que são mais con-
sistentes, como os FIP’s na linha de sus-
tentabilidade. Se referem à transmissão de 
energia e fontes renováveis; transmissão, 
geração e distribuição de energia; flores-
tamento e reflorestamento; tecnologias 
no setor de educação e projetos habi-
tacionais. Esses investimentos totalizam 
18,19% do patrimônio. 

mesmo com um resultado negativo 
em janeiro, a renda variável ficou acima da 
meta no trimestre com 4,59%. Destaque 
para a carteira de empréstimos que teve 
rentabilidade de 9,57%. Os dois investi-
mentos puxaram o resultado para cima, 
uma vez que os segmentos de renda fixa, 
imóveis e investimentos estruturados fica-
ram um pouco abaixo da meta.

Rentabilidade do trimestre 
de 3,68% ficou acima da meta 
Mesmo com a instabilidade do mercado f inanceiro, a estratégia 
de investimentos utilizada pelo INFRAPREV foi a mais acertada

Distribuição dos Investimentos 
Abril/2010 

Disponível
0,00%

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
58,52%

Renda 
Variável

23,04%

Inv.  
Estruturados

7,77%

Imóveis
3,83% Empréstimos

6,83%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a 2010 – %

Rentabilidade X Meta Atuarial 
2003 a 2010 – %

Balancete – O Balancete Gerencial do 1º trimestre de 2010 encontra-se no 
portal do INFRAPREV para consulta dos participantes. Basta acessar o item Publi-
cações. O Balancete é composto do Ativo, Passivo, Demonstrativos de Receitas e 
Despesas e da Composição do Passivo Atuarial.

Taxa de juros – O Comitê de Política monetária (Copom) anunciou o segundo 
aumento consecutivo da taxa básica de juros, que passou de 9,50% para 10,25% 
ao ano. A taxa Selic voltou à casa dos dois dígitos exatamente um ano depois de 
ficar, pela primeira vez na história, abaixo de 10% anuais. A inflação acima da meta 
de 4,5% e o forte crescimento foram os fatores que influenciaram o Banco Central 
a aumentar a Selic.

Investimentos – A Política de Investimentos dita as diretrizes das aplicações dos 
recursos financeiros do INFRAPREV. É importante que o participante conheça o 
seu conteúdo. Ele pode consultar o arquivo no portal, no item Investimentos, na 
área restrita. O documento contempla as metas de alocação e referencial de ren-
tabilidade para cada segmento de investimento: renda fixa, renda variável, carteira 
imobiliária e empréstimos aos participantes.

Fique por dentro
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Procure no posto de gasolina ou no estacionamento do shopping. 

Mantenha seu carro regulado  Calibre 
os pneus a cada 15 dias e faça uma revisão 
completa a cada seis meses, ou de acordo 
com a recomendação do fabricante. Carros 

regulados poluem menos. A manutenção correta de apenas 1% 
da frota de veículos mundial representa meia tonelada de gás 
carbônico a menos na atmosfera. 

Dirija com atenção e não desperdice 
combustível  Escolha as marchas corretas, 
utilize o freio de mão ao invés do pedal. Se 
possível, desligue o carro quando ele ficar mais 

de 1 minuto parado. Dessa forma, você economiza dinheiro, 
combustível e ajuda o meio ambiente. 

Serviços

Usufrua os descontos 
do Clube de Vantagens

Mabe, Sony e Dell Computadores são os novos conveniados. O espaço agora está  
em ambiente restrito. O participante precisa entrar com login e senha no portal

O INFRAPREV oferece aos participantes 
ativos, assistidos e seus beneficiários convê-
nios e descontos em diversos tipos de es-
tabelecimentos em todo o Brasil. O Clube 
de Vantagens agora está disponível a partir 
do acesso ao portal com login e senha, por 
questões de segurança.

Os convênios mais recentes são com a 
mabe, Sony e Dell Computadores. Existem 
também clínicas odontológicas, médicas, de 

estética e fisioterapia; academias; universi-
dades; óticas; pousadas; centro de idiomas; 
serviços de acupuntura e pilates; farmácias 
de manipulação dentre outros, com des-
contos de até 30%.

Além desses estabelecimentos há con-
vênios com empresas como: Compra Cer-
ta, que oferece descontos nas marcas Côn-
sul e Brastemp, direto da fábrica, Electrolux 
e a seguradora Porto Seguro.

A relação completa do Clube de Van-
tagens pode ser vista no portal. Faça uma 
busca avançada e veja o que há disponível 
no seu município. Se tiver ainda sugestão de 
credenciado, ligue para o 0800-707-1273.

O cartão do Clube de Vantagens 
é enviado a todos os participantes no 
momento da adesão ao Plano CV. Apre-
sente nos estabelecimentos comerciais e 
peça o desconto.

Sustentabilidade

Coma menos carne  O metano, emitido por 
bois e vacas, é um dos maiores responsáveis 
pelo efeito estufa. A produção de carne 
demanda uma quantidade enorme de água e 

terras.  Além disso, ingerir menos carne é bom para a saúde.

Ande menos de carro  Use menos o carro 
e mais o transporte coletivo (ônibus e metrô) 
ou o limpo (bicicleta ou a pé). Se você deixar o 
carro em casa duas vezes por semana, deixará 

de emitir 700 quilos de poluentes por ano. 

Lave o carro a seco  Existem diversas 
opções de lavagem sem água, algumas até 
mais baratas do que a lavagem tradicional, que 
desperdiça centenas de litros a cada lavagem. 

Mais ações para redução do aquecimento global
A lista de 50 ações elaboradas pelo portal Mude o Mundo e transcrita a cada edição do Jornal 
Futuro foi feita para divulgar idéias e práticas adotadas por pessoas comuns. Considerando as cinco 
ações abaixo, o INFRAPREV já divulgou 25. Faça a sua parte, para viver em um planeta melhor.


