
Conheça a 
história de 
uma marca 
em evolução 
com você.

Desde a nossa fundação,  
o Infraprev acompanha as 

transformações do mundo. Hoje, 
vivemos mais um importante 

capítulo dessa trajetória: 
a evolução da nossa marca.

O Jornal Futuro também evoluiu junto com a nossa marca. Nesta edição,  
você vai perceber algumas mudanças no visual e na apresentação do conteúdo.

Elas são parte das proposições dos participantes captadas em pesquisa, via e-mail, 
realizada pelo Infraprev em fevereiro e respondida por cerca de 500 leitores.  

O objetivo é tornar a comunicação do Infraprev ainda mais simples 
e próxima dos participantes. Queremos manter você informado 

e promover um diálogo cada vez mais aberto.
 Seja no Fale Conosco pelo portal, na Central de Atendimento,

nas redes sociais ou no atendimento presencial,  
estamos à disposição para atender você.

2016



Conseguir o primeiro emprego. Casar. Ver de perto o seu ídolo do esporte. Ter uma aposentadoria 
tranquila. Os seus sonhos evoluíram junto com você. O Infraprev também. A evolução da nossa 

marca acompanha um novo momento no Instituto e reflete as transformações que estamos 
promovendo aqui dentro. É o símbolo de um Infraprev ainda mais moderno e próximo dos nossos 

participantes. Um Infraprev pronto para seguir evoluindo com você.

LIRIA IAGUCHESKI 
Participante, desde 2008 - 44 anos

 Joinville, SC

Aderi à previdência privada do Infraprev logo assim que entrei 
na Infraero. Tinha 36 anos, já conhecia planos de bancos 
e achei uma ótima ideia mesmo começando com pouco. 
Meus colegas me diziam do retorno, da contrapartida do 

patrocinador, da segurança e dos benefícios complementares. 
Conclusão: com dois anos de Plano CV saltei de 1% para 10% 
de contribuição. Engraçado porque sinto mais segurança na 
minha previdência privada do que na do INSS. Infraprev para 
mim significa caderneta de poupança com rendimento alto. 

Minha expectativa ao me aposentar é ficar tranquila, sem 
apertos. 2016 é especial porque comprei meu primeiro imóvel. 
Embora seja um ano difícil, meu desejo é continuar investindo 

e pensar num futuro próspero.

PAULO HENRIQUE POSSEBON 
Aposentado - 69 anos

 São José do Rio Pardo, SP

Me aposentei pelo Infraprev em 2004. É um momento 
de reflexão sobre o futuro, em que diversos fatores são 
ponderados para que se tome uma decisão acertada. 
Acompanhava meu benefício pelo portal e optei pela 

renda vitalícia ao colocar na balança minha idade, meu 
estado físico e também, por saber que deixaria pensão 

e pecúlio para minha família. Não foi fácil, mas acabei 
nem precisando de tempo para me adaptar à nova fase. 
Retornei imediatamente à ativa para a área de aviação, 

minha especialidade. Hoje tenho três rendas – a do INSS, 
a do Infraprev e a da minha força de trabalho.

Vou tocando a vida em frente, sem pensar em parar.

ANA PATRÍCIA LOINAZ 
Participante, desde 1997 - 43 anos

 Brasília, DF 

Foi o ano do meu primeiro emprego com carteira 
assinada após a minha formatura. Assim que entrei na 
Infraero já fui apresentada ao Infraprev e, desde então, 
contribuo pensando no futuro. Como apaixonada por 
cinema e música, nacional e internacional, lembro que 

1998 foi o ano de lançamento do filme Cidade dos Anjos, 
com Nicolas Cage e Meg  Ryan. Também tocava nas 

rádios ‘O amor não sabe esperar’, sucesso dos Paralamas 
do Sucesso e Marisa Monte, e ‘Life is a flower’, do Ace Of 
Base. Tinha 25 anos e me achava uma menina, cheia de 
sonhos. Hoje não sou mais uma menina, tenho 43 anos 

e há 18 trabalho na mesma empresa, mas os sonhos 
continuam vivos. E como diz um trecho da música Life is 

a flower, ‘siga sorrindo e o mundo irá sorrir com você’.

PARACY CRUZ DE MESQUITA FILHO
Aposentado, 70 anos

Rio de Janeiro, RJ 

Creio que, até hoje, fui o diretor-superintendente 
mais novo do Instituto, na época ainda chamado de 

ARSAPREV. A patrocinadora era a ARSA, a Aeroportos 
do Rio de Janeiro S/A, que depois foi incorporada pela 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Em 
1982 era casado, tinha 37 anos e duas filhas. Fui um dos 
primeiros participantes fundadores do plano e atuei no 

processo de adesão dos novos associados, inclusive 
fazendo palestras nos aeroportos. Lembro que foi o ano 
que tive minha primeira moto, uma Yamaha TT-124. Em 
junho, faz 30 anos que tenho uma Vespa. Foi comprada 

em 1986 para minha filha. Herdei dela e a recuperei. 
Atualmente eu uso diariamente para ir ao clube jogar tênis.
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Nova marca
tem contribuição 
de participantes

Participantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasí-
lia, Recife e Porto Alegre contribuíram para a criação 
da nova marca do Infraprev. Eles foram convidados 
a participar de uma discussão em grupo sobre o Ins-
tituto. A percepção dos entrevistados indicou a ne-
cessidade do reposicionamento da marca. 
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Infraprev
tem nova sede

O Infraprev vai estar, em 9 de março, instalado no 
Centro Empresarial Castello Branco, à Avenida Repú-
blica do Chile, nº 230, 18º andar, no Centro do Rio 
de Janeiro. A troca de endereço decorre da compra 
dos andares da Avenida Almirante Barroso pelo Mi-
nistério Público Federal – Superintendência Regional 
RJ que passa a ser sede da justiça federal na cidade. 

Na nova sede, as áreas técnicas estarão mais inte-
gradas, pois ocuparão um único andar, propiciando 
também maior racionalidade dos custos operacionais. 
Os números telefônicos permanecem os mesmos.
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Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Marca:
DNA do Infraprev

Ao contrário do que se imagina, uma marca é mais do que 
um nome e um logotipo. Ela é a representação de uma organi-
zação viva, formada por pessoas que interagem entre si e com 
os demais públicos de interesse. É o DNA de uma organização, 
sua essência, suas características únicas, exclusivas, que a dife-
rem das demais organizações. Uma marca constrói valor. 

Partindo dessas premissas, a gestão dos relacionamen-
tos de uma marca torna-se extremamente relevante para 
a formação de uma imagem e reputação positivas. Como o 
mundo evolui, as pessoas e as empresas evoluem, as marcas 
também devem evoluir.  

Com o Infraprev também é assim. Da fundação em 1982 
até hoje, ampliamos os nossos negócios e a nossa forma de 
ver o mundo. Por isso que, em 2016, para representar um 
novo momento, a marca do Infraprev evolui para refletir as 
transformações que estamos promovendo.

O Infraprev quer ser percebido como uma instituição do 
segmento de previdência privada moderna, inovadora e só-
lida que, por meio de práticas de gestão seguras e transpa-
rentes, promove a confiança de seus patrocinadores e par-
ticipantes frente aos novos desafios do mercado, gerando 
crescimento sustentável e garantindo a solidez econômico-
-financeira dos seus investimentos.

Esta edição do jornal traz detalhes de como o estudo foi 
desenvolvido com a fundamental colaboração dos partici-
pantes das diversas regiões do País.

Nosso compromisso é estabelecer um relacionamento 
cada vez mais próximo com os participantes, por meio de in-
formações claras e objetivas sobre todos os temas que se re-
lacionam ao Instituto, principalmente sobre os investimentos 
realizados. É o que pretendemos intensificar em 2016.

FACEBOOK:

FUTURO DO INFRAPREV  

Confesso que estou preocupadíssima com o fu-
turo, referente à continuidade do recebimento de 
minha aposentadoria, tendo em vista as perspec-
tivas e os rumos das coisas em todas as esferas. 
Sabe-se por meio da mídia que os institutos de 
previdência privada estão correndo sérios riscos 
(...) - alguns já estão em situação difícil (...). Espero 
não ser surpreendida com nenhuma má notícia. 
Dependo dessa complementação para a minha 
sobrevivência. A minha preocupação aumentou 
devido à negativa de empréstimo a ex-colegas. (...) 
Desculpe, mas o momento é estarrecedor. Com 
isso ficamos desconfiados e apreensivos.
Marilene L Ferreira 
Brasília - DF

RESPOSTA: O Infraprev teve que adotar algumas 
medidas restritivas nas regras de concessão do 
empréstimo, devido à atual crise econômica e à 
reestruturação administrativa da Infraero. (...) Este 
Instituto está sempre atento às necessidades dos 
participantes, inclusive à demanda por solicitação 
de empréstimo. Algumas dessas medidas poderão 
ser revistas nos próximos meses. Com relação à si-
tuação financeira, o Infraprev continua sólido. De 
2003 a nov/2015, o patrimônio aumentou 550% e 
a rentabilidade foi de 445%. A meta atuarial, que é 
o mínimo necessário para o pagamento dos bene-
fícios atuais e futuros, foi, nesse mesmo período, 
de 353%. Os resultados são superiores à meta. (...)

Marilene Ferreira: (...) Agora fiquei mais tranquila, 
pois com a atual situação caótica do País é claro que 
a gente fica apreensivo. Gostei muito da justificativa 
e reconheço que a Infraero está vivendo problemas 
até então nunca vividos e esperados. (...)
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Seguridade

Veja seu futuro no painel Opções de Desligamento
O painel Opções de Desligamento permite ao participante visualizar o valor 

da aposentadoria pelo Infraprev com as opções de renda vitalícia ou por prazo 
certo. Ainda há a possibilidade de simular o benefício com saque de até 25%. 
Na mesma tela, estão os valores do resgate e da portabilidade. 

Visite www.infraprev.org.br/ofuturochegou com senha do portal.

Quer acessar e
não sabe a senha?

  Acesse www.infraprev.org.br
 e clique no botão ‘Lembrar minha senha’.

 Insira o CPF e confirme o e-mail.
Em alguns minutos uma nova senha será 

enviada para o endereço eletrônico cadastrado. 

Compare o valor 
da aposentadoria 

com o resgate.

A Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc) aprovou alterações no regulamento do Pla-
no CV, em 06 de janeiro. A principal mudança foi a inclusão 
de possível contratação de seguro pelo Infraprev para co-
bertura de riscos atuariais para a concessão de aposenta-
doria por invalidez, pensão e pecúlio. 

Hoje as reservas constituídas ao longo dos anos pa-
gam esses benefícios de risco. No entanto, com essa 
mudança no regulamento, que está no artigo 53, o Ins-
tituto poderá contar no futuro, caso haja necessidade, 
com a garantia adicional de uma seguradora, reduzin-
do, assim, os riscos atuariais e também financeiros.

O regulamento inclui, ainda, nova regra para conces-
são de auxílio-doença para os participantes ativos já apo-
sentados pelo INSS. Não será mais necessária a indicação 
de perito por parte do Infraprev. A nova redação do 
artigo 71 agiliza o processo, que passa a considerar 
a comprovação da incapacidade de trabalho por do-
cumento emitido pelo patrocinador.

Outra mudança refere-se aos beneficiários dos participantes. 
No artigo 16, fica permitido que o cônjuge ou companheiro 
receba pensão vitalícia do Infraprev, mesmo em caso de ex-
clusão desses beneficiários pela Previdência Social.   

Para evidenciar o cumprimento pelo patrocinador do 
princípio de paridade contributiva no Plano 

CV, foi incluído o parágrafo 3º no artigo 
32, reafirmando atenção ao limite legal.

O Benefício Previdenciário, antes 
sem um percentual fixado para a 
concessão de pensão pelo Infraprev, 
passa a ser definido como sendo 

100% do valor do benefício do INSS. 
A alteração está no artigo 81, assim 

como no glossário no inciso V.
Confira na íntegra o regulamen-

to no portal Infraprev. Insira CPF 
e senha e acesse o conteúdo 

em Planos.

Previc aprova alterações no Regulamento do Plano CV

Veja na renda  
vitalícia seu valor 
bruto mensal de 
aposentadoria.

Na opção de recebimento 
do benefício por prazo 

certo, você visualiza o valor 
bruto em até 20 anos.

Ao optar por um percentual 
de saque, o valor da renda 

mensal é reduzido. 
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Gestão

Infraprev tem nova marca
O mundo evolui, as pessoas evoluem e as marcas idem. Por 

isso, o Infraprev encerrou 2015 com a criação e a aprovação 
de uma nova marca, que passa a ser utilizada agora em 2016. 

O seu desenvolvimento levou em consideração a visão 
de futuro do Instituto “Ser reconhecido como um fundo 
de pensão inovador, competitivo e cada vez mais compro-
metido com os participantes, patrocinadores, instituidores 
e sociedade, com base nos princípios de sustentabilidade”.

E pensando no próprio futuro, o Infraprev foi buscar junto 
aos seus participantes algumas respostas para seguir em 
frente com sustentabilidade, ouvindo participantes de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre. Eles 
foram convidados a participar de uma discussão em grupo 
sobre o seu fundo de pensão. A quantidade de cinco gru-
pos definida para o estudo atendeu aos requisitos necessá-
rios para a execução do trabalho – realizado por consultor 

de comunicação externo no segundo semestre de 2015 – e 
ao orçamento disponível.

A percepção dos entrevistados indicou a necessidade 
do reposicionamento da marca em um cenário no qual o  
Infraprev precisa se lançar no mercado para, no futuro, 
ter novos patrocinadores e instituidores. Eles sinalizaram 
que isso deveria ser feito de modo cuidadoso, sem rom-
pimentos drásticos. Sugeriram, também, que atributos e 
características positivas que dão solidez à marca Infraprev  
fossem reforçados.

Com base no estudo, a construção da nova marca par-
tiu da premissa de que não se trata de uma ruptura, mas 
sim de uma evolução. A evolução de uma marca que tem 
uma história de 33 anos, que precisa manter as suas carac-
terísticas de proteção, segurança e confiança. Mas que ne-
cessita também inovar e evoluir com seus participantes.
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Pelo terceiro ano, o Infraprev é premiado com o cer-
tificado de Empresa Cidadã concedido pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro 

(CRC-RJ). As gerentes Clarissa Braga, de Controles In-
ternos, e Selma Lima, de Controladoria, representa-

ram o Instituto na cerimônia que aconteceu no 
Rio, em janeiro.

Para a inscrição, o Instituto enviou ao 
CRC-RJ informações contábeis de 

2014 quanto a investimentos em 
programas socioambientais, em 

tecnologia da informação e 
em recursos humanos.  

A 13ª edição agraciou 
61 empresas, en-
tre 75 inscritas. 

Certificado de Empresa Cidadã 

Reconhecimento

Percepções dos participantes sobre a antiga marca:

A primeira indicação da necessidade de reformulação da marca surgiu no 
Diagnóstico Estratégico de Comunicação feito no último trimestre de 2014, 
para elaboração de um Planejamento de Comunicação do Infraprev.

Para esse trabalho foram realizadas entrevistas, por meio de questioná-
rio com perguntas em profundidade, com lideranças do Infraprev e seus 
patrocinadores, além de enquetes digitais com empregados e participantes 
do Instituto. As entrevistas pessoais com as lideranças envolveram 26 pro-
fissionais das seguintes áreas e instituições: diretoria, gerências e conselhos 
deliberativo e fiscal do Infraprev e representantes dos patrocinadores.

O diagnóstico com os públicos estratégicos demonstrou a necessidade 
de realizar a comunicação de forma integrada e estruturada, assim como 
um estudo da marca. As análises, recomendações e pontos fortes pesqui-
sados embasaram, também, a atualização da Política de Comunicação.

“Ela é muito simples.
E meio paternalista.”

“Positivo é o nome do 
INFRAPREV continuar 

sendo INFRAPREV.  PREV - 
Previdência vai ser sempre, e 
INFRA, se for concessionária, 

cuida da infraestrutura
dos aeroportos.”

“Se você vai criar outra marca, 
a antiga tem que morrer

aos poucos.”

“Acho a marca antiga 
antiquada.”

“Eu acho a marca
muito caseira.”

“É uma família tradicional.”

“A marca é muito antiga, 
lembra a Arsa, poluída.”

“Acho que tem elementos 
demais, eu até retiraria.
Hoje as marcas são mais 
limpas. Acho que marca 
tem que ser uma coisa 
que você bate o olho 

e associa.”

Maurício Ravizzini Monteiro 
assumiu, interinamente, a 
Diretoria de Benefícios do 
Infraprev, em 4 de ja-
neiro. Ele substitui 
Diblaim Carlos da 
Silva, que pediu des-
ligamento por motivos 
particulares. O atual diretor 
é empregado do Instituto e 
ocupava a Gerência de Controla-
doria, responsável pelas áreas técnicas 
de Contabilidade, Tesouraria e Orçamen-
to. Maurício atua há 26 anos no sistema de 
previdência complementar. Antes de ingres-
sar no Infraprev, ele trabalhou como consultor 
em fundos de pensão para sistemas de previ-
dência, controladoria e investimentos.

Novo diretor
de Benefícios

Como tudo surgiu
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Educação Financeira 

Fique por Dentro

Reveja hábitos de consumo e mantenha-se no azul
Já que a inflação está nas alturas e a crise econômica não 

dá trégua, o jeito é rever gastos e hábitos de consumo para 
equilibrar as finanças e finalizar o ano no azul. Em 2015, o Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou alta 
de 10,67%. E a previsão para 2016, segundo economistas, 
não fica muito longe, chegando a 7%, ultrapassando a meta 
do governo de 4,5%. 

O IPCA é um índice usado pelo Banco Central como 
medidor oficial da inflação do país. A pesquisa é feita men-
salmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em estabelecimentos comerciais, prestadores de 
serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e con-
cessionárias de serviços públicos. 

Se o poder de compra do brasileiro diminui com produtos e 
serviços cada vez mais caros, a saída é economizar e reor-
ganizar as despesas que vão desde o cafezinho até a revi-
são do pacote da TV por assinatura.

No espaço de Educação Previdenciária no portal 
Infraprev está disponível um modelo de planilha para 
controle de despesas.

 Na Conta de Luz
• Evite desperdiçar energia ao deixar a 

luz acessa em vários cômodos.
• Não deixe o standby ligado.
• Tome banhos mais curtos.
• Troque as lâmpadas incandescentes 

por fluorescentes ou de LED, pois 
gastam menos energia e duram mais.

Gasolina:
• Para fazer com que a gasolina dure mais 

lembre-se de manter o pneu calibrado.
• Desligue o ar-condicionado sempre que possível. 
• Realize a manutenção do veículo 

periodicamente.

PI de 2016 está no portal
Os participantes podem ter acesso à Política de Investimentos (PI) 

de 2016 do Infraprev, na aba Investimentos, no portal. O documento 
contempla as metas de alocação e referencial de rentabilidade para 
cada segmento, bem como o cenário macroeconômico que norteou 
sua elaboração. Para acessar o seu conteúdo é necessário CPF. 

A PI foi definida por uma Comissão de Investimentos do Instituto, 
que estabeleceu as premissas financeiras e atuariais da política com 
base nas técnicas do Asset Liability Management (ALM), que alinha ativo 
(investimentos) com o passivo (compromissos previdenciais).

O ALM permite a análise da população de participantes. Idade, 
salário, sexo, tempo de contribuição, tempo para aposentadoria, nú-
mero e idade de dependentes são algumas premissas atuariais leva-
das em consideração no momento da análise dos investimentos que 
o Instituto possui em carteira. Além disso, o cenário econômico e a 
expectativa de taxa de juros esperada para os próximos anos tam-
bém são avaliados. 

Informe de
rendimentos

Os participantes podem declarar as contri-
buições aos planos do Infraprev no Imposto 
de Renda até 12% do total dos rendimentos 
tributáveis recebidos no ano. Os valores 
constam no informe de rendimentos anual. 
Para os ativos, a responsável por emitir o do-
cumento é a Infraero. Para os aposentados, 
pensionistas e os participantes em auxílio-do-
ença em 2015, autopatrocinados e participan-
tes do Plano Anei, o Instituto enviou o informe 
em fevereiro. Quem não recebeu deve buscar 
a 2ª via no Autoatendimento ou solicitar pelo 
0800-707-1273 ou pelo Fale Conosco.

No Mercado
• Escolha produtos mais em conta.
• Experimente outras marcas.
• Utilize encartes de outras lojas para 

conseguir desconto.
• Aproveite os dias de promoção, 

como dia da carne, do legume.

Na compra de serviços
• Avalie os serviços que podem ser reduzidos ou 

cortados, como pacotes de TV e celular. Como por 
vezes é pago mais do que o utilizado, tente ligar 
para a empresa e renegociar a mensalidade. 

• Estude a opção mais barata para praticar 
exercícios. Alguns horários têm preços 
mais flexíveis nas academias. Treinamentos 
funcionais também são mais em conta.
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De Olho nos Investimentos  

Rentabilidade dos investimentos atinge 11% em 2015
O cenário externo incerto, as contas públicas no verme-

lho e a inflação fechando em 10,67% assolaram a economia 
doméstica em 2015. Não foi um ano fácil para pessoas fí-
sicas, empresas e fundos de pensão. O Infraprev encerrou 
2015 com 11% de rentabilidade, enquanto a meta atuarial 
fechou em 17,07% (INPC+5,5% ao ano). No entanto, o per-
centual alcançado ficou acima da Poupança (8,07%) e do 
IGP-M (10,54%) e bem próximo do INPC (11,28%).

No longo prazo, o resultado é positivo, sem comprometi-
mento no pagamento dos benefícios atuais e futuros. De 2003 
a 2015, a rentabilidade dos investimentos alcançou 454,85% aci-
ma da meta atuarial de 360,18%. O patrimônio teve crescimento 
de 550,26% no mesmo período e supera em 95,41 pontos per-
centuais a meta, e fechou 2015 em R$ 2,999 bilhões.

Dezembro

Cota Plano CV 6,816513088 
Cota Plano Anei 1,194553194

Plano CV R$ 2.902.202.319,02
Plano BDI R$ 84.447.977,40
Plano BDII R$ 13.058.803,06
Plano Anei R$ 220.121,00
Patrimônio

consolidado  R$ 2.999.929,220,48   

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial - 2003 a 2015

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

550,26%

360,18%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Distribuição dos Ativos

Imóveis Op com Participantes

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

7,85%

6,18%7,21%

65,53%
13,22%

Desempenho das carteiras

Renda Fixa - Encerrou o ano com rentabilidade de 
17%, impulsionada pelos títulos públicos indexados 

pelo IPCA, fundos de investimentos em direitos credi-
tórios e debêntures. Diante de um cenário econômico 
ainda desafiador para o País, o Instituto continua ado-
tando estratégia mais conservadora e priorizando os 
títulos públicos que vêm oferecendo melhores alterna-

tivas e boas oportunidades de retorno. 
Imóveis - O desempenho do segmento de Imóveis 
foi de 17,94%, em função da reavaliação contábil, 

recomendada pela Previc. A maioria dos ativos imobi-
liários encontra-se na zona do centro do Rio de Janeiro, 
área que tem se beneficiado pelas obras de revitaliza-

ção urbanística, que projetam uma valorização, de-
vido às melhorias na infraestrutura da região. 
Empréstimos - Modalidade baseada no crédito con-
cedido aos participantes, teve rentabilidade de 16%. 

Renda Variável - Fechou negativa em 5,57%, mas 
apresentou desempenho muito superior ao índice 

Ibovespa, que completou o terceiro ano de quedas 
consecutivas, fechando 2015 com desvalorização de 
13,31%. A razão para a queda da bolsa foi a crise política, 
a piora dos indicadores da economia e a queda nos pre-

ços das principais commodities (petróleo e minério 
de ferro).
Investimentos estruturados - Tiveram retorno 

negativo de 5,36% devido à fase inicial em que se 
encontra a maioria dos fundos de participações da 
carteira do Instituto. Nesse período, os custos com os 
projetos e as despesas são maiores do que as receitas 
geradas. Passada essa fase, a expectativa é que os fluxos 
de receitas sejam maiores e se tenha um resultado posi-
tivo no longo prazo.

A performance dos investimentos abaixo do espe-
rado, influenciada pela conjuntura econômica de 2015, 
provocou o surgimento de déficit técnico no Plano de 
Contribuição Variável (Plano CV), da ordem de R$ 39.191 
milhões. No entanto, não há necessidade da elaboração 
de plano para equacionamento do déficit em 2016, pois 
o valor é inferior ao permitido pela Resolução CNPC n° 
22, de novembro de 2015. O cálculo do limite do déficit 
do Plano CV, de acordo com a resolução, fica em torno de 
R$ 67 milhões. Outro ponto positivo que equilibra o déficit é a 
precificação dos títulos públicos federais que o Instituto 
possui, conforme estabelece a legislação. O valor dos 
títulos fica em torno de R$ 80 milhões, ou seja, poderia 
ser usado para deduzir o déficit e ainda sobrar recursos.
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Mais Vida

O concurso Verão Mais Refrescante no Facebook do Infraprev premiou 
cinco participantes, que responderam perguntas sobre a estação mais 
quente do ano. Os vencedores tiveram o maior número de curtidas em 
suas respostas e ganharam um cooler personalizado. A promoção, realizada 
entre dezembro/15 e janeiro/16, rendeu 99 novos curtidores na fan page e 
6.365 pessoas visualizando os posts do Instituto. O concurso rendeu 84 
comentários, 239 curtidas e 23 compartilhamentos nas postagens.

Infraprev premia participantes em ação no Facebook

Débora Alves (Ilhéus – BA) foi a primeira a participar. Ela 
acompanha as redes sociais do Instituto e disse adorar 

o conteúdo, principalmente as informações sobre 
benefícios. Costuma interagir com a fan page para 

tirar dúvidas. Teve 20 curtidas em sua resposta sobre 
como aproveitar um dia de sol. 

Gilsana Galvão (Monte Dourado – PA) ficou pá-
reo a páreo com Tiago na segunda pergunta. 

Persistente, tentou outra vez e levou o 
terceiro prêmio, na semana seguinte, 

com 76 curtidas ao responder à per-
gunta sobre seu pedido de Natal. Soube 

do concurso por e-mail e envolveu amigos 
e familiares.

Emilly Cerqueira (Ilhéus – BA) respondeu so-
bre o melhor esporte para ser praticado no verão. 

Foi convidada pela amiga e também vencedora Dé-
bora Alves. Conta que adora o formato do conteúdo 

da rede social por ser informativo e de fácil com-
preensão. Teve 17 curtidas. Já participou de outros 

concursos do Infraprev.

Tiago Pessoa 
(Rio de Janeiro – 
RJ) levou a sério o de-
safio. Idealizou uma meta 
de oito curtidas por hora e 
pediu ajuda aos amigos para levar 
o prêmio. Respondeu qual a melhor 
forma para desfrutar uma noite de verão 
e obteve o maior número de curtidas (121).

Antônio Augusto Navarro  (Montes 
Claros – MG), que já participou do 
concurso de fotografia, assim 
que recebeu o e-mail do Ins-
tituto foi curtir a página no 
Facebook. Conseguiu 
14 curtidas na res-
posta sobre desejos 
para 2016. Afirma que 
adora participar de pro-
moções de forma geral. 

Basta assistir aos noticiários ou ler uma matéria que um 
dos principais assuntos é sobre o mosquito Aedes Aegypti 
e as doenças que transmite - Dengue, Zika e Chikungunya. 

Existe campanha para combater o foco do mosquito, mas 
conhecer os sintomas, que são muito parecidos, é muito 
importante para detectar a doença o mais rápido possível e 
fazer tratamento. Como ainda não existe vacina, é necessário 
se proteger usando repelentes, inseticidas, telas em janelas e 
portas e manter a casa limpa, sem acúmulo de água. 

Conheça os sintomas de cada doença e, caso suspeite, 
procure um médico.
Dengue - Normalmente, a primeira manifestação da den-
gue é a febre alta (39° a 40°C), acompanhada de dor de 
cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraque-
za, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. A forma 

Dengue, Chikungunya e Zika
grave da doença 
inclui dor abdominal 
intensa e contínua, 
vômitos persistentes e 
sangramento de mucosas.
Chikungunya - Os principais sintomas são febre alta de 
início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e 
mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Podem ocor-
rer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas 
vermelhas na pele. 
Zika - Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articu-
lações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhi-
dão nos olhos são os principais sintomas. A doença pode 
provocar também inchaço no corpo, dor de garganta, 
tosse e vômitos. Fonte: http://combateaedes.saude.gov.br/



Conseguir o primeiro emprego. Casar. Ver de perto o seu ídolo do esporte. Ter uma aposentadoria 
tranquila. Os seus sonhos evoluíram junto com você. O Infraprev também. A evolução da nossa 

marca acompanha um novo momento no Instituto e reflete as transformações que estamos 
promovendo aqui dentro. É o símbolo de um Infraprev ainda mais moderno e próximo dos nossos 

participantes. Um Infraprev pronto para seguir evoluindo com você.

LIRIA IAGUCHESKI 
Participante, desde 2008 - 44 anos

 Joinville, SC

Aderi à previdência privada do Infraprev logo assim que entrei 
na Infraero. Tinha 36 anos, já conhecia planos de bancos 
e achei uma ótima ideia mesmo começando com pouco. 
Meus colegas me diziam do retorno, da contrapartida do 

patrocinador, da segurança e dos benefícios complementares. 
Conclusão: com dois anos de Plano CV saltei de 1% para 10% 
de contribuição. Engraçado porque sinto mais segurança na 
minha previdência privada do que na do INSS. Infraprev para 
mim significa caderneta de poupança com rendimento alto. 

Minha expectativa ao me aposentar é ficar tranquila, sem 
apertos. 2016 é especial porque comprei meu primeiro imóvel. 
Embora seja um ano difícil, meu desejo é continuar investindo 

e pensar num futuro próspero.

PAULO HENRIQUE POSSEBON 
Aposentado - 69 anos

 São José do Rio Pardo, SP

Me aposentei pelo Infraprev em 2004. É um momento 
de reflexão sobre o futuro, em que diversos fatores são 
ponderados para que se tome uma decisão acertada. 
Acompanhava meu benefício pelo portal e optei pela 

renda vitalícia ao colocar na balança minha idade, meu 
estado físico e também, por saber que deixaria pensão 

e pecúlio para minha família. Não foi fácil, mas acabei 
nem precisando de tempo para me adaptar à nova fase. 
Retornei imediatamente à ativa para a área de aviação, 

minha especialidade. Hoje tenho três rendas – a do INSS, 
a do Infraprev e a da minha força de trabalho.

Vou tocando a vida em frente, sem pensar em parar.

ANA PATRÍCIA LOINAZ 
Participante, desde 1997 - 43 anos

 Brasília, DF 

Foi o ano do meu primeiro emprego com carteira 
assinada após a minha formatura. Assim que entrei na 
Infraero já fui apresentada ao Infraprev e, desde então, 
contribuo pensando no futuro. Como apaixonada por 
cinema e música, nacional e internacional, lembro que 

1998 foi o ano de lançamento do filme Cidade dos Anjos, 
com Nicolas Cage e Meg  Ryan. Também tocava nas 

rádios ‘O amor não sabe esperar’, sucesso dos Paralamas 
do Sucesso e Marisa Monte, e ‘Life is a flower’, do Ace Of 
Base. Tinha 25 anos e me achava uma menina, cheia de 
sonhos. Hoje não sou mais uma menina, tenho 43 anos 

e há 18 trabalho na mesma empresa, mas os sonhos 
continuam vivos. E como diz um trecho da música Life is 

a flower, ‘siga sorrindo e o mundo irá sorrir com você’.

PARACY CRUZ DE MESQUITA FILHO
Aposentado, 70 anos

Rio de Janeiro, RJ 

Creio que, até hoje, fui o diretor-superintendente 
mais novo do Instituto, na época ainda chamado de 

ARSAPREV. A patrocinadora era a ARSA, a Aeroportos 
do Rio de Janeiro S/A, que depois foi incorporada pela 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Em 
1982 era casado, tinha 37 anos e duas filhas. Fui um dos 
primeiros participantes fundadores do plano e atuei no 

processo de adesão dos novos associados, inclusive 
fazendo palestras nos aeroportos. Lembro que foi o ano 
que tive minha primeira moto, uma Yamaha TT-124. Em 
junho, faz 30 anos que tenho uma Vespa. Foi comprada 

em 1986 para minha filha. Herdei dela e a recuperei. 
Atualmente eu uso diariamente para ir ao clube jogar tênis.



Conheça a 
história de 
uma marca 
em evolução 
com você.

Desde a nossa fundação,  
o Infraprev acompanha as 

transformações do mundo. Hoje, 
vivemos mais um importante 

capítulo dessa trajetória: 
a evolução da nossa marca.

O Jornal Futuro também evoluiu junto com a nossa marca. Nesta edição,  
você vai perceber algumas mudanças no visual e na apresentação do conteúdo.

Elas são parte das proposições dos participantes captadas em pesquisa, via e-mail, 
realizada pelo Infraprev em fevereiro e respondida por cerca de 500 leitores.  

O objetivo é tornar a comunicação do Infraprev ainda mais simples 
e próxima dos participantes. Queremos manter você informado 

e promover um diálogo cada vez mais aberto.
 Seja no Fale Conosco pelo portal, na Central de Atendimento,

nas redes sociais ou no atendimento presencial,  
estamos à disposição para atender você.

2016




