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Diretoria do Infraprev apresenta
resultados para a Diretoria da Infraero
Em linha com as melhores práticas de governança e transparência, a Diretoria Executiva esteve em Brasília,
em 17 de abril, com a Diretoria Executiva da Infraero para apresentar o desempenho dos investimentos em
2017 e as perspectivas para 2018. A diretora-superintendente, Claudia Avidos, acompanhada das diretoras de
Administração e Finanças, Juliana Koehler, e de Benefícios, Ana Lucia Esteves, destaca que essa interação é de
extrema importância e busca um contínuo diálogo com o principal patrocinador do Infraprev.

Relatório Anual 2017
O Relatório Anual 2017 está no portal para
consulta no item Institucional. Confira o
desempenho do Infraprev. A publicação,
uma prestação de contas aos
participantes e assistidos, contém
informações sobre a gestão
administrativa, previdencial e a
performance dos investimentos
por planos de benefícios, além das
demonstrações contábeis.

Infraprev institui projeto para
analisar investimentos e adotar ações de reparação
pág. 3

Simulador projeta aposentadoria
do Plano CV com a nova taxa de juros de 5,6%
pág. 5

Rentabilidade dos planos no trimestre
fica acima da meta e reduz déficit do Plano CV
pág. 7
0800 707 1273

Canal Aberto

Editorial

Alinhando o rumo
O desempenho dos investimentos é apresentado nesta
edição, além da notícia do Programa Força Tarefa, instituído
em abril, cujas equipes já estão trabalhando. Começaram a
analisar os investimentos que geraram perdas. Com esse trabalho, queremos garantir os direitos dos participantes. Pois
se forem constatadas irregularidades por má administração,
iremos solicitar o ressarcimento dos prejuízos causados.
Outro trabalho de grande importância para a gestão é o
Programa de Integridade, mecanismo de combate à corrupção com diretrizes para reforçar a cultura da ética no Infraprev.
Esta edição traz, ainda, a atualização do simulador de
aposentadoria do Plano CV com a nova taxa de juros. O
estudo atuarial recomendou a adequação do retorno dos
investimentos aos compromissos previdenciários, pagamento dos benefícios atuais e futuros. Dessa forma a meta
ficou mais aderente à realidade do mercado.
Os participantes também podem conferir o resultado da
pesquisa de satisfação realizada em 2017, nossos números
do trimestre, plano de custeio, as experiências dos colegas
que estão aposentados e dicas de qualidade de vida.
Estamos trabalhando de forma integrada para atingir
bons resultados. Somente com muito empenho conseguiremos superar todos os desafios.
Contamos com a colaboração de todos os participantes,
no sentido de acompanharem as ações desenvolvidas e
solicitarem esclarecimentos sobre pontos não compreendidos. Cabe a nós mantermos todos atualizados sobre as
ações desenvolvidas para o fortalecimento do Infraprev.
Diretoria Executiva

Reajuste de Benefícios dos Planos CV e BDI

Os benefícios do Plano CV de renda vitalícia e do
Plano BDI Saldado dos assistidos optantes pelo INPC
como reajuste, iniciados até maio de 2017, terão aumento de 1,69% a partir do pagamento de maio de
2018. Os assistidos com benefícios iniciados desde junho de 2017 terão percentuais proporcionais, conforme a tabela de reajuste dos benefícios.
Início do Benefício
Reajuste (%)
Até Mai/17
1,69
Jun-17
1,33
Jul-17
1,63
Ago-17
1,46
Set-17
1,49
Out-17
1,51
Nov-17
1,14
Dez-17
0,95
Jan-18
0,69
Fev-18
0,46
Mar-18
0,28
Abr-18
0,21

FALE CONOSCO
FORMULÁRIO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Para fins de atualização de dados no Infraprev,
gostaria de mais esclarecimentos sobre o item D
da ficha de atualização cadastral (sobre indicação
de beneficiários para recebimento do saldo de
conta do participante).
André Felipe Mendes da Silva
Teresina - PI
RESPOSTA: Sobre a indicação de beneficiários
para recebimento do saldo de conta do participante - no caso do seu falecimento ainda trabalhando na Infraero, e não havendo beneficiários
para recebimento de pensão, o saldo de conta
será pago a quem estiver inscrito (indicado pelo
participante).
E-MAIL
RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
Parabéns à diretoria financeira do Infraprev,
por trabalhar acima da meta financeira nas
atuais circunstâncias diante de um mercado financeiro com tantas variáveis. Fico muito grato
em saber que estamos diante de uma equipe
muito competente.
Ovidio Soato
São Paulo - SP
Parabéns a essa competente equipe. Nos sentimos
protegidos e mais tranquilos!
José Aragão de Lima
Maceió - AL
SOBRE INFRAERO
Parabéns pelo comunicado sobre a possível privatização da Infraero e se antevendo às possíveis alterações em relação à patrocinadora. É buscando alternativas que se sobrevive! Mais uma vez parabéns!
Manuel Gomes da Cunha
Niterói - RJ
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Gestão

Projeto Força Tarefa apura
responsabilidades

Reunião de lançamento do Projeto na sede do Infraprev, com a presença do presidente do Conselho Deliberativo,
Flávio Rodrigues, do conselheiro Washington Santana, da Diretoria Executiva, da gerente Jurídica de Relações Institucionais, da coordenadora do Gabinete dos Conselhos, além dos profissionais da FGV, da Jacoby Fernandes &
Reolon Advogados Associados e das CTAs.

As Comissões Técnicas de Apuração
(CTAs) já estão analisando os investimentos sob denúncia ou que geraram
prejuízo ao Infraprev. O Conselho Deliberativo selecionou 13 profissionais
com experiência em processos de apuração de responsabilidade para o Projeto Força Tarefa Novo Infraprev.
O objetivo desse trabalho é apurar
as informações e, caso confirmado
dano aos investimentos investigados,

instituir ações de reparação. O resultado das apurações e a responsabilização dos agentes – pessoas físicas
ou jurídicas – serão encaminhadas ao
Ministério Público e à Polícia Federal.
O Projeto, com duração prevista de
até 180 dias, tem ainda a participação
da FGV Projetos na etapa de diligência
dos investimentos e da assessoria jurídica do escritório Jacoby Fernandes &
Reolon Advogados Associados.

Fique por dentro

Jornal Futuro – Por motivo
de redução de custo, não tem
mais versão impressa do Jornal
Futuro para os assistidos. Agora o Jornal é exclusivamente
eletrônico, enviado por e-mail
e disponível em https://www.
infraprev.org.br/midias/jornal-futuro/ e no aplicativo para celular – nas plataformas Android
e Apple – e tablet. Caso não
receba a publicação bimestral,
atualize o seu e-mail no Infraprev.

Programa de Integridade

O Infraprev realizou evento sobre Programa de Integridade, em 27 de março, no Rio de Janeiro, que contou com a
presença dos empregados do Instituto, membros do Conselho Deliberativo, profissionais do mercado e de entidades
de previdência complementar. Foram convidados para participar como palestrantes (foto da esquerda para à direita) o
gerente de Conformidade e Controles Internos da Previ, Rafael Soares Ribeiro de Castro; a gerente de Gestão de Riscos
e Conformidade da Petros, Sandra Regina de Oliveira; o diretor de Compliance da Siemens, Reynaldo Makoto Goto;
além da gerente de Compliance e Riscos do Infraprev, Clarissa Braga, e da diretora-superintendente, Claudia Avidos.
As diretoras de Administração e Finanças, Juliana Koehler, e de Benefícios, Ana Lucia Esteves, prestigiaram o evento.
Ética, governança, corrupção, fraudes, mecanismos de controle e prevenção foram alguns dos assuntos discutidos por
esses profissionais das áreas de riscos e compliance.

Planos de custeio – Os planos de custeio de 2018 dos
planos CV, BDI-Saldado, BDII
e PAI-I, elaborados com base
nas avaliações atuariais de
2017, estão em vigor desde
1º de abril. O plano de custeio
garante que as contribuições
de hoje sejam atuarialmente
viáveis para atender aos compromissos previdenciários no
futuro. Para conferir os percentuais das contribuições e os
custeios administrativo, previdencial e de investimentos,
divulgados por e-mail em 5 de
abril, acesse o portal Infraprev,
Notícias – Plano de Custeio do
Infraprev para 2018.

Mar/Abril 2018 Jornal Futuro
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Serviços

Porto Seguro:
10% de desconto
no Clube de
Vantagens

Participantes vencedoras do
Espaço Eu Fotógrafo
Jane Maria Izoguire (RS) e Cintia
Mendes dos Santos Aguiar (DF) foram
as vencedoras do concurso Espaço Eu
Fotógrafo, com o tema ‘Superação’,
no Facebook do Infraprev. A seleção

das fotos foi divulgada pelo Conselho
Editorial do Jornal Futuro, em 21 de
março. Para conferir as imagens basta
acessar www.facebook.com/infraprev
e buscar por #espacoeufotografo.

Participantes que forem renovar ou fazer seguro do carro podem solicitar cotação com a Porto
Seguro, parceira do Infraprev no
Clube de Vantagens (www.infraprev.org.br/cdv.). Por meio da Corretora Chibra, a seguradora oferece 10% de desconto.
O desconto também é válido para cônjuges, pais e filhos
de participantes. O orçamento pode ser solicitado mediante identificação pelos e-mails:
atendimento4@chibra.com.br e
alexrubens@chibra.com.br.

O momento da formatura, aos 53 anos, de
Jane Maria Izoguire. Para a vencedora,
a foto representa a superação das
dificuldades em conciliar família,
trabalho e estudos.

O nascimento da filha da
participante Cintia Mendes dos
Santos Aguiar. A imagem mostra
a vitória na recuperação da
pequena Beatriz, ainda recémnascida, depois de uma gravidez
de alto risco.

Palavras
Cruzadas

1
3

Termos de Previdência
e Finanças
Horizontal

2
4

5

6

7

1 Indicador mais utilizado para medir o
crescimento da economia.
6 Um aspecto que se deve considerar ao investir.
7 Um documento que precisa ser apresentado para
a concessão de um empréstimo no Infraprev.
8 É a menor parte do total do patrimônio, determinada
em função do retorno dos investimentos.
9 Conjunto de bens, valores e créditos que formam
o patrimônio de uma empresa ou de uma pessoa.
10 Conjunto de bens e direitos e obrigações atuais e
futuras de uma determinada empresa ou fundo
de pensão.
11 Pessoa que é assistida pelo plano do Infraprev.
13 Benefício assegurados aos dependentes do participante.

8

9

10

Vertical
2 Contribuição destinada à aposentadoria no Plano CV.
3 Tipo de previdência complementar que o
Infraprev faz parte.
4 Percentual máximo de dedução das contribuições do
Plano CV no Imposto de Renda.
5 Perda do poder aquisitivo da moeda, processo de
elevação dos preços.
6 Retorno de um investimento.
12 Índice da Bolsa de Valores de São Paulo.
1 3 Órgao que fiscaliza a previdência complementar fechada.
Vertical
2.Básica, 3. Fechada, 4. Doze, 5. Inflação, 6. Rentabilidade, 12. Ibovespa, 13. Previc
Horizontal
1.PIB, 6. Risco, 7. Contracheque, 8. Cota, 9. Ativo,
10. Patrimônio, 11. Aposentado, 13. Pensão
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Simulador de
aposentadoria é
atualizado com
nova taxa
A taxa de juros que compõe a meta
atuarial do Plano CV de 5,7% em 2017
passou para 5,6% em 2018. Desde 29
de março, o simulador de aposentadoria do portal já está considerando a
nova taxa na projeção do benefício de
renda mensal vitalícia.
O estudo atuarial realizado em 2017
identificou a necessidade de adequação da taxa ao novo patamar,
mais realista e que mantém o
equilíbrio dos recursos do
Plano CV com os valores
necessários aos pagamentos dos benefícios atuais
e futuros. O
simulador de
aposentadoria
fica localizado em
www.infraprev.org.br
– Autoatendimento –
Benefícios ou Opções por
Desligamento.

Previdência

Pesquisa de satisfação mantém
avaliação positiva do Infraprev
A pesquisa realizada em 2017 constatou satisfação dos
participantes assistidos que atingiu 95%, soma das
notas ótima e boa, e 89% dos ativos. As principais
associações espontâneas apresentadas pelos
dois públicos ao se referirem ao Infraprev foram
segurança, aposentadoria e complementação.
Modernidade foi o atributo que recebeu avaliação mais positiva pelos ativos (78%), enquanto os
assistidos apontaram pela eficiência (96%). A afirmação
‘Confio na gestão do Infraprev’, teve concordância por 75%
do público ativo, enquanto o percentual chegou a 93% para aposentados e pensionistas. “Atenção dada aos participantes” e “pagamento em dia” foram os principais fatores das avaliações positivas.
O estudo quantitativo conduzido pela Gestner Gestão e Consultoria foi
realizado por telefone com 601 participantes ativos e 211 aposentados e pensionistas, escolhidos aleatoriamente. A consulta, que agora é feita de dois em
dois anos, tem por objetivo desenvolver ações de melhoria em processos,
planos e serviços oferecidos.
Os temas abordados na análise foram: gestão, investimentos, imagem, plano de benefícios, serviços, canais de comunicação e de atendimento.
IMAGEM (Avaliação)

Ativos

Assistidos

Solidez

72%

94%

Modernidade

78%

93%

Transparência

68%

90%

Eficiência

71%

96%

Segurança/Sustentabilidade

58%

89%

Veja no portal Infraprev

EM SEU INVESTIMENTO

EM VOCÊ E SUA FAMÍLIA

Visualize os resultados
por plano de benefícios

Explore o espaço de
educação previdenciária

Acompanhe os investimentos do seu
plano no Infraprev - CV, BDI, BDII ou
PAI – I. Veja os resultados do
segmento de renda fixa, renda
variável, investimentos estruturados,
empréstimos e imóveis.

Mensalmente são divulgadas notícias
publicadas na mídia sobre educação
financeira. O espaço contém também
um modelo de planilha de orçamento
familiar para planejar os gastos e um
glossário com os principais termos de
previdência e finanças.

EM VOCÊ E SUA FAMÍLIA
Consulte informações sobre
como solicitar empréstimo
Veja como funciona as regras de
empréstimo para ativos e assistidos,
além de procedimentos como
renegociação e repactuação da dívida.
Esclareça informações sobre seu
empréstimo em caso de desligamento
da patrocinadora ou quitação antecipada
da dívida. A simulação de empréstimo é
realizada no Autoatendimento.
Mar/Abril 2018 Jornal Futuro
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Relacionamento

Canais de atendimento para inscritos no PDITA
Os participantes inscritos no Programa de Incentivo
à Transferência e à Aposentadoria (PDITA) podem tirar
dúvidas sobre as opções de desligamento pela Central
de Atendimento (0800-707-1273) e pelo Fale Conosco
do portal Infraprev.
A decisão entre aposentadoria, resgate ou portabilidade deve ser informada ao Instituto o quanto antes
para que o participante não perca tempo em receber. O
pagamento é considerado a partir do dia seguinte à data
do requerimento enviado ao Instituto.
A orientação da equipe do atendimento é importante, principalmente, por conta da simulação entre as opções e do envio de documento.
Atenção ao Vínculo no Plano - Caso não venha a
requerer a aposentadoria no mês do desligamento da
Infraero, a partir de um mês sem contribuir para o plano,
o participante entra em Benefício Proporcional Diferido
(BPD.) No BPD, o participante mantém o vínculo ao plano e efetua o pagamento mensal da sua contribuição
administrativa e a do patrocinador até a data do requerimento. Pode requerer o BPD, o participante que tenha
três anos de contribuição e menos de 58 anos de idade.

Canais de atendimento
Central de Atendimento - 0800 707 1273
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
Fale Conosco no Portal
www.infraprev.org.br
Atendimento presencial na sede
Av. República do Chile, nº 230 – 18º andar –
Centro - Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20031-170 –
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
Para agendar a visita é preciso entrar ligar para
o 0800 707 1273.
Suporte do Infraprev em São Paulo e Brasília
São Paulo – Sergio Velloso – (11) 5033-8677
sergio.velloso@infraprev.org.br
Brasília – Maria Tereza de Sá – (61) 3312-3329
maria.tereza@infraprev.org.br
Atendimento por e-mail
E-mail exclusivo para inscritos no PDITA
atendimentopdita@infraprev.org.br

Por Onde Anda
Leonardo Mesquita – Parnamirim (RN)
Um dos fundadores do Infraprev, Leonardo Mesquita, esteve presente na inauguração do primeiro terminal do Aeroporto do Galeão (RJ) e hoje aproveita a aposentadoria em sua cidade natal
– Parnamirim (RN). “Usufruo da vida de aposentado 24 horas por dia. Já trabalhei muito, hoje
descanso, viajo e aproveito os amigos”, conta o participante. Diariamente, Leonardo pratica
musculação, curte o condomínio em que mora, vai à piscina e bate-papo com colegas. Pelo
fato de já ter trabalhado em diversos carnavais, natais e feriados, desfruta com prazer sua casa,
mas considera que a melhor parte da aposentadoria é viajar. Na lista dos últimos passeios estão Gramado, Curitiba e Buenos Aires. E-mail: lmleite@gmail.com.

Ivanilde Lopes – São Paulo (SP)
Durante anos, Ivanilde Lopes teve sua rotina profissional dividida entre trabalhar na Infraero e dar aulas
de idiomas para o ensino médio e fundamental. Precisou optar entre as duas atividades e escolheu
a Infraero. Ao completar um ano de aposentada, busca nova oportunidade para voltar a lecionar.
“Não podemos parar e muito menos deixarmos vazia nossa cabeça. É fundamental estarmos
ativos, em contato com pessoas para manter a mente saudável” destaca a participante. Segundo
Ivanilde, não há nada melhor do que estar entre amigos e antigos colegas de trabalho. Navegar na
internet, assistir filmes e cuidar dos seus bichinhos, oito cachorros e um gato, são algumas das atividades diárias da recém-aposentada. E-mail: ivanilde_lopes_silva@hotmail.com.
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De olho nos Investimentos

Infraprev divulga resultado do 1° trimestre
O Infraprev obteve boa rentabilidade em todos os
seus planos no 1° trimestre de 2018. No Plano CV, onde
está a maioria dos participantes, a rentabilidade acumulada bruta de seus investimentos foi de 3,53%. O desempenho foi superior à meta atuarial acumulada de 2,05%.
A cota líquida teve rentabilidade de 3,23% e o patrimônio do plano atingiu R$ 3,263 bilhões.
O superávit alcançado no trimestre de R$ 23,6 milhões
possibilitou a redução do déficit técnico acumulado do
Plano CV de R$ 64,6 milhões em dezembro de 2017 para
R$ 40,9 milhões em março de 2018.
O melhor desempenho foi no segmento de renda variável com 11,38%. O segmento de investimentos estruturados
teve retorno de 3,52%, seguido de empréstimos com 3,51%.
A renda fixa teve rentabilidade de 2,60%, desempenho acima do indicador usado como benchmark, o CDI (Certificado
de Depósito Interbancário), que encerrou o trimestre com
1,59%. Os Imóveis rentabilizaram 0,71% ao Plano CV.

Resultado dos outros planos

Plano BDI Saldado - Obteve rentabilidade acumulada
de 2,36%, que também superou a meta atuarial de 2,01%.
Os segmentos que impulsionaram o resultado foram empréstimos com 4,27%, investimentos estruturados com

3,59% e renda fixa com
2,32%. O patrimônio
do plano fechou em
R$ 87,053 milhões.
O re su l t a d o d e
R$ 839 mil alcançado no trimestre aumentou o superávit acumulado
que chegou a R$ 8 milhões.
Plano BDII - Nos três primeiros meses teve 2,34% de retorno,
acima da meta atuarial de 2%. Os três
segmentos que compõem a carteira tiveram o seguinte resultado: empréstimos com
4,33%, investimentos estruturados com 3,65% e
renda fixa com 2,32%. O patrimônio do BDII encerrou
o trimestre em R$ 14,029 milhões. Houve o registro de
59 mil de superávit, aumentando o acumulado que ficou
em R$ 3.037 milhões.
Plano PAI-I - O Plano Associativo PAI-I, também conhecido como Plano Anei, encerrou o trimestre com
patrimônio de R$ 275 mil. A rentabilidade até março
foi de 1,55%, com aplicações exclusivas no segmento
de renda fixa.

Infraprev faz palestra
na SIPAT da Infraero
O Infraprev participou da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (SIPAT) da Infraero, em 10 de maio, no Edifício Infraero, no Setor Comercial Sul, em Brasília. A apresentação foi realizada pela profissional Maria Tereza de Sá, lotada na representação do Instituto na sede da
Infraero. A palestra foi sobre o plano de previdência direcionada para benefícios, simulação de aposentadoria, opções de desligamento e aumento do percentual de contribuição através do portal www.infraprev.org.br,
via Autoatendimento. Participantes inscritos no Programa de Incentivo à
Transferência ou à Aposentadoria (PDITA) tiraram dúvidas sobre aposentadoria, resgate e portabilidade.

Nossos Números
MARÇO/2018

Distribuição dos Ativos

4,26% 4,55%
14,58%
70,61%

Renda Fixa

6,01%

Renda Variável
Imóveis

Inv. Estruturados

Cota
Cota Plano CV
Cota Plano PAI I

8,133307251
1,473635442
Patrimônio
Plano CV
R$ 3.263.332.612,90
Plano BDI
R$ 87.053.782,24
Plano BDII
R$ 14.029.841,75
Plano PAI I
R$ 275.551,77
Patrimônio Total
R$ 3.364.691.788,66

Empréstimos

Mar/Abril 2018 Jornal Futuro
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Nossa Gente

O poder do
amor de mãe
Cintia Mendes, é mãe, batalhadora
e vitoriosa. Passou por diversos episódios de emergência durante a gravidez devido à pressão alta, que ocasionou o nascimento prematuro de sua
filha Beatriz. Complicações pós-parto
também a deixaram apreensiva devido ao risco de morte que a filha corria.
Após o nascimento, a pequena Bia
permaneceu na UTI por 35 dias. “Não
poder tê-la em meus braços, causou-me uma dor imensa. Temia pelas
nossas vidas e algumas vezes, pedi
a Deus que somente a salvasse, pois
acreditava que não superaria tamanha dificuldade”, conta a participante
emocionada. Segundo ela, familiares e
amigos foram essenciais, com mensagens de força, fé e otimismo, para que
persistisse nessa caminhada.
Hoje, a participante, do Centro de
Serviços Administrativos e Técnicos
do Setor Comercial Sul da Infraero, em

Brasília,
agradece
pela vida e
aproveita cada momento com a família.
Uma das maiores lições que Cintia aprendeu
diante das dificuldades foi a de
ser solidária e se preocupar com
o próximo. Para ela, as pessoas precisam uma das outras, seja por meio
de doações ou de palavras de apoio.
Somente após Beatriz ter completado um ano, os pais acreditaram ter
superado essa fase, já que os exames

afirmavam estar
tudo bem e
sem sequelas.
“A maternidade
veio para completar a felicidade”, conclui Cintia. Para
ela, todas essas lembranças se
transformaram em sentimentos de
vitória. Aos três anos, Beatriz é saudável, frequenta a creche, faz amizades facilmente e brinca com todos.
“Uma verdadeira miss simpatia”,
finaliza a mãe.

Mais vida

Dançar faz bem para saúde e para alma
A dança é um dos exercícios
físicos mais completos, trabalha
desde a musculatura e os batimentos cardíacos até a mente.
A atividade é considerada terapêutica, em razão dos hormônios que são liberados durante o
exercício, como a serotonina, que
auxilia no alívio da tensão, da ansiedade e na regulação do sono.
Recomendada para todos os
sexos e idades, sem restrição, a
dança mantém a saúde em equilíbrio, trabalha toda a musculatura corporal, fortalece os ossos e
é uma aliada do emagrecimento.
Durante uma hora de aula, em
média, são gastas 250 calorias.
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Benefícios
proporcionados
pela dança

Aumenta o
condicionamento físico
Fortalece os ossos e
evita osteoporose
Aumenta a frequência
cardíaca e respiratória
Reduz dores no corpo
Proporciona o bom humor
Retarda o envelhecimento
Melhora a autoestima

