Relatório de Gestão do exercício de 2012

A. PERSPECTIVA/DESAFIO
Desafio da Excelência Operacional.
B. OBJETIVO ESTRATÉGICO
EOP-04: Elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea,
consolidando a excelência da gestão com sustentabilidade.
C. INDICADOR
EOP-04.7: Número de aeroportos Copa adequados aos requisitos de acessibilidade.
C.1 DIREÇÃO DA MELHORIA:

X

D. META
2012 – -.
2013 – -.
2014 - 11.
2015 - -.
E. RESULTADO ESPERADO
Aeroportos atendendo aos padrões e requisitos de acessibilidade, no que tange a mobiliários e
edificações.

1. DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Consideramos na escolha do indicador o cálculo percentual de adequação dos aeroportos aos
requisitos de acessibilidade.
2. FÓRMULA DE CÁLCULO
Nº de aeroportos adequados aos requisitos de acessibilidade.
3. OUTROS CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS AO INDICADOR
Acessibilidade – É uma característica do urbanismo, edificações, transportes, sistemas e meios de
comunicação, que permitem a utilização a qualquer pessoa.
Legislação que regulamenta:
Lei 10.048/00 – Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica;
Lei 10.098/00 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida;
Decreto Nº 5.296/04 – Regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2000.
Resolução nº 009, de 05 de junho de 2007 – Anac; entre outras.
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NBR 9050 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações. Espaço, mobiliário
e equipamentos urbanos.
4. UNIDADES DE MEDIDA
Número.
5. FONTE DOS DADOS
Diagnóstico.
Planilha preenchida pelos aeroportos compilados.
6. CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatórios consolidado por regional elaborado pelo respectivo Comitê Regional de Acessibilidade. *
Para facilitar o entendimento, segue abaixo quadros contendo todos os requisitos contidos no
diagnóstico:
Calçadas
(item 6.1 e 6.10 da NBR9050/04)
Tem largura mínima de 120cm (circulação de uma pessoa em pé e outra numa cadeira de rodas)?
No caso de faixa gramada junto ao meio fio, a faixa pavimentada tem largura mínima de 150cm?
Revestimento no piso é antiderrapante?
Revestimento do piso é contínuo, sem ressaltos ou depressões?
Revestimento do piso tem superfície regular, firme e estável, sem provocar trepidações?
Inclinação transversal do piso é de no máximo 3%?
A calçada possui inclinação longitudinal de até 5%?
Se, a calçada possui inclinação longitudinal maior que 5%, esta inclinação é menor que 12,5%?
A calçada tem inclinação contínua?
Se existirem degraus em qualquer das inclinações, assinale a opção não.
Os degraus têm espelhos com altura máxima de 18cm e piso mínimo de 28cm?
Se existem obstáculos como caixas de coleta, lixeiras, telefones públicos e outros, estes obstáculos estão fora
do espaço de passagem de pedestre?
Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação, estão localizados a uma altura superior a 210
cm?
A acomodação do acesso de veículos é feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a não criar degraus ou
desníveis abruptos na calçada?
No alinhamento entre a calçada e o lote particular, o portão de garagem ou portão de acesso à área privada,
abre para o interior do lote?
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Coletores
(item 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.70 da NBR9050/04)
Nas grades e ralos, o espaço máximo entre barras é de 1,5cm?
As grelhas são embutidas no piso, sem alterar o nivelamento deste?
Em caso de grelhas salientes, a altura máxima do ressalto é 1,5cm?
As grelhas estão dispostas transversalmente à direção do movimento?
Os capachos são embutidos no piso, sem alterar o nivelamento deste?
Em caso de capachos salientes, a altura máxima do ressalto é 5 mm?

Circulação Externa
(item 4.3.1, 5.9.1, 6.1, 6.6 e 6.10.4 da NBR9050/04)
Os pisos têm superfície regular, firme, estável e que não provoque trepidação?
Os pisos são antiderrapantes sob quaisquer condições?
Os espaços de circulação externa têm uma faixa livres com largura mínima de 120cm para circulação de uma
pessoa em pé e outra cadeira de rodas?
A inclinação transversal máxima do piso da circulação é de 3%?
O piso é plano, com desnível máximo de 0,5cm?
Onde há desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm, há rampa com inclinação máxima de 50%:
Onde há degraus, maiores que 1,5 cm, e escadas, há rampa ou equipamento eletromecânico vencendo o mesmo
desnível?
As zonas de circulação estão livres de obstáculos como caixa de coleta, lixeira, floreiras, telefones públicos,
extintores de incêndio e outros?
Placas de sinalização e outros elementos suspensos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação estão a
uma altura mínima de 210 cm em relação ao piso?
Há piso tátil alerta sob o mobiliário suspenso?

Circulação Interna
(item 6.9 da NBR9050/04)
Se a extensão do corredor é de até 4,00 m, a sua largura mínima é de 0,90m?
Se a extensão do corredor é de 4,00m até 10,00m, a sua largura mínima é de 1,20 m?
Caso seja superior a 10,00 m de comprimento, a sua largura mínima é de 1,50m?
No caso de redução de largura (em ponto de transposição), este ponto tem no máximo 0,40 de extensão,
mantendo livre uma largura mínima de passagem de 0,80m?
O piso dos corredores e passagens é revestido com material não escorregadio?
O piso é plano, com desnível máximo de 0,5cm?
O piso dos corredores e passagens tem nivelamento contínuo e sem degraus?
A inclinação transversal máxima do piso da circulação é de até 2%?
O piso dos corredores e passagens é revestido com material regular, contínuo e durável?
Onde há desníveis entre 0,5cm e 1,5cm, há rampa com inclinação máxima de 50%?
Onde há degraus, maiores que 1,5cm, e escadas, há rampa ou equipamento eletromecânico vencendo o mesmo
desnível?
Em degraus isolados, há sinalização tátil de alerta localizada antes do início e após o término da mudança de
planos nos desníveis?
As faixa de piso com texturas diferenciadas em degraus isolados têm largura de 25cm a 60cm, afastando 32cm
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no máximo do ponto onde ocorre o desnível?
Há guarda-corpo nos desníveis e terraços?
Os guarda-corpos são construídos em materiais rígidos, firmemente fixados às paredes ou barras de suporte?
Os guarda-corpos oferecem condições de segurança na utilização?
Obstáculos como caixas de coleta, lixeira, floreiras, telefones públicos, extintores de incêndio e outros estão
fora da zona de circulação?
Placas de sinalização e outros elementos suspensos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação estão a
uma altura mínima de 210cm em relação ao piso?
O espaço de acesso ao elevador tem um distância livre mínima de 150cm em frente à porta do elevador?
Se há telefone público, pelo menos 1 (um) deles está instalado a uma altura mínima de 73cm a máxima de
120cm?
Há placas indicativas no interior das edificações para a adequada circulação de pessoas com mobilidade
reduzida?
A sinalização visual é em cores contrastantes?
A sinalização visual tem dimensão apropriada para pessoas com visão subnormal?

Portas
(item 6.9 da NBR9050/04)
As portas têm vão livre mínimo de 80cm?
As portas de duas ou mais folhas possuem pelo menos uma das folhas com vão livre de 80cm?
As portas estão dispostas de maneira a permitir sua completa abertura?
As maçanetas são do tipo alavanca?
As maçanetas possuem altura entre 90cm e 110cm?
As portas podem ser abertas com um único movimento?
Há um largura mínima de 150cm em frente à porta (lado da abertura)?
Há uma largura mínima de 120cm em frente à porta (lado contrário a abertura)?
Há um espaço lateral à porta (lado de abertura) e no mínimo 60cm que possibilite a aproximação à maçaneta?
No caso de locais de hospedagem ou de saúde, há puxador horizontal com comprimento igual a metade da
largura da porta?
O desnível máximo nas soleiras das portas é de 0,5cm da altura?

Superfície para Refeição ou Trabalho e Balcões
(item 9.3 e 9.5 da NBR9050/04)
As mesas possuem altura da superfície de trabalho entre 75cm e 85cm?
As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura mínima de 73cm embaixo da
superfície de trabalho?
Mesas ou superfícies para refeições ou trabalho possuem profundidade livre para aproximação frontal de no
mínimo, 50cm?
Há um módulo de referência de 80cm x 120cm para aproximação frontal à mesa?
As mesas são apropriadas ao uso de pessoas em cadeira de rodas?
Os balcões de atendimento possuem altura da superfície de trabalho de no máximo 90cm?
Os balcões de atendimento permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima
de 73cm embaixo da superfície de trabalho?
Os balcões de atendimento possuem profundidade livre para aproximação de, no mínimo, 30cm?
Há um módulo de referência de 80cm x 120cm para aproximação frontal ao balcão?
O guichê possui altura máxima de 105cm em relação ao piso?
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Bebedouros
(item 9.1 da NBR9050/04)
Se há bebedouro, pelo menos 1 (um) deles possui altura máxima de 90cm?
Há uma altura livre inferior de no mínimo 73cm do piso?
Há um módulo de referência (80cm x 120cm) para aproximação frontal ao bebedouro?
Os bebedouros do tipo garrafão e filtros estão posicionados na altura entre 80cm e 120cm do piso?
Circulação Vertical
(item 6.1.7.1, 6.8.2 e 9.2.1 da NBR9050/04)
A porta do elevador tem vão mínimo de 80cm?
O tempo de permanência da porta aberta está entre 5s e 15s?
O elevador tem dimensão mínima de cabine de 110cm por 140cm?
O revestimento do piso da cabine tem superfície dura e antiderrapante, permitindo uma fácil manobra de
cadeira de rodas?
O piso da cabine tem cor contrastante com a do piso do pavimento?
Os botões de chamada externos têm dimensão mínima de 19 mm, excluindo-se a aba?
Os botões de chamada externos e painel de comando são providos de indicação visual para indicar cada
chamada registrada que se extingue quando atendida?
Os comandos de emergência estão agrupados na parte inferior do painel de comandos da cabine?
A altura do último botão no painel de comando está a uma altura máxima de 1300 mm, medida a partir do
piso da cabine, com tolerância para mais ou para menos de 25 mm?
A altura do primeiro botão no painel de comando está a uma altura mínima de 900 mm, medida a partir do
piso da cabine, com tolerância de 25 mm?
Existe Marcação Braile de identificação do pavimento, colocada imediatamente abaixo da designação do
pavimento?
Existe identificação do pavimento em ambos os lados dos batentes das portas em todos os pavimento?
A dimensão mínima das letras e números das marcações dos comandos é de 1,6 cm?
Os números das indicações do pavimento onde se encontra o elevador têm altura mínima de 1,6cm?
Há um corrimão fixado nos painéis laterais e de fundos da cabine?
Se há corrimão, a parte superior deste está há uma altura entre 89 e 90cm do piso acabado e com espaço livre
entre o painel da cabine e o corrimão de 40 mm?
A cabina tem iluminação elétrica com no mínimo duas lâmpadas?
Os capachos embutidos no piso são nivelados com saliência menor que 0,5cm de altura?
Elevador que atende as exigências da NBR 15.597/08 está identificado com o Símbolo Internacional de
Acesso?
O elevador é provido com um dispositivo de nivelamento próprio que automaticamente, leva a cabina ao piso
dos pavimentos, dentre de uma tolerância máxima de 15 mm sob condições normais de carga e descarga?
Plataforma Elevatória
(item 6.8.3 e 6.8.4 da NBR9050/04)
Existe plataforma elevatória?
Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido em edificações de uso público ou
coletivo é de 2,00m?
Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido em edificações de uso público ou
coletivo é de até 9m?
A plataforma possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxilio nos pavimentos atendidos para
utilização acompanhada?
A plataforma possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos
pavimentos atendidos para utilização assistida?
Se a plataforma é de percurso inclinado, há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20cm
de desnível?
O assento é escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?
Há sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante
sua utilização na área de espera?
Existe sinalização visual demarcando a área para espera de embarque e limite da projeção de percurso do
equipamento em funcionamento?
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Escadas
(item 6.6 da NBR9050/04)
Há rampa ou elevador vencendo o mesmo desnível da escada?
A escada tem largura mínima de 120cm?
A dimensão do piso, (profundidade), do degrau é maior que 28cm e menor que 32cm?
A dimensão do espelho do degrau é maior que 16cm e menor que 18cm?
As dimensões dos espelhos e pisos são constantes em toda a escada, excetuando-se as escadas fixas com
lanços curvos ou mistos?
O primeiro e o último degraus de um lanço de escada estão distantes da área de circulação em pelo menos
30cm?
A inclinação transversal máxima da escada é de 1%?
Os pisos dos degraus da escada é revestido com material antiderrapante e estável?
Há no início e no final de cada segmento da escada um patamar de no mínimo 120cm de comprimento na
direção do movimento?
Há patamares em qualquer mudança de direção na escada?
Há corrimão em ambos os lados da escada?
Há guarda-corpo ou parede em ambos os lados?
Se trata de escadas ou degraus fixos em rotas acessíveis, está associada a rampa ou ao equipamento de
transporte vertical?
A escada atende a NBR 9077?
Rampas
(item 6.5 da NBR9050/04)
A largura mínima da rampa é de 120cm?
O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?
A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas no anexo1?
A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?
As laterais da rampa são protegidas por paredes, guarda-corpos ou ressaltos no piso de no mínimo 5cm (Guia
de balizamento) em ambos os lados?
Há, no início e ao final de cada segmento de rampa, um patamar de no mínimo 120cm de comprimento na
direção do movimento?
Há corrimão em ambos os lados da rampa?
Há guarda-corpo ou paredes em ambos os lados?

Rebaixamento de Calçada
(item 6.10.11 da NBR9050/04)
Nas calçadas, em locais com faixa destinada à travessia de via pública por pedestres, há rebaixamento do meiofio e rampa sobre a calçada?
Há faixa de circulação plana, livre e contínua na calçada em frente à rampa?
A faixa de circulação na calçada em frente à rampa tem, no mínimo, 80cm de largura?
A rampa possui largura mínima de 120cm?
As bordas laterais da rampa são afuniladas e rampadas, não existindo degraus entre os pisos da rampa e da
calçada, ou há obstáculos laterais como jardins ou guarda-copos?
As bordas laterais da rampa têm 50cm de largura, na sua maior dimensão?
Há continuidade entre o piso da rampa e da via pública, sem interrupção por degraus?
O piso da rampa é revestido com material antiderrapante?
Há faixa de sinalização tátil de alerta com textura e cor diferenciada no piso da rampa com largura entre 25cm
e 50cm?

Corrimão e Guarda-Corpo
(item 6.7 da NBR9050/04)
Há corrimão em ambos os lados da escada ou rampa?
Os corrimãos são feitos de material resistente?
Os corrimãos são construídos em materiais rígidos, firmemente fixados às paredes ou barras de suporte e
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oferecem condições de segurança na utilização?
Os corrimãos são de seção circular entre 3,0cm e 4,5cm de diâmetro?
Há um espaço livre de no mínimo 4cm entre a parede e o corrimão?
Se a projeção dos corrimãos incidir dentro da largura da rampa, esta é máxima de 10cm de cada lado?
Os corrimãos têm prolongamento horizontal de, no mínimo, 30cm nos dois níveis servidos pela escada ou
rampa?
As extremidades do corrimão têm acabamento recurvado?
As extremidades do corrimão têm desenho contínuo, são fixadas ou justapostas à parede?
Os corrimãos têm continuidade, sem interrupção nos patamares intermediários?
A altura do corrimão da escada é de 92cm do piso, medidos de sua geratriz superior?
O corrimão da rampa está instalado a duas alturas: 92 e 70cm do piso, medido da geratriz superior?
Se a escada ou rampa possui largura superior a 240cm, há corrimão intermediário?
Os corrimãos intermediários somente são interrompidos quando o comprimento do patamar é superior a
1,40m?
Se a escada ou rampa não tiverem paredes laterais, há guarda-copo de 105cm de altura associado ao
corrimão?
O corrimão da escada ou rampa atende a NBR9077?

Sanitários e Vestiários
(item 7.1 da NBR9050/04)
O sanitário ou vestiário está localizado em lugar acessível?
O sanitário ou vestiário está localizado próximo à circulação principal?
Os sanitários ou vestiários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?
Os boxes para bacia sanitária têm dimensões mínimas de 150cm x 170cm?
Há área livre de 80cm de largura por 120cm de comprimento para transferência lateral, perpendicular e diagonal ao vaso sanitário?
Se o box para bacia sanitária possui dimensões de 150cm x 150cm, há área externa de manobra com dimensões de 150cm x 120cm?
Se o box para bacia sanitária possui dimensões de 150cm x 150, há porta com largura mínima de 100cm?
A bacia sanitária está a uma altura entre 43cm e 45cm do piso, medido a partir da borda superior sem assento?
Se há plataforma para compor a altura da bacia sanitária, a projeção horizontal da plataforma ultrapassa no máximo 5cm o contorno da
base da bacia?
No caso da bacia com caixa acoplada, há barra na parede do fundo, de forma a evitar que a caixa seja usada como apoio?
Caso haja barra, a distância mínima entre a face inferior e a tampa da caixa acoplada é de 15cm?
As barras de apoio da bacia sanitária têm comprimento mínimo de 80cm?
As barras possuem seção circular com diâmetro entre 3,0cm e 4,5cm?
A barra lateral à bacia está posicionada de modo a avançar 50cm da extremidade frontal da bacia sanitária?
A distância entre o eixo do vaso e a face da barra lateral é de 40cm?
A porta do sanitário ou do boxe para bacia sanitária tem vão livre mínimo de 80cm?
A porta do sanitário ou do boxe para bacia sanitária tem barra horizontal para facilitar seu fechamento?
A porta do sanitário ou do boxe para bacia sanitária está disposta de maneira a permitir sua completa abertura?
A maçaneta ou trinco da porta do sanitário ou do boxe para bacia Sanitária é do tipo alavanca?
Os lavatórios são sem coluna?
O lavatório está fixado à uma altura entre 78cm e 80cm em relação ao piso?
Há uma altura livre de 73cm sob o lavatório?
Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensões de 120cm x 80cm frontal ao lavatório?
Há barras de apoio instaladas junto ao lavatório, na altura do mesmo?
As torneiras do lavatório são de alavanca, monocomando ou acionadas por célula fotoelétrica?
O piso dos sanitários é antiderrapante?
Os acessórios do sanitário estão localizados a uma altura entre 50cm e 120cm em relação ao piso?
A forma de abertura da porta e distribuição de aparelhos nos banheiros e lavabos permitem a utilização por um usuário em cadeira de
rodas?
Há o Símbolo Internacional de Acesso afixado na porta do sanitário?
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Auditórios, Cinemas, Teatros e Similares
(item 8.2.1 da NBR9050/04)
Há uma área mínima equivalente a um círculo de 150cm de diâmetro para uma rotação de 360° de uma
cadeira de rodas sem deslocamento?
Para a transposição de obstáculos isolados (portas ou outros obstáculos fixos com extensão de no máximo
40cm), existe uma largura livre mínima de 80cm?
A largura para a circulação de um cadeira de rodas é de no mínimo 90cm?
Há uma largura mínima de 120cm para a circulação de uma pessoa em pé e outra numa cadeira de rodas?
Os locais destinados às pessoas em cadeiras de rodas atendem à tabela do anexo II a seguir?
Os espaços para cadeiras de rodas têm 80cm de largura e 120cm de comprimento?
Os espaços para cadeiras de rodas são planos?
Há uma faixa de no mínimo 30cm para circulação, localizada na frente do espaço para cadeira de rodas, atrás
ou em ambas as posições?
Os espaços para cadeira de rodas estão distribuídos pelo recinto?
Os espaços para pessoas em cadeira de rodas permitem que estes possam sentar-se próximo a seus
acompanhantes?
Os espaços para cadeira de rodas estão localizados em uma rota acessível, vinculada a uma rota de fuga?
Há uma rota acessível interligando os espaços PCR* ao palco e aos bastidores?
Estacionamento
(item 8.12 da NBR9050/04)
Há vagas de garagem ou estacionamento reservadas para veículos utilizados por pessoas com deficiência na
mobilidade, localizadas próximo aos acessos de circulação de pedestres?
Estas vagas evitam que ocorram a circulação e passagem de pedestres entre veículos?
Há sinalização nestas vagas, por meio de faixa de 1,20 m de largura pintada no piso, em amarelo, lateral à
vaga?
As vagas reservadas são demarcadas com linha contínua na cor branca sobre o pavimento?
Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento, as vagas reservadas
para veículos utilizados por pessoas com deficiência na mobilidade são devidamente sinalizadas?
As vagas reservadas têm o Símbolo Internacional de Acesso pintado no piso?
As vagas reservadas são identificadas com placa vertical, com o Símbolo Internacional de Acesso e com
identificação escrita relativa à condição de reserva da vaga e do público-alvo?
Há rebaixamento do meio-fio e rampa na calçada para ligar a vaga à calçada ou passeio?
O caminho a ser percorrido pela pessoa com deficiência na mobilidade é livre e sem obstáculos?
Geral
(Lei 10098/00, NBR9050/04)
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos
edifícios vizinhos é acessível?
Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação está livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que
impeçam ou dificultem a acessibilidade?
A circulação é acessível desde a rua até o saguão onde se localiza o elevador?
Se não há elevador ou outro equipamento eletromecânico acessível, há rampas ligando os pavimentos?
Há rampas em qualquer caso onde ocorra um desnível maior que 1,5cm e menor que 48cm, já que são
proibidos lances de escadas com menos de três degraus?
Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços
do edifício, entre si e o exterior, cumpre os requisitos legais de acessibilidade?
As dependências em que ocorre maior fluxo de pessoas estão situadas no andar térreo?
Há pelo menos um banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possa
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ser utilizado por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida?
Na entrada dos prédios públicos totalmente adaptados às exigências desta lei, está fixado o símbolo
internacional de acessibilidade?
Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar dispõem de espaços, reservados para
cadeira de rodas, de acordo com a ABNT, de modo que facilite as condições de acesso, circulação e
comunicação?
Se existe legislação municipal referente à acessibilidade, a edificação cumpre as determinações desta
legislação?
Treinamento
(Resolução Nº 009, de 05 de junho de 2007 - ANAC)
A Administração Aeroportuária possui um Programa de Treinamento que assegure disponibilidade de pessoal
especialmente capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem
como às pessoas idosas?
Possui sistemática para o registro do pessoal que já realizou o(s) treinamento(s) acima?
Existe a necessidade de cursos específicos? (caso positivo, listar abaixo).
Inspeção
(Resolução Nº 009, de 05 de junho de 2007 - ANAC)
Existe procedimento alternativo para inspeção por detector de metal sejam em pórtico ou mediante utilização
de bastões, para passageiros que utilizam marca-passo ou implante coclear, de forma que não interfira com o
funcionamento desses dispositivos médicos?
Existe avisos escritos, alertando os passageiros sobre os procedimentos previstos no item anterior em área antes
dos detectores de metal?
O aviso citado no item anterior está em área visível?
São disponibilizadas cadeiras de rodas ou cadeiras comuns para uso das pessoas portadores de necessidades
especiais durante a inspeção de segurança das ajudas técnicas, tais como: bengalas, muletas, andadores e
outras?
Telefone
(Item 9 da NBR 9050/04 e Decreto 5296 Art. 16 § 2º)
Existe pelo menos dois por cento do total de telefones com capacidade para originar e receber chamadas de
longa distância, nacional e internacional, adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e
para usuários de cadeiras de rodas?
Exite telefone que transmita mensagens de texto (TDD)?
O telefone acessível para Pessoa em Cadeira de Roda e o telefone que transmite mensagen de texto (TDD),
esta instalado junto ao conjunto de telefones?

7. PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO
Semestral.
8. RESPONSÁVEL PELA APURAÇAO
Comitê Regional de Acessibilidade
9. DETALHAMENTO POR DEPENDÊNCIA / UNIDADE ORGANIZACIONAL
O detalhamento das ações a serem executadas será definido no 1º semestre de 2012, após a
elaboração dos Planos de Ação à cargo das Regionais.
10. RESPONSÁVEL PELO RESULTADO
Superintendente do Aeroporto e DOGP/Sede.
*O Comitê será criado por Ato Administrativo.
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A. PERSPECTIVA/DESAFIO
Desafio da Excelência Operacional
B. OBJETIVO ESTRATÉGICO
EOP-04: Elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea,
consolidando a excelência da gestão com sustentabilidade.
C. INDICADOR
EOP-04.8: Estágio das dimensões "Consumidores e Clientes", "Público Interno", "Comunidade",
"Valores, Transparência e Governança", "Meio Ambiente", "Fornecedores" e "Governo e
Sociedade" do Instituto Ethos.

C.1 DIREÇÃO DA MELHORIA:

X

D. META
2012 - manter o estágio de 2011 e avançar na pontuação.
2013 - avançar mais um estágio.
2014 - manter o estágio de 2013 e avançar na pontuação.
2015 - avançar mais um estágio.
E. RESULTADO ESPERADO
Fortalecer as práticas da GESTÃO corporativa da Infraero fundamentada nos pilares da
Responsabilidade Social Empresarial.

1. DEFINIÇÃO DO INDICADOR
INDICADORES ETHOS DE RSE: são ferramentas de uso essencialmente interno, que permite a
avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de responsabilidade social, além
do planejamento de estratégias e do monitoramento do desempenho geral da empresa.
Os indicadores são estruturados em forma de questionários e abrangem as dimensões:
Consumidores e Clientes; Público Interno; Comunidade; Valores, Transparência e
Governança; Meio Ambiente; Fornecedores e Governo e Sociedade, que possibilitam autodiagnósticos mais precisos e aprofundados de cada área.
2. FÓRMULA DE CÁLCULO
Após preencher o questionário dos Indicadores, a empresa envia os dados para o Instituto Ethos, por
meio do sistema dos Indicadores Ethos. Os dados são processados, transformados em pontuação e
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notas e apresentados no Relatório de Diagnóstico, permitindo a cada empresa compará-los, por
meio de tabelas e gráficos, com o grupo de benchmarking (as dez empresas com as melhores notas)
e com a média do grupo de empresas que responderam ao questionário no mesmo período.
A posição da INFRAERO resultará das respostas consolidadas dos Superintendentes Regionais e
Superintendentes da Sede, ao questionário padrão do Instituto ETHOS.
Os Superintendentes responderão sob a ótica de toda a Empresa.
3. OUTROS CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS AO INDICADOR
INSTITUTO ETHOS: é uma organização não governamental criada com a missão de mobilizar,
sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornandoas parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.
O Instituto Ethos é um pólo de organização de conhecimento, troca de experiências e
desenvolvimento de ferramentas que auxiliam as empresas a analisar suas práticas de gestão e
aprofundar seus compromissos com a responsabilidade corporativa.
O Instituto Ethos propõe-se a disseminar a prática da responsabilidade social empresarial, ajudando
as instituições a:


Compreender e incorporar de forma progressiva o conceito do comportamento empresarial
socialmente responsável;



Implementar políticas e práticas que atendam a elevados critérios éticos, contribuindo para
alcançar sucesso econômico sustentável a longo prazo;



Assumir suas responsabilidades com todos aqueles que são impactados por suas atividades;



Demonstrar aos seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente responsável
para retorno a longo prazo sobre seus investimentos;



Identificar formas inovadores e eficazes de atuar em parceria com as comunidades na
construção do bem-estar comum; e



Prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômico e ambientalmente
sustentável.

O questionário de avaliação da empresa está dividido em sete grandes temas:


Valores, Transparência e Governança
o Compromissos éticos
o Enraizamento na cultura organizacional
o Governança Corporativa
o Relações com a concorrência
o Diálogo e Engajamento com as Partes Interessadas (Stakeholders)
Balanço social



Público Interno
o Relações com sindicatos
o Gestão participativa
o Compromisso com o futuro das crianças
o Compromisso com o desenvolvimento Infantil
o Valorização da Diversidade
o Compromisso com a não discriminação e Promoção da Equidade Racial

o
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o
o
o
o
o
o
o

Compromisso com a Promoção da Equidade de Gênero
Relações com Trabalhadores Terceirizados
Política de remuneração, benefícios e carreira
Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho
Compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade
Comportamento nas demissões
Preparação para a aposentadoria



Meio Ambiente
o Compromisso com a Melhoria da Qualidade Ambiental
o Educação e Conscientização Ambiental
o Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida de produtos e
serviços
o Sustentabilidade da Economia Florestal
Minimização de entradas e saídas de materiais



Fornecedores
o Critérios de seleção e avaliação de fornecedores
o Trabalho infantil na cadeia produtiva
o Trabalho forçado (ou análogo ao Escravo) na cadeia produtiva
Apoio ao desenvolvimento de fornecedores



Consumidores e Clientes
o Política de comunicação comercial
o Excelência do atendimento
Conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais de produtos e serviços



Comunidade
o Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de entorno
o Relações com organizações locais
o Financiamento da ação social
Envolvimento da empresa com a ação social



Governo e Sociedade
o Contribuições para campanhas políticas
o Construção da Cidadania pelas Empresas
o Práticas anticorrupção e antipropina
o Liderança e influência social
o Participação em projetos sociais governamentais

o

o

o

o

Cada tema é dividido em um conjunto de indicadores cuja finalidade é explorar em diferentes
perspectivas como a empresa pode melhorar seu desempenho naquele aspecto.
Cada indicador é formado por uma questão de profundidade, questões binárias e questões
quantitativas.
Questão de Profundidade – este tipo de indicador permite avaliar o estágio atual da gestão da
empresa em relação à determinada prática de responsabilidade social empresarial.
Questões Binárias – este tipo de indicador é composto de questões binárias (resposta sim ou não)
que qualificam a resposta escolhida no indicador de profundidade. As questões binárias contêm
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elementos de validação e aprofundamento do estágio de responsabilidade social identificado pela
empresa e ajudam a entender quais práticas devem ser incorporadas à gestão dos negócios.
Questões Quantitativas – este tipo de indicador propõe o levantamento sistemático de determinados
dados, que podem ser avaliados segundo séries anuais e cruzados com outros.
A estrutura do questionário dos Indicadores Ethos permite que a empresa planeje o modo de
fortalecer seu compromisso com a responsabilidade social. A disposição em escala fornece
parâmetros para os passos subsequentes e, juntamente com os indicadores binários, aponta diretrizes
para o estabelecimento de metas de aprimoramento dentro do universo de cada tema.
4. UNIDADES DE MEDIDA
Número.
5. FONTE DOS DADOS
DAGS, DARH, DART, DAST, PRMC, DCNC, PROU, DTME, DACC, PRCE, DAPG.
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6. CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO
Os Indicadores foram desenvolvidos de forma a preservar a comparabilidade de informações. Dessa
forma é possível comparar o desempenho de um ano para o outro, observando os avanços, desafios
e oportunidades de evolução.

TEMAS

ESTÁGIO PONTOS ESTÁGIO PONTOS ESTÁGIO PONTOS ESTÁGIO PONTOS
S DO RSE OBTIDO S DO RSE OBTIDO S DO RSE OBTIDO S DO RSE OBTIDO
2008
2008
2009
2009
2010
2011
S
S
S 2010
S 2011
1 2 3 4

Valores,
Transparênci
ae
Governança
Público
Interno

3

2

Meio
Ambiente

3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5.20

2

4.67

2

3.75

2

4.74

3.78

2

3.25

2

3.43

2

3.81

5.02

2

4.63

3

7.00

3

5.69

Fornecedores

2

3.33

2

3.91

2

3.90

2

3.90

Consumidore
s e Clientes

2

4.92

2

4.94

2

4.12

2

4.96

3

Comunidade
Governo e
Sociedade

2

3

7.13
3.10

2

3

6.49
2.85

2

3

6.40
3.42

2

6.45
3.45

7. PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO
Anual.
8. RESPONSÁVEL PELA APURAÇAO
DAGS.
9. DETALHAMENTO POR DEPENDÊNCIA / UNIDADE ORGANIZACIONAL
Corporativa.
10. RESPONSÁVEL PELO RESULTADO
DAGS.
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A. PERSPECTIVA/DESAFIO
Desafio da Excelência Operacional.
B. OBJETIVO ESTRATÉGICO
EOP–04: Elevar os padrões de qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea,
consolidando a excelência da gestão com sustentabilidade.
C. INDICADOR
EOP-04.9: Índice de
maturidade em gerenciamento
de projetos.
C.1 DIREÇÃO DA MELHORIA:

X

D. META
2012 - 1,32.
2013 - 1,81.
2014 - 2,48.
2015 - 2,90.
E. RESULTADO ESPERADO
As metas foram definidas levando-se em consideração a previsibilidade da aplicação de práticas
de gerenciamento de projetos para os períodos definidos. De acordo com a Pesquisa Sobre
Maturidade em Gerenciamento de Projetos do Maturity by Project Category Model – MPCM, o
índice de maturidade média em gerenciamento de projetos no Brasil foi de 2,61 em 2010 e para o
setor Administração Indireta o índice foi de 2,20 no mesmo período. O avanço no índice
pressupõe a melhoria de práticas em gerenciamento de projetos e consequente alcance da
excelência operacional, favorecendo o reconhecimento dos serviços prestados por parte de nossos
clientes.

1. DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Mensuração da capacidade de gerenciar projetos com sucesso por meio de uma quantificação
numérica que é comparada a padrões internacionais de acordo com o setor.
2. FÓRMULA DE CÁLCULO
O cálculo do indicador baseia-se no Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos Prado
(Prado MMGP), o qual é estruturado em cinco níveis e seis dimensões que serão apresentadas a
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seguir. A apuração do índice de maturidade ocorrerá com a aplicação de uma pesquisa
organizacional sistemática que será tabulada para a obtenção do resultado corporativo.
A apuração do índice é feita com a obtenção dos pontos para os níveis de maturidade para cada ano
e a fórmula consta a seguir:
(100 + Somatório dos pontos obtidos em cada questão) / 100 = Índice de maturidade em GP
Os pontos para cada questão analisada são originados da seguinte escala:
Opção
Valor

A
10

B
7

C
4

D
2

E
0

3. OUTROS CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS AO INDICADOR
O resultado do indicador terá como elementos comparativos os seguintes níveis:
Nível 1 – Inicial – quando a empresa está no estágio inicial de gerenciamento de projetos, que são
executados na base da intuição, “boa vontade” ou do “melhor esforço” individual. Geralmente não
se faz planejamento e o controle é inexistente. Não existem procedimentos padronizados. O sucesso
é fruto do esforço individual ou da sorte. São grandes as possibilidades de atraso, estouro do
orçamento e não atendimento das especificações técnicas dos projetos.
Nível 2 – Conhecido – quanto a organização já fez diversos investimentos em treinamento e
adquiriu softwares de gerenciamento de projetos. Existem iniciativas isoladas de uso dos
conhecimentos adquiridos e pode ocorrer uma iniciativa para padronização dos procedimentos,
mesmo de forma incipiente. Percebe-se a necessidade de efetuar uma padronização de uso amplo
para facilitar o planejamento e o controle dos projetos. Em geral, os fracassos ainda continuam
ocorrendo.
Nível 3 – Padronizado – quando a organização já possui um Escritório de Projetos e efetuou uma
padronização de procedimentos, difundida e utilizada em todos os projetos e parte dela está
informatizada. Foi implantada uma estrutura organizacional adequada e possível ao setor e aos seus
tipos de projetos, no momento da implementação. Procura-se efetuar alinhamento dos projetos com
as estratégias organizacionais e obter o maior comprometimento com os envolvidos. Os gerentes de
projetos evoluem em competências técnicas, comportamentais e contextuais. Tem-se conhecimento
dos problemas que afetam a performance dos projetos mas, apesar de se observar uma significativa
melhoria nesta performance, estes problemas não foram sanados.
Nível 4 – Gerenciado – quando todos os processos implantados pela organização foram
consolidados e todos os problemas foram sanados e uma análise das causas e desvios da meta dos
projetos foi feita e contramedidas foram estabelecidas e aplicadas com sucesso. A estrutura
organizacional foi revista e evoluiu de modo a permitir um relacionamento realmente eficaz com as
áreas envolvidas. Existe um forte alinhamento dos projetos com os negócios da organização. Existe
um banco de dados sobre projetos executados que possibilita acesso às melhores práticas.
Nível 5 – Otimizado – quando os projetos estão sendo realizados de forma otimizada com base na
larga experiência, nos conhecimentos, atitudes pessoais e em um excelente de bancos de dados de
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melhores práticas. A organização tem alta confiança em seus profissionais e aceita desafios de alto
risco.
O indicador será apurado tomando-se por base as seguintes dimensões:
Competência Técnica (Gerenciamento de Projetos) e Contextual
Uso da Metodologia
Uso de Informatização
Uso de Adequada Estrutura Organizacional
Alinhamento com os Negócios da Organização (Alinhamento Estratégico)
Competência Comportamental
4. UNIDADES DE MEDIDA
Número.
5. FONTE DOS DADOS
Os dados para aferição do indicador (pesquisa) serão coletados em toda plataforma da Empresa
onde existam unidades organizacionais responsáveis pelo gerenciamento de projetos.
6. CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO
Os dados necessários para apuração do indicador serão coletados por meio de sistemática própria da
metodologia MMGP-Prado, que consiste na aplicação de pesquisa organizacional a todos os
gestores de projetos e demais envolvidos.
7. PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO
Anual.
8. RESPONSÁVEL PELA APURAÇAO
DAPG - Gerência de Projetos Corporativo – PGPC.
9. DETALHAMENTO POR DEPENDÊNCIA / UNIDADE ORGANIZACIONAL
Corporativa.
10. RESPONSÁVEL PELO RESULTADO
DAPG.
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A. PERSPECTIVA
Desafio do Reconhecimento.
B. OBJETIVO ESTRATÉGICO
REC-01 - Assegurar a satisfação dos clientes, a confiança e o reconhecimento da sociedade.
C. INDICADOR

REC – 01.2: Percentual de
clientes e usuários
satisfeitos com os serviços
da Infraero

C.1 DIREÇÃO DA MELHORIA:
Marque com um (X) dentro do quadrado a opção.
Para cima visa aumentar, para baixo visa baixar e para o lado visa manter como está.
D. META
2012 – de 75% a 79%.
2013 – de 80% a 84%.
2014 – de 85% a 89%.
2015 – de 85% a 89%.
E. RESULTADO ESPERADO
Aumento, a cada ano, do número de clientes e usuários satisfeitos com os serviços prestados
pela Infraero.
1. DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Percentual de clientes e usuários satisfeitos com os serviços.
2. FÓRMULA DE CÁLCULO
Clientes e usuários satisfeitos com os serviços da Infraero x 100
Total do universo de clientes e usuários pesquisados
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3. OUTROS CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS AO INDICADOR
Clientes e Usuários: Passageiros, Cliente Carga, Pilotos, Concessionários, Empresas Aéreas e
População de Áreas Vizinhas aos Aeroportos da Infraero.
Metodologia a ser aplicada: pesquisa quantitativa e qualitativa, com a elaboração de
questionários individuais para cada público a ser pesquisado, constando os serviços prestados
pela Infraero.
O total de clientes e usuários corresponderá ao universo da amostra.
4. UNIDADES DE MEDIDA
% - Percentual.
5. FONTE DOS DADOS
Relatórios anuais com os resultados da Pesquisa de Satisfação e Imagem Percebida.
6. CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO
 Elaboração do Termo de Referência
 Abertura e conclusão do Processo Licitatório
 Monitoramento da execução da Pesquisa
 Validação dos relatórios finais da Pesquisa
7. PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO
Anual.
8. RESPONSÁVEL PELA APURAÇAO
PRMC/MCPC.
9. RESPONSÁVEL PELO RESULTADO
Superintendente do Aeroporto, da Regional e PRMC/Sede.
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ANEXO II
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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15 ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanço Patrimonial
(Em R$ mil)

ATIVO

Notas

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
Impostos a Recuperar
Almoxarifados
Outras Contas

5
6
7
8
9

NÃO CIRCULANTE

2012

2011

PASSIVO

1.179.243

2.025.862 -41,8% CIRCULANTE

270.961
867.823
(181.913)
156.297
59.778
6.297

1.306.746 -79,3% Recursos de Terceiros
757.538 14,6%
Vinculados a Investimentos
Comando da Aeronáutica
(182.134)
-0,1%
56.127 178,5%
Tesouro Nacional
70.781 -15,5% Fornecedores de Bens e Serviços
16.804 -62,5% Encargos Trabalhistas
Tributos a Recolher
Previdência Complementar - Infraprev
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
805.688 47,6% Participação nos Lucros
Cauções de Terceiros em Espécie
Outras Obrigações

1.189.317

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

VAR. %

191.405

154.331
503.698
(485.899)
136.360
172

Notas

13
14
15

16
17a
18
17b

24,0% NÃO CIRCULANTE

Contas a Receber
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
Depósitos Judiciais
Aplicação em Notas do Tesouro

6
7

334.102
(314.852)
172.054
101

INVESTIMENTOS

10

365.417

IMOBILIZADO

11

599.839

540.112

11,1%

INTANGÍVEL

12

32.656

33.791

-3,4%

-33,7%
-35,2%
26,2%
-41,4%

Provisões Trabalhistas e Cíveis
Perdas em Sentenças Judiciais
Previdência Complementar - Infraprev
Benefício Pós-Emprego
Participação nos Lucros

19
20
17a
17e
17b

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO ATIVO

2.368.560

ATIVO COMPENSADO
Almoxarifados da União
Bens da União
Garantias Caucionárias de Terceiros
TOTAL DO ATIVO APÓS COMPENSADO

9
22a
22b

2012

2011

VAR. %

849.209

1.445.713

-41,3%

69.455
66.765
2.690
0
435.714
150.021
119.479
16.720
25.590
6.698
18.162
7.370

763.948
733.471
22.153
8.324
337.906
139.464
129.121
11.382
37.250
9.329
10.215
7.098

-90,9%
-90,9%
-87,9%
-100,0%
28,9%
7,6%
-7,5%
46,9%
-31,3%
-28,2%
77,8%
3,8%

437.310

252.600

73,1%

209.522
62.606
31.657
133.353
172

196.725
55.875
0
0
0

6,5%
12,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1.082.041

1.133.237

-4,5%

1.009.336
206.058
(133.353)

1.009.336
123.901
0

0,0%
66,3%
100,0%

2.368.560

2.831.550

-16,4%

13.674.635

12.033.760

13,6%

1.721
10.840.378
2.832.536

2.520
10.257.353
1.773.887

-31,7%
5,7%
59,7%

16.043.195

14.865.310

7,9%

77.454 371,8%
Capital Social
Reservas de Lucros
Ajuste de Avaliação Patrimonial

21a
21b
21c

2.831.550 -16,4% TOTAL DO PASSIVO

13.674.635

12.033.760

13,6% PASSIVO COMPENSADO

1.721
10.840.378
2.832.536

2.520
10.257.353
1.773.887

-31,7% Almoxarifados da União
5,7% Bens da União
59,7% Garantias Caucionárias de Terceiros

16.043.195

14.865.310

7,9% TOTAL DO PASSIVO APÓS COMPENSADO

9
22a
22b

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Demonstração do Resultado do Exercício
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em R$ mil)
RESERVA DE LUCRO
DESCRIÇÃO

NOTA

CAPITAL
LEGAL

INCENTIVOS
FISCAIS

RETENÇÃO DE
LUCROS

LUCROS/PREJUÍZOS
ACUMULADOS

AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL

TOTAL DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CONSOLIDADO

OUTROS RESULTADOS
ABRANGENTES

EXERCÍCIO DE 2011
Saldos em 31/12/2010

973.587

Capitalização A.G.E. de 29/04/2011
Através de Reservas de Retenção de Lucros

10.273

3.350

35.749

57.479

(21.730)

Resultado Abrangente Total
Lucro do Exercício

7.376
102.902

Saldos em 31/12/2011

1.044.689

(35.749)

Deliberação conforme A.G.O. de 29/04/2011
Reversão da Reserva de Retenção de Lucros
Compl. de JCP do exercício de 2010

Destinações:
- Reserva Legal
- Juros sobre Capital Próprio - JCP
- Retenção de Lucros

0

1.009.336
1.009.336

17.649

1.009.336

17.649

3.350
123.901

102.902

0

21.730
(21.730)

0
(21.730)

147.528

0
147.528

(7.376)
(37.250)
(102.902)

0
(37.250)
0

0
0

1.133.238
1.133.238

EXERCÍCIO DE 2012
Saldos em 31/12/2011

3.350

102.902

0

-

Deliberação conforme A.G.O. de 20/04/2012
Reversão da Reserva de Retenção de Lucros

0

Resultado Abrangente Total
Ajuste Benefício Pós Emprego
Lucro do Exercício
Destinações:
- Reserva Legal
- Juros sobre Capital Próprio - JCP
- Retenção de Lucros
Saldos em 31/12/2012

1.133.237

(133.353)
107.746

21b2
18
21b3

5.387
76.769
1.009.336
1.009.336

23.036

3.350
206.058

179.671

(5.387)
(25.590)
(76.769)
0
0

(133.353)
107.746

0
(25.590)
- 0
(133.353)
(133.353)

1.082.041
1.082.041

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto
(Em R$ mil)

DESCRIÇÃO

2012

2011

VAR. %

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
a) Resultado Líquido Ajustado
Lucro Líquido Antes dos Investimentos para União
Depreciação e Amortização
Valor Residual do Imobilizado Baixado
Resultado de Participações Societárias em Coligadas
Juros sobre Capital Próprio
b) (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo
Contas a Receber de Clientes
Almoxarifados
Outras Contas a Receber
Depósitos Judiciais
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
c) Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Obrigações Sociais
Outras Contas a Pagar
Provisão para Contingências Trabalhistas e Cíveis
Sentenças Judiciais - Perdas
Previdência Complementar - Infraprev
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Investimentos
Aquisição de Imobilizados
Aquisições de Intangíveis
Receitas Ataero
Investimentos Ataero
Variação Recursos de Terceiros
Obras em Bens da União
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento

649.542
389.910
102.236
65.338
90.875
1.183

459.477
361.455
94.571
2.366
0
1.085

41,4%
7,9%
8,1%
2661,4%

(226.240)
59.311
11.003
(89.591)
(35.695)
(171.268)

(167.558)
(170.678)
(13.901)
6.593
(25.280)
35.709

35,0%
-134,8%
-179,1%
-1458,9%
41,2%
-579,6%

163.465
97.808
(9.643)
10.557
8.219
12.797
6.731
36.996

176.036
77.539
28.114
19.729
10.276
30.227
8.806
1.344

-7,1%
26,1%
-134,3%
-46,5%
-20,0%
-57,7%
-23,6%
2651,8%

586.767

467.955

25,4%

(378.838)
(212.720)
(13.446)
91.942
(795.125)
8.690
(282.163)

(28.917)
(194.976)
(18.437)
546.691
(683.655)
8.094
(213.928)

1210,1%
9,1%
-27,1%
-83,2%
16,3%
7,4%
31,9%

9,1%

(1.581.660)

(585.128)

170,3%

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos / Juros sobre capital próprio
Participação nos Lucros

(38.433)
(2.459)

(30.058)
0

27,9%
100,0%

Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamento

(40.891)

(30.058)

36,0%

Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes

(1.035.785)

(147.230)

603,5%

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Caixa
Saldo Final de Caixa e Equivalentes Caixa

1.306.746

1.453.976

-10,1%

270.961

1.306.746

-79,3%

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Demonstração do Valor Adicionado
(Em R$ mil)

DESCRIÇÃO
Receitas
- Receitas Operacionais
- Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa
- Eventuais, Canc. e Outras Operacionais
Insumos Adquiridos de Terceiros
- Desp. c/ Mat., Energia e Serv. Terceiros
- Outras Desp. Operacionais e Canc. Rec.
Valor Adicionado Bruto
Retenções
- Depreciação / Amortização
- Contingências Trabalhistas/Cíveis
- Perdas em Sentenças Judiciais
Valor Adicionado Líquido
Valor Adicionado Recebido em Transferência
- Receitas Financeiras
- Resultado de Participações Societárias em Coligadas

2012

2011

VAR.%

4.354.831
4.365.363
(54.985)
44.453

3.766.274
3.757.104
(35.709)
44.878

15,6%
16,2%
54,0%
-0,9%

(1.613.603)
(1.535.784)
(77.819)

(1.416.766)
(1.384.992)
(31.774)

13,9%
10,9%
144,9%

2.741.228

2.349.507

16,7%

(144.674)
(102.236)
(10.929)
(31.509)
2.596.554
33.438
124.313
(90.875)

(151.483)
(94.571)
(37.909)
(19.003)

-4,5%
8,1%
-71,2%
65,8%

2.198.025

18,1%

131.990
131.990
0

-74,7%
-5,8%
100,0%

Valor Adicionado Total a Distribuir

2.629.992

2.330.014

12,9%

Distribuição do Valor Adicionado
- Pessoal e Encargos
- PDITA / PDVI
- Participação nos Lucros
- Juros s/Capital Próprio da União
- Obras em Bens da União
- Tributos
- Despesas Financeiras
- Recursos para Novos Investimentos

2.629.992
1.870.997
13.280
6.829
25.590
282.163
335.813
13.164
82.157

2.330.014
1.668.534
2.112
9.312
37.250
213.928
275.062
13.538
110.279

12,9%
12,1%
528,9%
-26,7%
-31,3%
31,9%
22,1%
-2,8%
-25,5%

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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ANEXO III
Instituto INFRAERO de Seguridade Social INFRAPREV
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16 ANEXO III – INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV
Serão apresentadas informações acerca dos seguintes temas:
 Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento e Resumo do Demonstrativo de
Investimentos – DI
 Política de Investimentos
 Demonstrações Contábeis dos Exercícios de 2012 e 2011, juntamente com o Parecer dos
Auditores Independentes
 Parecer Atuarial dos planos

Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento e Resumo do
Demonstrativo de Investimentos – DI
OBJETIVO
Este Relatório tem por objetivo verificar a aderência dos investimentos dos planos de benefícios do
Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV às diretrizes de aplicação estabelecidas pela
Resolução CMN nº 3.792, de 24 de Setembro de 2009 e na Política de Investimentos do
INFRAPREV.
Nos tópicos a seguir, serão apresentadas as principais informações referente ao Acompanhamento da
Política de Investimentos para 2012, Demonstrativo de Investimento – DI e Divergência Não
Planejada – DNP, referente ao mês de Dezembro de 2012.

PARTE 1: Alocação dos Recursos
A Resolução CMN nº 3.792, estabelece as diretrizes pertinentes à aplicação dos recursos das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e classifica os investimentos em seis
segmentos: Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Investimentos no Exterior,
Imóveis e Operações com Participantes.
Os ativos que compõem o segmento de Renda Fixa são classificados em: (I) Títulos da Dívida
Pública Mobiliária Federal; (II) Títulos das Dívidas Públicas Mobiliárias Estaduais e Municipais;
(III) Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa de emissão ou coobrigação de instituições
autorizadas a funcionar pelo BACEN; (IV) Depósitos em poupança em Instituições autorizadas a
funcionar pelo BACEN; (V) Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa de Emissão de
Companhias Abertas, incluídas as Notas de Crédito à Exportação (NCE) e Cédulas de Crédito à
Exportação (CCE); (VI) Obrigações de Organismos Multilaterais emitidas no País; (VIII)
Certificados de Recebíveis de Emissão de Companhias Securitizadoras; e (VIII) Cotas de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios e as Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios.
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Os ativos que compõem o segmento de Renda Variável são classificados em: (I) Ações da Emissão
de Companhias Abertas e os correspondentes Bônus de Subscrição, Recibos de Subscrição e
Certificados de Depósito; (II) Cotas de Fundos de Índice, referenciado em cesta de Ações de
Companhias Abertas, admitidas à negociação em Bolsa de Valores; (III) Títulos e Valores
Mobiliários de Emissão de Sociedade de Propósito Específico (SPE); (IV) Debêntures com
Participação nos lucros; (V) Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC); (VI)
Certificados de Reduções certificados de Emissão (RCE) ou de Créditos de Carbono do Mercado
Voluntário, admitidos à negociação em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros ou Mercado de
Balcão Organizado, ou Registrados em Sistema de Registro, Custódia ou Liquidação Financeira
devidamente autorizado pelo BACEN ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência; e
(VII) Certificados representativos de Ouro Físico no padrão negociado em bolsa de Mercadorias e
de Futuros.
Os ativos que compõem o segmento de Investimentos Estruturados são classificados em: (I) Cotas
de Fundos de Investimento em Participações e as Cotas de Fundos de Investimentos em Cotas de
Fundos de Investimento em Participações; (II) Cotas de Fundos de Investimento em Empresas
Emergentes; (III) Cotas de Investimento Imobiliário; e (IV) Cotas de Fundos de Investimentos e as
Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento classificados como
Multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM,
aplicando-se os limites, registros e condições estabelecidos a investidores que não sejam
considerados qualificados, nos termos da regulamentação da CVM.
Os ativos que compõem o segmento de Investimentos no Exterior são classificados em: (I) Ativos
emitidos no Exterior pertencentes às Carteiras dos Fundos constituídos no Brasil, observada a
regulamentação estabelecida pela CVM; (II) Cotas de Fundos de Investimentos e as Cotas de
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento classificados como Dívida Externa;
(III) Cotas de Fundos de Índice do Exterior admitidas à negociação em Bolsa de Valores do Brasil;
(IV) Certificados de Depósito de Valores Mobiliários com lastro em Ações de Emissão de
Companhia Aberta ou Assemelhada com sede no Exterior – Brazilian Depositary Receipts (BDR) –,
conforme regulamentação estabelecida pela CVM; e (V) Ações de Emissão de Companhias
Estrangeiras sediadas no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
Os ativos que compõem o segmento de Imóveis se subdividem em: (I) Empreendimentos
Imobiliários; (II) Imóveis para Aluguel e Renda; e (III) Outros Imóveis.
Por último, o segmento de Operações com Participantes se compõe de: (I) Empréstimos feitos com
recursos do Plano de Benefícios aos seus Participantes e Assistidos; e (II) Financiamentos
Imobiliários feitos com recursos do Plano de Benefícios aos seus Participantes e Assistidos.
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a) Alocação dos Recursos por Segmento de Aplicação

Alocação Atual x Limite Legal

Renda Fixa
Renda Variável
Inv. Estruturados
Imóveis
Operações com Participantes
0%

10%
Limite Legal

20%

30%

PLANO PGA

40%
PLANO BD II

50%

60%

Plano BD I

70%

80%

90%

100%

Plano CV

O gráfico demonstra que a estrutura de investimentos do INFRAPREV encontrava-se em
conformidade com os limites legais estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.792. Ressalte-se que o
Instituto pode, conforme as oportunidades de investimentos do mercado financeiro, realocar seus
recursos de acordo com os limites inferiores e superiores estabelecidos pela legislação vigente.

1.1. Limites de Alocação dos Recursos por Segmento de Aplicação por Plano de Benefícios –
Base de dados do Balancete – Dezembro/2012.
O INFRAPREV estabeleceu que os Limites de Alocação por Segmentos devem respeitar os limites
legais estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.792, em relação aos Recursos de cada Plano de
Benefício.

690

Relatório de Gestão do exercício de 2012

INFRAPREV - Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável
Valor
Segmento de Aplicação
Renda Fixa
Títulos da Dívida Mobiliária Federal
Tít. e Val. Mobiliários de Renda Fixa
Demais Títulos e Valores Mobiliários
Renda Variável
Novo Mercado
Nível 2
Nível 1
Bovespa Mais
Demais Ações
Títúlos e Val. Mobiliários de SPEs
Derivativos
ETF - Fundo de Índice
Fundo de Investimento em Ações (FIC FIA)
Investimentos Estruturados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Imóveis
Empreendimentos
Imóveis para Aluguel e Renda
Outros Imóveis
Operações com Participantes
Empréstimos a Participantes
Financ. Imobiliários a Participantes
Total dos Investimentos

Aplicado
1.197.607.115,26
702.844.033,28
452.555.738,84
42.207.343,14
313.612.471,26
112.295.632,00
9.426.356,00
118.818.288,26
0,00
59.081.175,70
438.460,00
-320.600,00
0,00
13.873.159,30
325.388.226,28
287.016.810,46
38.371.415,82
114.921.721,70
114.457,50
114.807.264,20
0,00
155.277.108,86
155.277.108,86
0,00
2.106.806.643,36

% Relativa Alocação
dos
Objetivo
Recursos
56,84%
33,36%
21,48%
2,00%
14,89%
5,33%
0,45%
5,64%
0,00%
2,80%
0,02%
-0,02%
0,00%
0,66%
15,44%
13,62%
1,82%
5,45%
0,00%
5,45%
0,00%
7,37%
7,37%
0,00%
100,00%

55,21%
19,09%
13,27%

5,13%
7,30%
-

Limite
Inferior
32,00%
32,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Limite

Limite Legal

Enquadramento

Superior (Res. CMN nº 3.792) Legal Política
100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
20,00%
5,00%
35,00%
35,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
70,00%
70,00%
60,00%
45,00%
50,00%
35,00%
20,00%
5,00%
35,00%
35,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

INFRAPREV - Plano de Aposentadoria de Benefícios I
Valor
Segmento de Aplicação
Renda Fixa
Títulos da Dívida Mobiliária Federal
Tít. e Val. Mobiliários de Renda Fixa
Demais Títulos e Valores Mobiliários
Renda Variável
Novo Mercado
Nível 2
Nível 1
Bovespa Mais
Demais Ações
Títúlos e Val. Mobiliários de SPEs
Investimentos Estruturados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Imóveis
Empreendimentos
Imóveis para Aluguel e Renda
Outros Imóveis
Operações com Participantes
Empréstimos a Participantes
Financ. Imobiliários a Participantes
Total dos Investimentos

Aplicado
56.804.678,78
26.971.401,85
27.216.529,75
2.616.747,18
51.903,70
0,00
0,00
51.903,70
0,00
0,00
0,00
7.076.686,91
6.958.752,91
117.934,00
0,00
0,00
0,00
1.419.095,61
1.419.095,61
0,00
65.352.365,00

% Relativa Alocação
dos
Objetivo
Recursos
86,92%
41,27%
41,65%
4,00%
0,08%
0,00%
0,00%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
10,83%
10,65%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,17%
2,17%
0,00%
100,00%

68,73%
15,01%
13,66%
0,00%
2,60%
-

Limite
Inferior
32,00%
32,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Limite

Limite Legal

Enquadramento

Superior (Res. CMN nº 3.792) Legal Política
100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
70,00%
70,00%
60,00%
45,00%
50,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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INFRAPREV - Plano de Aposentadoria de Benefícios II
Valor
Segmento de Aplicação
Renda Fixa
Títulos da Dívida Mobiliária Federal
Tít. e Val. Mobiliários de Renda Fixa
Demais Títulos e Valores Mobiliários
Renda Variável
Novo Mercado
Nível 2
Nível 1
Bovespa Mais
Demais Ações
Títúlos e Val. Mobiliários de SPEs
Investimentos Estruturados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Imóveis
Imóveis para Aluguel e Renda
Outros Imóveis
Operações com Participantes
Empréstimos a Participantes
Financ. Imobiliários a Participantes
Total dos Investimentos

Aplicado
8.665.160,25
3.962.081,65
4.194.655,19
508.423,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.043.433,20
1.037.478,20
5.955,00
0,00
0,00
75.737,20
75.737,20
0,00
9.784.330,65

% Relativa Alocação
dos
Objetivo
Recursos
88,56%
40,49%
42,87%
5,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,66%
10,60%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,77%
0,77%
0,00%
100,00%

90,45%
0,00%
8,67%
0,00%
0,88%
-

Limite
Inferior

Limite

Limite Legal

Enquadramento

Superior (Res. CMN nº 3.792) Legal Política

32,00%
32,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
70,00%
70,00%
60,00%
45,00%
50,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

INFRAPREV - Plano de Gestão Administrativa
Valor
Segmento de Aplicação
Aplicado
Renda Fixa
Títulos da Dívida Mobiliária Federal
Tít. e Val. Mobiliários de Renda Fixa
Demais Títulos e Valores Mobiliários
Renda Variável
Novo Mercado
Nível 2
Nível 1
Bovespa Mais
Demais Ações
Títúlos e Val. Mobiliários de SPEs
Investimentos Estruturados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Imóveis
Imóveis para Aluguel e Renda
Outros Imóveis
Total dos Investimentos

74.461.885,96
12.017.226,36
61.011.512,39
1.433.147,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.461.885,96

% Relativa Alocação

Limite

dos
Recursos

Inferior

Objetivo

100,00% 97,10%
16,14%
81,94%
1,92%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 2,90%
0,00%
0,00%
100,00%

32,00%
32,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Limite

Limite Legal

Enquadramento

Superior (Res. CMN nº 3.792) Legal Política
100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
70,00%
70,00%
60,00%
45,00%
50,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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INFRAPREV - Plano ANEI
Valor
Segmento de Aplicação

Renda Fixa
Títulos da Dívida Mobiliária Federal
Tít. e Val. Mobiliários de Renda Fixa
Demais Títulos e Valores Mobiliários
Renda Variável
Novo Mercado
Nível 2
Nível 1
Bovespa Mais
Demais Ações
Títúlos e Val. Mobiliários de SPEs
Investimentos Estruturados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Imóveis
Empreendimentos
Imóveis para Aluguel e Renda
Outros Imóveis
Total dos Investimentos

% Relativa
dos
Recursos

Aplicado
14.359,24
0,00
10.724,86
3.634,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.359,24

Alocação

Limite

Objetivo

Inferior

100,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

-

Limite

Limite Legal

Enquadramento

Superior (Res. CMN nº 3.792) Legal Política

32,00% 100,00%
32,00% 100,00%
0,00% 80,00%
0,00% 20,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 20,00%
0,00% 20,00%
0,00% 20,00%
0,00% 10,00%
0,00%
8,00%
0,00%
8,00%
0,00%
8,00%
0,00%
8,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
70,00%
70,00%
60,00%
45,00%
50,00%
35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%

-

-

A portaria DITEC
Nº 166, de 30 de março de 2012, aprovou a adesão e gestão do Plano
Associativo INFRAPREV I – Plano ANEI, instituído pela Associação Nacional de Empregados da
Infraero (ANEI). Como a partir de 2013 será elaborada a Política de Investimentos exclusiva para
este plano, a presente tabela tem intuito apenas informativo. Portanto, não se aplica a análise de
enquadramento.
Alocação de Recursos por Segmento de Aplicação
Base de dados do Balancete Consolidado - Dezembro/2012
INFRAPREV - Consolidado
Valor
Segmento de Aplicação
Renda Fixa
Títulos da Dívida Mobiliária Federal
Tít. e Val. Mobiliários de Renda Fixa
Demais Títulos e Valores Mobiliários
Renda Variável
Novo Mercado
Nível 2
Nível 1
Bovespa Mais
Demais Ações
Títúlos e Val. Mobiliários de SPEs
Deriivativos
ETF - Fundo de Índice
Fundo de Investimento em Ações (FIC FIA)
Investimentos Estruturados
Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Imóveis
Empreendimentos
Imóveis para Aluguel e Renda
Outros Imóveis
Operações com Participantes
Empréstimos a Participantes
Financ. Imobiliários a Participantes
Total dos Investimentos

Aplicado
1.337.553.199,49
745.794.743,14
544.989.161,03
46.769.295,32
313.664.374,96
112.295.632,00
9.426.356,00
118.870.191,96
0,00
59.081.175,70
438.460,00
-320.600,00
0,00
13.873.159,30
333.508.346,39
295.013.041,57
38.495.304,82
114.921.721,70
114.457,50
114.807.264,20
0,00
156.771.941,67
156.771.941,67
0,00
2.256.419.584,21

% Relativa Alocação
dos
Objetivo
Recursos
59,28%
33,05%
24,15%
2,07%
13,90%
4,98%
0,42%
5,27%
0,00%
2,62%
0,02%
-0,01%
0,00%
0,61%
14,78%
13,07%
1,72%
5,09%
0,01%
5,09%
0,00%
6,95%
6,95%
0,00%
100,00%

55,21%
19,09%
13,27%
5,13%
7,13%
-

Limite
Inferior

Limite

Limite Legal

Enquadramento

Superior (Res. CMN nº 3.792) Legal Política

32,00% 100,00%
32,00% 100,00%
0,00% 80,00%
0,00% 20,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 20,00%
0,00%
5,00%
0,00% 35,00%
0,00% 35,00%
0,00% 20,00%
0,00% 20,00%
0,00% 10,00%
0,00%
8,00%
0,00%
8,00%
0,00%
8,00%
0,00%
8,00%
0,00% 15,00%
0,00% 15,00%
0,00% 10,00%

100,00%
100,00%
80,00%
20,00%
70,00%
70,00%
60,00%
45,00%
50,00%
35,00%
20,00%
5,00%
35,00%
35,00%
20,00%
20,00%
10,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
15,00%
15,00%
10,00%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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a) Objetivos específicos da gestão do Segmento de Renda Fixa
Em Dezembro de 2012, o INFRAPREV possuía 59,28% de seus recursos aplicados no segmento de
Renda Fixa, sendo que 33,05% estavam em Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal (o limite
legal é de 100%). O Instituto apresentava 24,15% de seus recursos alocados em Títulos e Valores
Mobiliários de Renda Fixa de Emissão ou Coobrigação de Instituições autorizadas a funcionar pelo
BACEN (o limite legal é de 80%) e apresentava 2,07% nos Demais Títulos e Valores Mobiliários de
Renda Fixa (limite legal de 20%), encontrando-se, portanto, enquadrado nos limites impostos pela
Resolução CMN nº 3.792.

b) Objetivos específicos da gestão do Segmento de Renda Variável
Em Dezembro de 2012, o INFRAPREV apresentava 13,90% dos seus recursos aplicados no
segmento de Renda Variável, sendo 4,98%, alocados no nível de governança em Novo Mercado (o
limite legal é de 70%), 5,27%, alocados no Nível 1 (o limite legal é de 45%), 0,42%, alocados no
Nível 2 (o limite legal é de 60%), 2,62% em Demais Ações (o limite legal é de 35%), 0,02% em
Títulos e Valores Mobiliários de SPE (o limite legal é de 20%) e 0,61% em cotas de Fundos de
Investimento em Ações. O Instituto está em conformidade com as restrições estabelecidas pela
Resolução CMN nº 3.792.

c) Objetivos específicos da gestão do Segmento de Investimentos Estruturados
Em Dezembro de 2012, o INFRAPREV possuía 14,78% de seus recursos aplicados no segmento de
Investimentos Estruturados. O percentual de 13,07% encontrava-se alocado em Fundos de
Investimentos em Participações (o limite legal é de 20%) e em Fundos de Investimentos
Imobiliários, o volume era de 1,72% (o limite legal é de 10%). Nenhum investimento nesse
segmento excedeu os limites de 20%, em Investimentos Estruturados impostos pela legislação
vigente, mantendo, assim, o enquadramento previsto na Resolução CMN nº 3.792.
d) Objetivos específicos da gestão do segmento de Imóveis
O INFRAPREV possuía 5,09% de seus recursos aplicados no segmento de Imóveis, em Dezembro
de 2012. Este percentual encontrava-se alocado em sua maioria em Imóveis para Aluguel e Renda,
não excedendo o limite de 8% imposto pela legislação vigente, mantendo o enquadramento previsto
na Resolução CMN nº 3.792.

e) Objetivos específicos da gestão do Segmento de Operações com Participantes
O INFRAPREV apresentava, em Dezembro de 2012, 6,95% dos seus recursos alocados no
segmento de Operações com Participantes. O limite para o segmento é de 15%. O Instituto estava
em conformidade com a legislação vigente.
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1.2. Limites de Alocação por Emissor utilizados para investimentos, em relação aos Recursos
Garantidores de cada Plano de Benefícios.
O INFRAPREV estabeleceu que os Limites de Alocação por Emissor, em relação aos Recursos de
cada Plano de Benefício, devem respeitar os limites legais estabelecidos pela Resolução CMN nº
3.792, que permite a aplicação de até 100% em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional, de até 20%
de Emissão de Instituição Financeira autorizada pelo BACEN, de 10% de Títulos de Emissão: a)
Tesouro Estadual ou Municipal; b) Companhias Abertas com registro na CVM ou assemelhada; c)
Organismos Multilaterais; d) Companhia Securitizadora; e) Patrocinador do Plano de Benefícios; f)
Fundo de Investimentos em Direitos ou Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios; g) Fundo de Índice Referenciado em cesta de ações de
Companhias Abertas; h) SPE; ou i) Fundo de Investimento ou fundo de investimento em cotas de
fundo de investimento classificado no segmento de investimentos estruturados; e de até 5% se o
emissor não estiver incluído nos itens anteriores.

Limites de Alocação por Emissor
I – Até 100% em ativos de emissão do Tesouro Nacional:
O INFRAPREV apresentava, em Dezembro de 2012, nos seus planos de benefício, 36,98% dos seus
recursos aplicados em títulos de emissão do Tesouro Nacional, sendo 0,09% em Bônus do Tesouro
Nacional, 1,66%, alocados em Letras Financeiras, 0,02% em Letras do Tesouro Nacional, 35,21%
em Notas do Tesouro Nacional. O limite para alocações em ativos de emissão do Tesouro é de
100%. Assim, o Instituto estava em conformidade com a legislação vigente. O quadro abaixo
apresenta os valores alocados em títulos de emissão do Tesouro Nacional pertencentes à Carteira
Própria e à Carteira dos Fundos Exclusivos.
Limite de Alocação por Emissor - Tesouro Nacional - % Recursos de cada Plano
Instituição Financeira
BÔNUS DO TESOURO NACIONAL
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL
TOTAL
RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS

Consolidado
R$
2.015.678,81
38.657.685,62
400.859,72
784.709.698,32
825.783.922,47
% Total dos RGRT
36,60%

Recursos Alocados nos Planos
Plano CV

R$ Plano BD I

1.931.233,69
34.941.421,14
326.479,55
741.827.279,81
779.026.414,19
Limite
100,00%

R$

73.879,65
3.359.339,47
69.392,63
37.191.678,47
40.694.290,23

Limite 100%

Plano BD II
Plano CV Plano BD I Plano BD II
R$
10.565,47 0,09%
0,11%
0,11%
356.925,01 1,66%
5,14%
3,65%
4.987,53 0,02%
0,11%
0,05%
5.690.740,04 35,21%
56,91%
58,16%
62,27%
61,97%
6.063.218,05 36,98%

Situação
Enquadradado

Obs.: Informações obtidas do Relatório de Enquadramento dos Investimentos, fornecido pelo Custodiante, o Banco
Bradesco.

II – Até 20% em ativos de emissão de Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo
BACEN:
O INFRAPREV apresentava 7,61% dos seus recursos alocados em títulos de emissão de
Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em Dezembro de
2012. O Instituto estava em conformidade com a legislação vigente.
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Limite de Alocação por Emissor - Instituição Financeira - % Recursos de cada Plano
Instituição Financeira
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A
BANCO BIC S/A
BANCO BMG
BANCO BRADESCO S.A
BANCO BTG PACTUAL
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
BANCO DAYCOVAL
BANCO FIBRA
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
BANCO INDUSVAL
BANCO ITAÚ S.A.
BANCO MERCANTIL S.A
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
BANCO PINE S/A
BANCO SAFRA S/A
BANCO SANTANDER S/A
BANCO SOFISA S/A
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
BANCO VOTORANTIM
BCO BBM SA
BCO BRASIL SA
BCO PSA FINANCE BRASIL SA
BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CIA CREDITO FINANC INVEST RCI BRASIL
TOTAL
RENDA FIXA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Consolidado
R$
453.500,61
17.279.949,21
15.933.157,24
729.303,98
13.177.640,87
320.832,03
849.265,46
16.404.538,61
23.225,59
3.751.323,80
7.997.160,81
17.418.389,53
142.899,35
15.638.302,10
14.593.942,77
11.456.370,58
13.929.163,90
128.581,61
16.523.863,39
253.519,49
1.106.076,53
284.267,88
94.157,63
660.391,37
222.665,66
169.372.490,01
% Total dos RGRT
7,51%

Recursos Alocados nos Planos
Limite 20%
R$ Plano BD I R$ Plano BD II
Plano CV Plano BD I Plano BD II
R$
373.194,71
63.703,54
16.602,36
0,02%
0,10%
0,17%
16.374.303,39
748.799,93
156.845,89
0,78%
1,15%
1,60%
15.833.909,64
78.729,26
20.518,35
0,75%
0,12%
0,21%
593.980,45
126.249,46
9.074,07
0,03%
0,19%
0,09%
12.949.229,79
200.624,19
27.786,90
0,61%
0,31%
0,28%
264.019,08
45.067,49
11.745,45
0,01%
0,07%
0,12%
692.522,45
143.781,33
12.961,69
0,03%
0,22%
0,13%
16.399.144,11
4.279,24
1.115,25
0,78%
0,01%
0,01%
19.112,80
3.262,51
850,27
0,00%
0,00%
0,01%
3.751.323,80
0,18%
0,00%
0,00%
6.062.575,19
1.610.820,51
323.765,11
0,29%
2,46%
3,31%
15.506.164,70
1.774.366,15
137.858,68
0,74%
2,72%
1,41%
117.594,73
20.073,17
5.231,45
0,01%
0,03%
0,05%
14.973.472,48
653.356,16
11.473,47
0,71%
1,00%
0,12%
14.321.015,23
216.502,78
56.424,76
0,68%
0,33%
0,58%
10.505.003,09
754.682,74
196.684,76
0,50%
1,15%
2,01%
13.929.163,90
0,66%
0,00%
0,00%
105.812,38
18.061,95
4.707,29
0,01%
0,03%
0,05%
15.715.789,40
745.196,46
62.877,53
0,75%
1,14%
0,64%
208.626,25
35.612,06
9.281,18
0,01%
0,05%
0,09%
908.387,39
162.402,87
35.286,27
0,04%
0,25%
0,36%
233.929,71
39.931,30
10.406,86
0,01%
0,06%
0,11%
77.484,20
13.226,39
3.447,05
0,00%
0,02%
0,04%
543.449,24
92.765,63
24.176,50
0,03%
0,14%
0,25%
183.236,02
31.278,00
8.151,64
0,01%
0,05%
0,08%
160.642.444,14
7.582.773,10
1.147.272,77
7,62%
11,60%
11,73%

Plano CV

Limite
20,00%

Situação
Enquadrado
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III – Até 10% em Emissão:
a) Do Tesouro Estadual ou Municipal;
O INFRAPREV não apresentava aplicações em títulos de emissão do Tesouro Estadual e Municipal
no fechamento do mês de Dezembro de 2012.
b) De Companhia Aberta com registro na CVM ou assemelhada;
O INFRAPREV apresentava em Dezembro de 2012, 4,47% dos seus recursos aplicados em títulos
de emissão de Companhias Abertas ou Assemelhadas (o limite legal é de 20%). Nenhum
investimento realizado na Carteira Própria e na Carteira dos Fundos Exclusivos excedeu o limite de
10% dos recursos de cada Plano de Benefícios imposto pela legislação vigente, tendo sido, portanto,
mantido o enquadramento previsto na Resolução CMN nº 3.792.
Limite de Alocação por Emissor - Companhia Aberta ou Assemelhada- % Recursos de cada Plano
Companhias

Consolidado
R$

AES TIETE SA (EX CIA GERACAO ENERGIA ELETRICA TIETE)
590.397,53
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA
13.651.289,12
ALUPAR INVEST SA
49.811,64
AMIL PARTICIPACOES SA
442.262,85
AMPLA ENERGIA SERVICOS SA
247.603,98
AUTOVIAS SA
50.950,20
BANCO ITAÚ S.A.
97.418,45
BANDEIRANTE ENERGIA SA (EX EBE EMPRESA BANDEIRANTE ENERGIA SA)289.913,54
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
14.407.253,27
BR PROPERTIES SA
188.636,91
BRAZIL PHARMA SA
189.128,62
BROOKFIELD INCORPORACOES SA
418.389,25
CCR SA
462.877,32
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS SA
25.124,13
CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO
CIA ENERGETICA CEARA COELCE
2.743.402,84
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP
5.180.940,99
CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL ALGAR TELECOM
5.396.349,49
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES
80.790,09
CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA INTERVIAS
50.991,08
CONCESSIONARIA RODOVIAS OESTE SAO PAULO VIAOESTE SA
243.107,93
CONSTRUTORA SULTEPA SA
11.137.965,46
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES
373.419,63
DIAGNOSTICOS AMERICA SA
123.988,45
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA
243.068,09
ELEKTRO ELETRICIDADE SERVICOS SA
2.375.099,95
ENERGISA SA
9.643.945,68
GRUPO VALE DO RIO DOCE
3.591,36
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA
83.275,36
INEPAR SA IND CONSTRUCOES
7.339.774,36
ITAPEBI GERACAO ENERGIA SA
148.799,98
LOCALIZA RENT A CAR SA
20.169,58
MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA
383.981,28
MRS LOGISTICA SA
98.360,55
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS
5.288.702,75
OI SA
649.163,59
RODONORTE CONCESSIONARIA RODOVIAS INTEGRADAS SA
145.472,98
SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II SA
4.851.826,05
SONAE SIERRA BRASIL SA
563.358,38
SUZANO PAPEL CELULOSE SA
313.671,30
TELEFONICA BRASIL SA
613.117,44
TELEMAR NORTE LESTE SA
851.106,24
TPI TRIUNFO PARTICIPACOES INVESTS SA
10.543.347,57
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA
350.954,50
VIANORTE SA
11.004,80
TOTAL
100.963.804,58
RENDA FIXA - TÍTULOS PRIVADOS

Recursos Alocados nos Planos
Limite 10%
R$ Plano BD I R$ Plano BD II
Plano CV Plano BD I Plano BD II
R$
483.251,99
92.942,69
14.202,84 0,02%
0,14%
0,15%
13.579.072,68
57.286,49
14.929,96 0,64%
0,09%
0,15%
40.569,01
8.622,87
619,76 0,00%
0,01%
0,01%
354.221,48
69.839,79
18.201,59 0,02%
0,11%
0,19%
201.660,67
42.862,61
3.080,71 0,01%
0,07%
0,03%
41.927,94
7.157,01
1.865,25 0,00%
0,01%
0,02%
79.342,30
16.864,06
1.212,09 0,00%
0,03%
0,01%
238.575,64
40.724,35
10.613,55 0,01%
0,06%
0,11%
13.713.213,34
664.980,83
29.059,09 0,65%
1,02%
0,30%
155.233,08
26.497,96
6.905,87 0,01%
0,04%
0,07%
155.637,72
26.567,03
6.923,88 0,01%
0,04%
0,07%
341.941,68
67.860,77
8.586,80 0,02%
0,10%
0,09%
380.910,99
65.020,69
16.945,64 0,02%
0,10%
0,17%
20.675,15
3.529,20
919,78 0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
2.595.698,32
122.962,22
24.742,29 0,12%
0,19%
0,25%
4.961.269,10
187.550,06
32.121,83 0,24%
0,29%
0,33%
5.368.871,99
25.635,01
1.842,49 0,25%
0,04%
0,02%
66.483,78
11.348,64
2.957,67 0,00%
0,02%
0,03%
41.961,58
7.162,75
1.866,75 0,00%
0,01%
0,02%
200.058,37
34.149,54
8.900,02 0,01%
0,05%
0,09%
10.657.007,86
405.016,93
75.940,67 0,51%
0,62%
0,78%
307.294,47
52.454,51
13.670,65 0,01%
0,08%
0,14%
102.032,57
17.416,74
4.539,14 0,00%
0,03%
0,05%
200.025,59
34.143,94
8.898,56 0,01%
0,05%
0,09%
2.050.383,47
271.533,55
53.182,93 0,10%
0,42%
0,54%
9.600.387,87
40.637,06
2.920,75 0,46%
0,06%
0,03%
3.591,36
0,00%
0,00%
0,00%
67.823,49
14.415,76
1.036,12 0,00%
0,02%
0,01%
7.180.145,81
135.755,96
23.872,59 0,34%
0,21%
0,24%
142.462,24
6.337,74 0,01%
0,00%
0,06%
16.427,09
3.491,55
250,95 0,00%
0,01%
0,00%
315.985,86
53.938,11
14.057,30 0,01%
0,08%
0,14%
80.942,86
13.816,77
3.600,92 0,00%
0,02%
0,04%
5.249.657,97
31.872,89
7.171,89 0,25%
0,05%
0,07%
534.209,68
91.188,45
23.765,45 0,03%
0,14%
0,24%
119.712,62
20.434,69
5.325,67 0,01%
0,03%
0,05%
4.851.826,05
0,23%
0,00%
0,00%
459.846,12
93.593,71
9.918,56 0,02%
0,14%
0,10%
258.126,38
44.061,62
11.483,30 0,01%
0,07%
0,12%
499.352,51
106.136,47
7.628,46 0,02%
0,16%
0,08%
693.182,11
147.334,59
10.589,54 0,03%
0,23%
0,11%
10.290.307,23
210.866,95
42.173,39 0,49%
0,32%
0,43%
288.807,47
49.298,82
12.848,21 0,01%
0,08%
0,13%
9.056,07
1.545,85
402,88 0,00%
0,00%
0,00%
96.999.171,56
3.418.519,49
546.113,53
4,60%
5,23%
5,58%

Plano CV

% Total dos RGRT

Limite

Situação

4,47%

10,00%

Enquadrado
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c) De Organismo Multilateral;
O INFRAPREV não apresentava recursos alocados em títulos de emissão de Organismos
Multilaterais no fechamento do mês de Dezembro de 2012.

d) De Companhias Securitizadoras;
O INFRAPREV apresentava em Dezembro de 2012 recursos alocados em títulos de emissão de
Companhias Securitizadoras no valor de R$ 3.764.593,46, o que representava 0,18% dos RGRTs do
Plano CV.

e) Do Patrocinador do Plano de Benefícios;
O INFRAPREV não apresentava recursos alocados em títulos de emissão do Patrocinador no
fechamento do mês de Dezembro de 2012. Portanto, mantido o enquadramento previsto na
legislação vigente.

f) Em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ou Fundo de Investimento em
Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios;
O INFRAPREV apresentava em Dezembro de 2012, 2,10% dos seus recursos alocados em Fundos
de Investimentos em Direitos Creditórios (o limite legal é de 20%). Nenhum investimento realizado
na Carteira Própria e na Carteira dos Fundos Exclusivos excedeu o limite de 10% dos recursos de
cada plano imposto pela legislação vigente, tendo sido, portanto, mantido o enquadramento.
Limite de Alocação por Emissor - FIDC - % Recursos de cada Plano
Administrador
BEM DTVM
BTG PACTUAL
CAIXA ECONOMICA
CITIBANK DTVM
GRADUAL CCTVM
INTRAG
OLIVEIRA TRUST
PENTAGONO
SOCOPA
TOTAL
RENDA FIXA - FIDC

Consolidado
R$
6.115.528,07
153.084,46
1.183.349,87
6.572.336,46
26.770.648,45
127.887,81
93.265,12
3.460.889,15
2.869.049,93
47.346.039,32
% Total dos RGRT
2,10%

Recursos Alocados nos Planos
Limite 10%
R$ Plano BD I R$ Plano BD II
Plano CV Plano BD I Plano BD II
R$
5.513.081,04
548.169,55
54.277,48 0,26%
0,84%
0,55%
125.976,26
21.503,88
5.604,32 0,01%
0,03%
0,06%
1.100.818,36
65.469,03
17.062,48 0,05%
0,10%
0,17%
6.316.783,88
230.791,93
24.760,65 0,30%
0,35%
0,25%
24.832.554,67
1.501.047,66
437.046,12 1,18%
2,30%
4,47%
105.241,43
17.964,49
4.681,89 0,00%
0,03%
0,05%
76.749,73
13.101,01
3.414,37 0,00%
0,02%
0,03%
3.155.491,43
287.225,65
18.172,07 0,15%
0,44%
0,19%
2.615.907,15
238.078,27
15.064,51 0,12%
0,36%
0,15%
43.842.603,94
2.923.351,47
580.083,90
2,08%
4,47%
5,93%

Plano CV

Limite
20,00%

Situação
Enquadrado

g) Em Fundo de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Companhias Abertas;
O INFRAPREV não apresentava recursos alocados em Fundo de Índice Referenciado em Cesta de
Ações de Companhias Abertas (ETF) no fechamento do mês de Dezembro de 2012.
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h) Em fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento classificados como de ações;
O INFRAPREV apresentava em Dezembro de 2012, 0,61% dos seus recursos alocados em Fundos
de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento classificados como de Ações, enquadrado,
portanto, no limite de 35% dos recursos do Plano, estabelecido pela legislação (Resolução CMN n o
3792, Art.49 – Inciso III).
Limite de Alocação por Emissor - Fundo de Investimento em Quotas de FIA - % Recursos de cada Plano
Consolidado
R$

Fundo
Fundo de Investimento em Quotas de FIA
TOTAL

13.873.159,30
13.873.159,30

RENDA VARIÁVEL - FUNDOS DE INV. EM QUOTAS DE FI EM AÇÕES

Recursos Alocados nos Planos
R$ Plano BD I R$ Plano BD II
R$
13.873.159,30
13.873.159,30
-

Plano CV

% Total dos RGRT

Limite

Situação

0,61%

35,00%

Enquadrado

Limite 35%
Plano CV Plano BD I Plano BD II
0,66%
0,66%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

i) De Sociedade de Propósito Específico (SPE);
Em Dezembro de 2012, o INFRAPREV apresentava R$ 438.460,00 em recursos alocados em títulos
de emissão de Sociedades de Propósitos Específicos no fechamento do mês, o valor que
correspondia a 0,02% do total dos RGRTs do Plano CV.

j) Fundo de Investimento ou Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de
Investimento classificado no Segmento de Investimentos Estruturados;
O INFRAPREV apresentava, em Dezembro de 2012, 14,78% dos seus recursos na alocação por
Emissor de Fundos de Investimentos classificados no Segmento de Investimentos Estruturados (o
limite legal é de 20%). O limite de alocação por Emissor é de 10% dos recursos de cada plano, o
Instituto estava em conformidade com a Resolução CMN nº 3.792.
Limite de Alocação por Emissor - FIP - % Recursos de cada Plano
Administrador

Consolidado
R$

Recursos Alocados nos Planos
Limite 10%
R$ Plano BD I R$ Plano BD II
Plano CV Plano BD I Plano BD II
R$
21.347.183,58
755.337,96
113.300,69
1,01%
1,16%
1,16%
20.719.479,04
617.394,13
87.653,26
0,98%
0,94%
0,90%
23.917.445,17
846.282,79
126.942,41
1,14%
1,29%
1,30%
8.346.778,35
295.338,19
44.300,73
0,40%
0,45%
0,45%
22.117.484,12
1,05%
0,00%
0,00%
2.638.870,70
0,13%
0,00%
0,00%
582.495,03
0,03%
0,00%
0,00%
58.384,00
0,00%
0,09%
0,00%
5.825.904,66
206.140,87
30.921,13
0,28%
0,32%
0,32%
47.796.877,46
1.157.340,60
172.222,21
2,27%
1,77%
1,76%
155.841.776,55
3.080.918,37
462.137,76
7,40%
4,71%
4,72%
59.550,00
5.955,00
0,00%
0,09%
0,06%
16.253.931,70
0,77%
0,00%
0,00%
325.388.226,36
7.076.686,91
1.043.433,19
15,44%
10,83%
10,66%

Plano CV

BANCO MODAL SA
BANCO SANTANDER
BEM DTVM
BRADESCO
BRASCAN
BRBDIST
BRL TRUST
BTG PACTUAL
CAIXA ECONOMICA
CITIBANK DTVM
PLANNER S/A
VOTORANTIM
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A. DTVM
TOTAL

22.215.822,23
21.424.526,43
24.890.670,37
8.686.417,27
22.117.484,12
2.638.870,70
582.495,03
58.384,00
6.062.966,66
49.126.440,27
159.384.832,68
65.505,00
16.253.931,70
333.508.346,46

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FUNDOS

% Total dos RGRT

Limite

Situação

14,78%

20,00%

Enquadrado

Obs.: Informações obtidas do Relatório de Enquadramento dos Investimentos - Banco Bradesco, incluindo os
ativos pertencentes à carteira dos Fundos Exclusivos.
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IV – até 5% em ativos de Outros Emissores
O INFRAPREV apresentava, em Dezembro de 2012, 2,79% dos seus recursos aplicados em Títulos
Privados de Outros Emissores que não se classificam nos itens anteriores. O limite é de 5%. Assim,
o Instituto estava em conformidade com a legislação vigente.
Limite de Alocação por Emissor - Outros Emissores - % Recursos de cada Plano
Consolidado
R$

Companhias
COOPERATIVA CENTRAL PRODUTORES RURAIS MINAS GERAIS LTDA
DALLAS RENT A CAR LTDA
HDS MECPAR IND COM LTDA
INCORPORADORA BORGES LANDEIRO SA
MILANO ESTRUTURAS METALICAS LTDA
RIO AMAZONAS ENERGIA SA
SIFCO SA
TOTAL
RENDA FIXA - TÍTULOS PRIVADOS

7.499.793,14
5.195.168,20
11.233.842,55
11.003.581,23
8.040.436,17
14.145.432,26
5.773.180,24
62.891.433,80

Recursos Alocados nos Planos
Limite 10%
R$ Plano BD I R$
Plano BD II
Plano CV Plano BD I Plano BD II
R$
7.336.684,44
138.715,66
24.393,05
0,35%
0,21%
0,25%
5.082.181,46
96.089,47
16.897,26
0,24%
0,15%
0,17%
10.989.524,15
207.780,38
36.538,03
0,52%
0,32%
0,37%
10.764.270,64
203.521,48
35.789,10
0,51%
0,31%
0,37%
7.865.569,33
148.715,35
26.151,49
0,37%
0,23%
0,27%
14.145.432,26
0,67%
0,00%
0,00%
5.647.622,65
106.780,34
18.777,25
0,27%
0,16%
0,19%
61.831.284,93
901.602,69
158.546,17
2,93%
1,38%
1,62%

Plano CV

% Total dos RGRT

Limite

Situação

2,79%

5,00%

Enquadrado

Obs.: Informações obtidas do Relatório de Enquadramento dos Investimentos - Banco Bradesco, incluindo os ativos
pertencentes à carteira dos Fundos Exclusivos.

1.3. Limites de Concentração por Emissor utilizados para investimentos, considerando a soma
dos Recursos da Entidade
O INFRAPREV estabeleceu que os Limites de Concentração por Emissor devem respeitar os limites
legais estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.792, considerando a soma dos Recursos da Entidade,
que permite a aplicação de:

Limites de Concentração por Emissor
I – Até 25% do Capital Total de uma mesma Companhia Aberta ou de uma mesma SPE
e do Capital Votante de uma mesma Companhia Aberta;
O quadro apresenta os valores e percentuais de alocação em Ações no Capital Total de uma mesma
Companhia Aberta e em Ações no Capital Votante de uma mesma Companhia Aberta.
Considerando o limite de 25%, o Instituto estava em conformidade com a legislação vigente.
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Capital Total e Capital Votante da mesma Companhia Aberta - % Capital Social
COMPANHIAS
ABRIL EDUCAÇÃO S.A.

Valor Aplicado

Quantidade de Ações em Carteira
ON

PN

Total

Limite 25%
ON

Total

9.426.356,00

0

235.600

235.600

0,00%

0,00%

335.329,02

9.700

0

9.700

0,01%

0,01%

11.814.832,49

0

138.056

138.056

0,00%

0,00%

328.265,02

8.300

0

8.300

0,01%

0,01%

13.438.808,70

0

382.110

382.110

0,00%

0,00%

332.766,02

97.300

0

97.300

0,02%

0,02%

16.212.000,00

600.000

0

600.000

0,13%

0,13%

9.880.600,00

508.000

0

508.000

0,03%

0,03%

13.620.610,00

239.000

0

239.000

0,04%

0,04%

9.040.000,00

0

400.000

400.000

0,00%

0,00%

328.572,52

7.870

0

7.870

0,00%

0,00%

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

9.016.268,29

355.111

0

355.111

0,14%

0,14%

GERDAU S.A.

9.366.470,63

0

522.391

522.391

0,00%

0,00%

438.460,00

994.000

999.000

1.993.000

1,17%

1,20%

7.530.000,00

600.000

0

600.000

0,30%

0,30%

335.920,02

8.000

0

8.000

0,00%

0,00%

7.645.200,00

460.000

0

460.000

0,07%

0,07%

12.513.743,52

0

1.291.408

1.291.408

0,00%

0,00%

332.640,02

8.800

0

8.800

0,02%

0,02%

20.128.900,00

252.400

0

252.400

0,20%

0,20%

353.600,02

10.400

0

10.400

0,01%

0,01%

11.442.228,60

3.816.534

0

3.816.534

0,61%

0,61%

8.444.160,00

144.000

0

144.000

0,03%

0,03%

OI S.A.

11.648.000,00

0

1.400.000

1.400.000

0,00%

0,00%

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

27.177.421,50

0

300.303

300.303

0,00%

0,00%

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

35.729.525,12

0

1.830.406

1.830.406

0,00%

0,00%

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES

18.469.026,02

0

1.455.400

1.455.400

0,00%

0,00%

8.175.000,00

218.000

0

218.000

0,11%

0,11%

25.752.187,00

0

630.100

630.100

0,00%

0,00%

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A
CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
BCO BRADESCO S.A.
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
CCR S.A.
CIELO S.A.
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

GTD PARTICIPACOES S.A.
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
CIA HERING
HYPERMARCAS S.A.
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.
LOJAS RENNER S.A.
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
MMX MINERACAO E METALICOS S.A.
NATURA COSMETICOS S.A.

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
VALE S.A.

Obs.: Informações obtidas do Relatório de Enquadramento dos Investimentos - Banco Bradesco, incluindo os ativos
pertencentes à carteira dos Fundos Exclusivos.

II – Até 25% no Patrimônio Líquido de uma mesma Instituição Financeira autorizada a
funcionar pelo BACEN;
O quadro abaixo apresenta os percentuais de alocação do Instituto sobre o Patrimônio Líquido das
Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN. Como o limite para essas aplicações é
de 25%, o Instituto estava em conformidade com a legislação vigente.
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PL de uma mesma Instituição Financeira
Instituições Financeiras

Valor
Aplicado

PL
da Instituição

Limite 25%

638.338,07

1.981.346.000,00

0,03%

BANCO BIC S/A

17.842.792,14

2.007.796.000,00

0,89%

BANCO BMG

16.161.592,21

3.023.702.000,00

0,53%

1.095.916,94

66.233.425.000,00

0,00%

13.760.062,37

9.361.250.000,00

0,15%

451.596,52

749.777.000,00

0,06%

16.416.954,93

1.018.258.000,00

1,61%

32.691,86

434.271.000,00

0,01%

3.751.323,80

587.558.000,00

0,64%

17.575.535,38

872.496.000,00

2,01%

201.142,17

1.242.130.000,00

0,02%

BANCO PINE S/A

15.766.038,55

1.215.651.000,00

1,30%

BANCO SAFRA S/A

15.222.131,16

6.853.061.000,00

0,22%

BANCO SANTANDER S/A

13.646.102,00

66.379.761.000,00

0,02%

BANCO SOFISA S/A

13.929.163,90

782.886.000,00

1,78%

BANCO VOTORANTIM

18.798.312,37

8.829.297.000,00

0,21%

356.848,79

532.532.000,00

0,07%

BCO BRASIL SA

1.577.380,36

64.400.900.000,00

0,00%

BCO DAYCOVAL SA

1.266.756,08

2.074.612.000,00

0,06%

BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST

132.534,34

540.441.000,00

0,02%

BCO PSA FINANCE BRASIL SA

400.129,58

612.521.000,00

0,07%

BV LEASING ARREND MERCANTIL SA

378.791,00

8.829.297.000,00

0,00%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

929.553,22

22.460.366.000,00

0,00%

CIA CREDITO FINANC INVEST RCI BRASIL

313.419,58

BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A

BANCO BRADESCO S.A
BANCO BTG PACTUAL
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
BANCO FIBRA
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
BANCO INDUSVAL
BANCO MERCANTIL S.A
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

BCO BBM SA

ITAÚ S.A.
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

n/a

0,00%

9.238.022,08

80.244.916.000,00

0,01%

180.988,82

2.042.552.000,00

0,00%

*Obs.: Aplicações em Depósitos a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito (DPGE), nos limites
estabelecidos pela Res. BACEN Nº 3.692/2009.

III – Até 25% do Patrimônio Líquido de um mesmo:
a) Fundo de Investimentos classificado no Segmento de Investimentos Estruturados;
O quadro apresenta os percentuais de alocação relativamente ao Patrimônio Líquido dos Fundos de
Investimento pertencentes ao Segmento de Investimento Estruturado. Considerando o limite de
alocação no patrimônio dos fundos de 25%, o Instituto estava em conformidade com a legislação
vigente.
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Limite por Fundo - Investimentos Estruturados - % do PL do Fundo
Fundos
BR EDUCACIONAL FIP
BB PROGRESSIVO II FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
FIP BRASIL ENERGIA
FIP CAIXA AMBIENTAL
RIVIERA GR INDUSTRIAL FIP
FIP COLISEU
FLORESTAS BRASIL FIP
GLOBAL EQUITY PROPERTIES FIP
FIP KINEA II
MULTINER FIP
FUNDO IMOBILIÁRIO PANAMBY
FUNDO INVEST IMOBILIARIO HOTEL MAXINVEST
PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP
FUNDO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

Valor Aplicado

24.890.670,36
65.505,00
8.686.417,28
6.062.966,65
2.638.870,70
22.215.822,23
21.424.526,43
48.367.324,61
759.115,66
159.384.832,68
22.117.484,12
58.384,00
582.495,03
16.253.931,70

Patrimônio do
Fundo

Limite
25%

440.684.678,30

5,65%

1.593.446.641,90

0,00%

1.127.761.055,17

0,77%

242.518.666,05

2,50%

21.499.708,97

12,27%

2.221.700.187,76

1,00%

187.525.472,23

11,42%

327.801.842,07

14,76%

61.070.854,39

1,24%

2.212.674.090,90

14,41%

311.367.652,10

7,10%

228.174.177,35

0,03%

6.878.590,97

8,47%

481.489.519,12

3,38%

b) Fundo de Investimento constituído no Brasil que tenha em sua carteira de ativos
classificados no Segmento de Investimentos no Exterior;
No mês de Dezembro de 2012, o INFRAPREV não apresentava aplicações em fundo de
investimento constituído no Brasil que tenha em sua carteira de ativos classificados no Segmento de
Investimentos no Exterior.

c) Fundo de Índice do Exterior admitido à negociação em bolsa de valores do Brasil;
No mês de Dezembro de 2012, o INFRAPREV não apresentava aplicações em Fundo de Índice do
Exterior admitido à negociação em bolsa de valores do Brasil.
IV – Até 25% do Patrimônio separado constituído nas emissões de Certificado de
Recebíveis com a adoção de Regime Fiduciário;
O INFRAPREV não mantinha patrimônio em separado para sua utilização em emissões de
Certificados de Recebíveis pertencentes a esta modalidade de ativo em dezembro de 2012.

1.4. Limites de Concentração por Investimento, considerando a soma dos recursos da
Entidade.
O INFRAPREV estabeleceu que os Limites de Concentração por Investimento devem respeitar os
limites legais estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.792, considerando a soma dos Recursos da
Entidade, que permite a aplicação de:

703

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Limites de Concentração por Investimentos
I – Até 25% de uma mesma Série de Títulos ou Valores Mobiliários;
O quadro a seguir apresenta os percentuais de alocação em uma mesma série de Títulos ou Valores
Mobiliários. Considerando o limite de 25%, o Instituto estava em conformidade com a legislação
vigente.
Mesma Série de Títulos e Val. Mobiliários
Código

Empresa

ALGA22

CTBC

ALLG18

ALL América

ALLG28

ALL América

AMLP13
AMLP43

Amil Participações
Amil Participações

AMPL27

Ampla

APAR12

Alupar Investimento

AVIA12

Autovias

BISA12

Brookfield Incorporações

BISA13

Brookfield Incorporações

BISA22

Brookfield Incorporações

BNDP14

BNDESPar

BNDP24

BNDESPar

BNDP36

BNDESPar

BNDS23

BNDESPar

BNDS35

BNDESPar

BPHA11

BRAZIL PHARMA S.A.

BPHA21

BRAZIL PHARMA S.A.

BRPP12

BR PROPERTIES S.A.

BRPR21

BR PROPERTIES S.A.

BRTO29

Brasil Telecom

BVLS14

BV Leasing

BVLS14

BV Leasing

CART22

CONCESSIONARIA AUTO RAPOS

CCRD25

CCR

CEAR22

Coelce

CVIA11

Centrovias

CVRDB6

Vale

CYRE11

Cyrela Participações

DASA12

Diagnósticos da América

EBEN14

Bandeirante Energia

ECCR32

Ecorodovias

Quantidade
Total de Série
em Carteira

5.212,00
12,00
1.034,00
92,00
491,00
33,00
220,00
1,00
23,00
173,00
15,00
4.450,00
95,00
406,00
5.000,00
682,00
10,00
16,00
9,00
154,00
75,00
22,00
22,00
113,00
780,00
336,00
66,00
100.000,00
78,00
17,00
39,00
31,00

232.600
53.904
27.084
300.000
148.916
30.000
232.250
1.000
28.466
150.000
8.140
640.000
439.781
984.471
568.531
404.241
10.000
15.000
50.000
230.964
159.847
300.000
300.000
370.000
150.000
15.450
286.131
27.704.560
49.988
70.000
39.000
40.000

Limite 25%
Emissão

2,2408%
0,0223%
3,8178%
0,0307%
0,3297%
0,1100%
0,0947%
0,1000%
0,0808%
0,1153%
0,1843%
0,6953%
0,0216%
0,0412%
0,8795%
0,1687%
0,1000%
0,1067%
0,0180%
0,0667%
0,0469%
0,0073%
0,0073%
0,0305%
0,5200%
2,1748%
0,0231%
0,3610%
0,1560%
0,0243%
0,1000%
0,0775%
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Mesma Série de Títulos e Val. Mobiliários
Código

Empresa

EKTR25

Elektro

ELEK26

Elektro

ELEK36

Elektro

ENGI25

Energisa

IGTA12

Iguatemi Shopping Centers

INEP15

Inepar

ITAP13

Itapebi Energia

ITSA11

Itausa

IVIA12

Intervias

LORT15

Localiza

MILS11

MILLS ESTR. E SERVICOS DE

MILS12

MILLS ESTR. E SERVICOS DE

MRSS15

MRS Logística

MRVE16

MRV Engenharia

MRVP13

MRV Engenharia

MRVP15

MRV Engenharia

RDNT12

Rodonorte

SAEM11

SALUS EMPREENDIMENTOS LOG

SBSP1A

Sabesp

SSBR21

SONAE SIERRA BRASIL S/A

SULT13

Sultepa

SUZB13

Suzano Papel e Celulose

TAEE23

TAESA

TIET11

AES Tietê

TNLE15

Telemar Norte Leste

TPIS24

Triunfo

UNDA12

Unidas

VIAN11

ViaNorte

VIVO24

Telesp

VOES14

ViaOeste

Quantidade
Total de Série
em Carteira

11,00
35,00
197,00
922,00
12,00
692,00
24,00
4,00
1,00
3,00
41,00
12,00
133,00
5.000,00
25,00
50,00
236,00
15,00
5.000,00
69,00
440,00
245,00
467,00
84,00
125,00
1.000,00
100,00
29,00
904,00
34,00

18.000
10.000
33.000
27.143
32.990
8.634
20.000
10.000
3.000
50.000
27.000
16.094
300.000
500.000
51.640
500.000
200.000
315
810.000
20.450
2.350
325.455
793.000
90.000
175.397
39.184
42.000
153.776
640.000
75.000

Limite 25%
Emissão

0,0611%
0,3500%
0,5970%
3,3968%
0,0364%
8,0148%
0,1200%
0,0400%
0,0333%
0,0060%
0,1519%
0,0746%
0,0443%
1,0000%
0,0484%
0,0100%
0,1180%
4,7619%
0,6173%
0,3374%
18,7234%
0,0753%
0,0589%
0,0933%
0,0713%
2,5521%
0,2381%
0,0189%
0,1412%
0,0453%

Obs.: Informações obtidas do Relatório de Enquadramento dos Investimentos - Banco Bradesco, incluindo os ativos
pertencentes à carteira dos Fundos Exclusivos.
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II – Até 25% de Uma mesma Classe ou Série de Cotas de Fundos de Investimentos em
Direitos Creditórios;
O quadro abaixo apresenta os percentuais de alocação em uma mesma classe ou série de Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios. O limite para essa modalidade é de 25%.

Limite por Fundo - FIDC - % do PL do Fundo
Fundo
FIDC BVA MASTER

Valor Aplicado
3.563.151,61

FIDC VINCI CREDITO DESENVOLVIMENTO I

717.280,86

FIDC SANEAMENTO GOIAIS SA SANEAGO INFRAESTRUTURA

743.606,80

FIDC BMG CREDITOS CONSIGNADOS VIII

5.568.465,84

FIDC BVA MASTER III

1.255.441,53

FIDC CIA ESTADUAL AGUAS ESGOTOS CEDAE

656.029,09

FIDC CEEE IV D

215.478,52

FIDC CESP IV

251.378,92

FIDC EXODUS I

10.186.833,21

FIDC BONSUCESSO CREDITO CONSIGNADO

131.278,05

FIDC INSUMOS BASICOS IND PETROQUIMICA

180.012,23

FIDC VALOR

2.953.824,69

FIDC BVA MASTER II

5.366.937,52

FIDC VALE

3.666.239,01

FIDC SUL INVEST

3.958.719,72

FIDC SUL INVEST

2.570.284,16

FIDC SUL INVEST

2.869.748,21

FIDC SUL INVEST

4.548.566,13

Patrimônio do
Fundo

Limite
25%

46.429.305,98
32.354.746,24
175.278.736,51
28.056.224,39
111.421.630,49
596.933.853,02
93.374.019,52
1.040.896.900,73
137.522.248,28
116.691.592,28
514.320.640,73
11.925.858,76
47.784.230,16
20.225.729,83
23.387.894,75
13.762.606,61
19.639.373,28
24.539.350,94

7,67%
2,22%
0,42%
19,85%
1,13%
0,11%
0,23%
0,02%
7,41%
0,11%
0,04%
24,77%
11,23%
18,13%
16,93%
18,68%
14,61%
18,54%

Obs.: Informações obtidas do Relatório de Enquadramento dos Investimentos - Banco Bradesco, incluindo os ativos
pertencentes à carteira dos Fundos Exclusivos.

III – Até 25 % de Um mesmo Empreendimento Imobiliário;
O Infraprev não apresentava aplicações em Empreendimentos Imobiliários no fechamento de
dezembro de 2012.

PARTE 2: Estrutura de Custos
Os custos incorridos com cada uma das atividades relacionadas com a administração dos recursos do
INFRAPREV podem ser observados nos itens abaixo.
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a) Estrutura Geral de Custos (em R$)
Custos para Gestão dos Investimentos - Ano 2012
CUSTOS – Em R$

1º Trim

Gestão dos Investimentos
Pessoal e Encargos

2º Trim

1.949.149,04 2.176.910,62
1.283.432,83 1.549.428,32

Serviços de Terceiros

1º Semestre

3º Trim

Out

Nov

Dez

4º Trim

4.126.059,66 2.156.147,44 744.284,97 746.498,00 850.726,87 2.341.509,84
2.832.861,15 1.550.700,46 495.829,36 532.730,94 524.729,72 1.553.290,02

2012
8.623.716,94
5.936.851,63
0,00

290.265,84

272.272,57

400.968,13

0,00
0,00
272.272,57
62.305,32
21.102,99
177.954,51
10.909,75

562.538,41
0
501,48
501,48
562.036,93
118.596,86
42.623,86
386.269,88
14.546,33

288.468,36 105.317,67 113.911,80 181.738,66

501,48
501,48
289.764,36
56.291,54
21.520,87
208.315,37
3.636,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288.468,36 105.317,67 113.911,80 181.738,66
67.986,96 22.893,96 24.173,76 47.876,57
26.361,85 10.857,81 13.128,59 53.368,76
183.209,81 67.929,32 72.972,87 76.856,75
10.909,74
3.636,58
3.636,58
3.636,58

0,00
0,00
400.968,13
94.944,29
77.355,16
217.758,94
10.909,74

1.251.974,90
0
501,48
501,48
1.251.473,42
281.528,11
146.340,87
787.238,63
36.365,81

Despesas Gerais

247.223,98

203.428,95

450.652,93

174.939,67 100.418,25

59.044,94

72.367,11

231.830,30

857.422,90

- Encargos Diversos
- Materiais
Depreciações e Amortizações

235.240,48
11.983,50
128.223,74

188.519,16
14.909,79
128.791,72

423.759,64
26.893,29
257.015,46

161.304,47
13.635,20
118.927,86

97.497,77
2.920,48
42.719,69

54.041,98
5.002,96
40.810,32

69.873,36
2.493,75
42.066,00

221.413,11
10.417,19
125.596,01

806.477,22
50.945,68
501.539,33

2,65

26,56

29,21

38,59

0,00

0,00

6.744,63

6.744,63

6.812,43

0,00

0,00

23.080,75

23.080,75

69.115,75

86.984,12 467.344,54
37.495,59
0,00
0,00
86.984,12 37.495,59

75.046,92

199.526,63

0,00
75.046,92

0,00
199.526,63

1.406.428,10
0
0,00
1.406.428,10

4.811.022,12 2.678.086,45 831.269,09 783.993,59 925.773,79 2.541.036,47

10.030.145,04

- Pessoa Física
- Gestão/Planejamento Estratégico
- Pessoa Jurídica
- Consultoria dos Investimentos
- Consultoria Jurídica
- Gestão/Planejamento Estratégico
- Auditoria de Investimentos

Outras Despesas
Despesas Específicas
Gestão Administrativa -Investimentos
- Custódia
- Corretagem
TOTAL

0,00

22.962,50

22.962,50

23.072,50

322.953,70

362.008,76

521.939,01

0,00
322.953,70

0,00
362.008,76

684.962,46
0
0,00
684.962,46

2.272.102,74 2.538.919,38

0,00
521.939,01

Obs.: Na conta Despesas Específicas estão contabilizados os impostos e taxas referente aos investimentos.

b) Custos de Administração de Recursos Terceirizada
Custos de Administração de Recursos (EM R$) - No ano 2012
Descrição
Gestão
Auditoria
Custódia
Controladoria
Corretagem
CVM
ANBID
CBLC
CETIP
SELIC
ANBIMA
Outros
TOTAL

1º Trim

2º Trim

1º Sem

3º Trim Guardião

Helix

Lancer

4º Trim Guardião Helix

243.508,33
9.056,00
6.974,58
2.323,88
8.812,02
11.520,00
22,80
10.616,15
1.212,79
692,00
50.199,68
344.938,23

260.341,57
8.026,75
24.424,12
3.942,34
11.520,00
29,70
10.458,64
1.397,28
1.730,00
51.011,32
372.881,72

503.849,90
9.056,00
15.001,33
26.748,00
12.754,36
23.040,00
52,50
21.074,79
2.610,07
2.422,00
101.211,00
717.819,95

275.630,12 34.147,20 40.375,17 191.599,72 266.122,09 67.547,72 82.582,81
3.300,44
3.683,90
3.683,90 3.300,44 3.683,90
8.546,82 2.626,70 3.108,88 2.612,69 8.348,27 5.195,96 6.358,87
2.847,82 875,55 1.035,24 870,89 2.781,68 1.731,96 2.117,48
6.288,22 650,78 9.079,24
9.730,02 1.211,46 14.806,78
11.520,00 3.840,00 5.760,00 3.840,00 13.440,00 7.680,00 9.600,00
9,00 108,09
11.457,39 3.437,54 4.283,46 3.358,58 11.079,58 7.334,24 8.392,51
1.572,30 466,75 551,68 393,00 1.411,43 1.014,09 1.157,67
1.212,00 692,00 1.560,00 1.038,00 3.290,00 1.038,00 2.080,00
12.285,94 199,60 168,52 64.373,10 64.741,22 203,51 206,86
334.661,05 46.945,12 69.714,18 268.085,98 384.628,19 96.257,38 130.986,88

Lancer

2º Sem Guardião

391.621,68
5.340,26
1.780,06
7.680,00
-

541.752,21 116.938,24 156.732,20 771.931,67 1.045.602,11
6.984,34 3.300,44 8.211,90 4.528,00 16.040,34
16.895,09 8.995,25 12.068,34 10.832,83 31.896,42
5.629,50 25.156,54 4.018,71 3.202,25 32.377,50
16.018,24 1.491,14 27.281,46
28.772,60
24.960,00 15.360,00 17.280,00 15.360,00 48.000,00
22,80
22.536,97 14.193,69 15.811,20 13.606,87 43.611,76
2.983,73 1.747,27 2.228,00 1.618,53 5.593,80
4.502,00 2.076,00 2.772,00 2.076,00 6.924,00
77.027,16 221,07 271,23 177.745,86 178.238,16
719.289,24 189.479,64 246.675,04 1.000.924,81 1.437.056,69

6.810,22
811,97
1.384,00
76.616,79
492.044,98

Helix

Lancer

No Ano
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c) Fundos de Investimentos – Exclusivos
A tabela abaixo apresenta os custos com a gestão dos Fundos Exclusivos do INFRAPREV.
Taxa de Administração
e Gestão

Taxa de
Custódia

Taxa de
Controladoria

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO GUARDIÃO

0,195%a.a.

0,015% a.a.

0,005% a.a.

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS
MULTIMERCADO HELIX

0,195%a.a.

0,015% a.a.

0,005% a.a.

LANCER - FI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO

1,105%a.a.

0,015% a.a.

0,005% a.a.

Nome do Fundo

d) Agente Custodiante
O Banco Bradesco S/A está habilitado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a
prestação de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários. O valor referente aos serviços de
Agente Custodiante para as Carteiras de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos Estruturados
corresponde a 0,02% ao ano do valor do Patrimônio Líquido das Carteiras. Os serviços de custódia
não incidem sobre a posição de Imóveis e de Empréstimos a Participantes.
e) Auditor Contábil
A Empresa RSM Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S foi contratada para
apresentação de serviços de auditoria contábil correspondente ao ano de 2012.
f) Assessoria Financeira
As empresas responsáveis pelos serviços de consultoria financeira contratadas pelo INFRAPREV
são a Risk Office Consultoria Financeira Ltda., a Lopes Filho Associados Consultores de
Investimentos Ltda. e a Realtyr Consultoria e Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda.
E 3: Demons
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trativo dos Investimentos do INFRAPREV
3.1 Demonstrativo dos Investimentos
Apresentamos abaixo o Demonstrativo de Investimentos por Plano de Benefícios.
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Veiculo de Investimento
Depósitos
Títulos de Renda Fixa
Títulos Públicos
Títulos Privados
Fundos de Investimentos
Bradesco Fundo de Investimentos Multimercado HELIX
Lancer - FI de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Santander Fundo de Investimentos Multimercado Guardião
FIF Capital Markets
Safra Executive
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
FIDC Industrial Exodus I - 12ª série
FIDC Industrial Exodus I - 13ª série
FIDC BMG Créditos Consignados
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 2ª Série
Sul Invest FIDC - Multisetorial
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 4ª Série
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 5ª Série
FIDC Valor - 3ª Série
FDC Vale - 2ª Série
FIDC Vinci Crédito E
FIDC Multisetorial BVA Master I
FIDC Multisetorial BVA Master II
Ações
Investimentos Estruturados
Fundos de Investimentos em Participações
BR Educacional FIP
FIP Brasil Energia
FIP Caixa Ambiental
FIP Coliseu
Florestas do Brasil FIP
Florestas do Brasil FIP 2ª Emissão
Global Equity Properties FIP
FIP Kinea II
Riviera GR Industrial FIP
Multiner FIP
Multiner FIP 2ª Emissão
Patriarca FIP
Fundos de Investimentos Imobiliário
FII BB Progressivo II
Fundo Imobiliário Panamby
Fundo Imobiliário Via Parque Shopping
Carteira Imobiliária
Empréstimos e Financiamentos
Exigível Contigencial
Valores a Pagar e Valores a Receber
Total dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas

PLANO BD I

PLANO BD II

Valor Financeiro (em % Sobre
R$)
o Total

PLANO CV

PLANO ANEI

PLANO PGA

Valor Financeiro % Sobre
% Sobre o
Valor Financeiro (em R$)
(em R$)
o Total
Total

Valor Financeiro % Sobre
(em R$)
o Total

Valor
% Sobre o
Financeiro
Total
(em R$)

966,38

0,00%

848,94

0,01%

85.328,94

0,00%

6.510,42

0,01%

3.634,38

25,31%

56.804.510,63
26.971.401,85

86,92%
41,27%

8.664.419,13
3.962.081,65

88,55%
40,49%

1.198.229.409,83
702.844.033,28

56,87%
33,36%
#REF!

74.455.666,53
12.017.226,36

99,99%
16,14%

10.724,86
-

0,01%
0,00%

4.634.932,38

7,09%

494.448,18

5,05%

228.572.142,95

10,85%

597.202,08

0,80%

3.700.314,83 37,82%
2.615.109,48 26,73%
217.518,32 2,22%
716.513,59 7,32%
75.674,38 0,77%
75.499,06 0,77%

229.016.467,66
58.783.508,06
65.422.878,49
46.902.355,09
28.940.944,73
28.966.781,29

10,87%
2,79%
3,11%
2,23%
1,37%
1,37%

5,19%
0,00%
0,53%
0,29%
1,30%
1,50%
0,00%
0,55%
0,15%
0,59%
0,00%
0,19%
0,09%

37.796.765,94
9.021.357,62
4.931.377,67
3.665.774,46
4.211.972,27
2.570.284,16
2.439.610,79
2.615.907,15
2.923.555,34
717.280,86
3.155.491,44
1.544.154,18

1,79%
0,00%
0,43%
0,23%
0,17%
0,20%
0,12%
0,12%
0,12%
0,14%
0,03%
0,15%
0,07%

22.582.395,60 34,55%
10.034.219,16 15,35%
1.236.958,98 1,89%
9.969.010,08 15,25%
671.005,66 1,03%
671.201,72 1,03%
2.615.780,80
821.160,62
448.874,03
19.001,85
21.833,12
376.370,24
238.078,27
262.681,83
287.225,65
140.555,19

4,00%
0,00%
1,26%
0,69%
0,03%
0,03%
0,00%
0,58%
0,36%
0,40%
0,00%
0,44%
0,22%

507.574,47
51.952,85
28.399,17
127.470,77
146.463,82
53.767,18
15.064,50
57.391,52
18.172,07
8.892,59

1.426.636,79
292.362,11
159.814,97
146.472,64
168.296,94
84.774,77
422.610,31
102.262,45
50.042,60

10.724,86
10.724,86

0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%

1,92%
0,00%
0,39%
0,21%
0,20%
0,23%
0,00%
0,00%
0,11%
0,57%
0,00%
0,14%
0,07%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

51.903,70

0,08%

0,00%

313.933.071,26

14,90%

-

0,00%

-

0,00%

7.076.686,91
6.958.752,91
846.282,79
295.338,19
206.140,87
755.337,96
617.394,12
1.157.340,61
3.080.918,37
-

10,83%
10,64%
1,29%
0,45%
0,32%
1,16%
0,94%
0,00%
1,77%
0,00%
0,00%
4,71%
0,00%
0,00%

1.043.433,20
1.037.478,20
126.942,40
44.300,73
30.921,13
113.300,70
87.653,26
172.222,21
462.137,77
-

10,66%
10,60%
1,30%
0,45%
0,32%
1,16%
0,90%
0,00%
1,76%
0,00%
0,00%
4,72%
0,00%
0,00%

325.388.226,28
287.016.810,46
23.917.445,16
8.346.778,35
5.825.904,66
21.347.183,58
17.453.603,74
3.265.875,31
47.037.761,77
759.115,65
2.638.870,70
87.092.135,74
68.749.640,77
582.495,03

15,44%
13,64%
1,14%
0,40%
0,28%
1,01%
0,83%
0,16%
2,23%
0,04%
0,13%
4,13%
3,26%
0,03%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

117.934,00
-

0,18%
0,18%
0,00%
0,00%

5.955,00
5.955,00
-

0,06%
0,06%
0,00%
0,00%

38.371.415,82
22.117.484,12
16.253.931,70

1,82%
0,00%
1,05%
0,77%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%

0,00%

115.144.107,78

5,47%

-

0,00%

-

0,00%

117.934,00

1.419.095,61

2,17%

-

60.414.601,30 81,13%
29.114.546,01 39,10%
0,00%
28.948.783,13 38,88%
1.175.651,77 1,58%
1.175.620,39 1,58%

-

0,77%

155.396.057,85

7,38%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

(777.418,29)

-0,04%

-

0,00%

-

0,00%

(798,23)

0,00%

(107,82)

0,00%

(592.140,29)

-0,03%

(290,99)

0,00%

-

0,00%

9.784.330,65 100,00%

2.106.806.643,36

100,00%

65.352.365,00 100,00%

75.737,20

74.461.885,96 100,00%

14.359,24

25,32%
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Abaixo o Demonstrativo de Investimentos Consolidado.
INFRAPREV - CONSOLIDADO
Veiculo de Investimento
Depósitos

Valor Financeiro (em
R$)

% Sobre
o Total

97.289,06

0,00%

1.338.164.730,98
745.794.743,14

59,30%
33,05%

Títulos Privados

234.298.725,59

10,38%

Fundos de Investimentos
Bradesco Fundo de Investimentos Multimercado HELIX
Lancer - FI de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Santander Fundo de Investimentos Multimercado Guardião
FIF Capital Markets
Safra Executive

315.724.504,25
100.547.382,71
66.877.355,79
86.536.661,89
30.863.276,54
30.899.827,32

13,99%
4,46%
2,96%
3,84%
1,37%
1,37%

42.346.758,00
10.186.833,20
5.568.465,84
3.958.719,72
4.548.566,15
2.570.284,16
2.869.748,21
3.563.151,61
1.743.644,56
3.666.239,00
717.280,86
2.953.824,69

1,88%
0,00%
0,45%
0,25%
0,18%
0,20%
0,11%
0,13%
0,16%
0,08%
0,16%
0,03%
0,13%

Ações

313.984.974,96

13,92%

Investimentos Estruturados
Fundos de Investimentos em Participações
BR Educacional FIP
FIF Brasil Energia
FIP Caixa Ambiental
FIP Coliseu
Florestas do Brasil FIP
Florestas do Brasil FIP 2ª Emissão
Global Equity Properties FIP
FIP Kinea II
Riviera GR Industrial FIP
Multiner FIP
Multiner FIP 2ª Emissão
Patriarca FIP

333.508.346,39
295.013.041,57
24.890.670,35
8.686.417,27
6.062.966,66
22.215.822,24
18.158.651,12
3.265.875,31
48.367.324,59
759.115,65
2.638.870,70
90.635.191,88
68.749.640,77
582.495,03

14,78%
13,07%
1,10%
0,38%
0,27%
0,98%
0,80%
0,14%
2,14%
0,03%

38.495.304,82
123.889,00
22.117.484,12
16.253.931,70

1,71%
0,98%
0,72%

Carteira Imobiliária

115.144.107,78

5,10%

Empréstimos e Financiamentos

156.890.890,66

Títulos de Renda Fixa
Títulos Públicos

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
FIDC Industrial Exodus I - 12ª série
FIDC Industrial Exodus I - 13ª série
FIDC BMG Créditos Consignados
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 2ª Série
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 3ª Série
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 4ª Série
Sul Invest FIDC - Multisetorial - 5ª Série
FIDC Multisetorial BVA Master
FIDC Multisetorial BVA Master II
FDC Vale - 2ª Série
FIDC Vinci Crédito E
FIDC Valor - 3ª Série

Fundos de Investimentos Imobiliário
FII BB Progressivo II
Fundo Imobiliário Panamby
Fundo Imobiliário Via Parque Shopping

4,02%
3,05%
0,03%

6,95%

Exigível Contigencial

(777.418,29)

-0,03%

Valores a Pagar e Valores a Receber

(593.337,33)

-0,03%

Total dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas

2.256.419.584,21

100,0%
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3.2 - Rentabilidade
a. Rentabilidade da Carteira Consolidada do Infraprev
O Infraprev adota como Meta Atuarial o INPC+6% ao ano e como meta para a Política de
Investimento, o INPC+6% ao ano. O desempenho dos investimentos do Instituto no mês de
Dezembro de 2012 pode ser observado no gráfico abaixo.
INFRAPREV - Consolidada
6%

4,96%
4%

2%

1,23%

1,03%

0%

Dezembro2012
Meta Atuarial (INPC+6%a.a.)

Meta PI (INPC+6%a.a.)

INFRAPREV

INFRAPREV

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Acumulado
em 2012

Rentabilidade da Carteira Consolidada

5,39%

0,41%

3,07%

5,16%

14,69%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Política de
Investimentos)

2,57%

2,95%

3,01%

3,50%

12,58%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Meta Atuarial)

2,91%

2,86%

2,63%

3,39%

12,32%

Obs.: Para cálculo da Meta Atuarial é utilizado o INPC do mês anterior.

No mês de Dezembro de 2012, a Carteira Consolidada do Infraprev apresentou rentabilidade de
4,96%, ficando acima da Meta Atuarial, da meta da Política de Investimentos e no acumulado de 12
meses.
b. Segmento de Renda Fixa:
Para o segmento de Renda Fixa, o Infraprev utiliza como benchmark a taxa do INPC+6,3% ao ano.
INFRAPREV - Renda Fixa
5,79%

6,00%
5,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,03%

1,25%

1,00%
0,00%

Dezembro 2012
Meta Atuarial (INPC+6%a.a.)

Benchmark (INPC+6,3%a.a.)

Renda Fixa
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INFRAPREV

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Acumulado
em 2012

Rentabilidade de Renda Fixa

3,28%

2,75%

2,64%

7,79%

17,41%

Rentabilidade do INPC + 6,3% ao ano (Benchmark)

2,63%

3,01%

3,08%

3,56%

12,86%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Meta Atuarial)

2,91%

2,86%

2,63%

3,39%

12,32%

Obs.: Para cálculo da Meta Atuarial é utilizado o INPC do mês anterior.

O INFRAPREV apresentou rentabilidade em Dezembro para o segmento de Renda Fixa de 5,79%,
ficando acima da meta atuarial, do benchmark e do Acumulado de 12 meses. A rentabilidade dos
títulos que compõem a Carteira de Renda Fixa foi impactada positivamente pelo desempenho das
Notas do Tesouro Nacional e Certificados de Depósitos Bancários.
Títulos

Bônus do Tesouro Nacional
Nota do Tesouro Nacional
Letra do Tesouro Nacional
Certificados de Depósitos Bancários
Fundos de Investimentos em RF
Debêntures Não Conversíveis-Inst. Financeira
Cédulas de Crédito Bancário
Debêntures Não Conversíveis-Títulos de Empresa
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Depóstio a Prazo com Garantia Especial
Rentabilidade no Mês

Jan

Fev

Mar

-6,08
1,14
1,01
0,96
1,24
0,91
0,92
1,16
1,18
1,14
1,11

-2,14
1,00
0,87
0,80
1,36
0,76
-0,96
1,13
1,00
1,08
1,01

11,45
1,07
1,01
0,88
1,29
0,83
0,54
1,16
1,08
1,11
1,12

Abr

Mai

Jun

Renda Fixa
Jul
Ago

3,57 6,98 4,74 -2,15 1,60
0,90 1,19 0,81 0,93 1,10
0,92 1,01 0,92 0,05 0,00
0,75 0,78 0,68 0,73 0,74
2,22 1,30 0,30 1,66 1,21
0,72 0,74 0,65 0,69 0,71
3,62 -24,18 -2,47 -37,33 -3,27
1,08 1,25 0,95 0,82 1,01
0,90 1,06 0,86 0,86 0,99
0,83 1,23 0,92 0,77 1,07
1,17 0,84 0,72 0,67 1,06

Set

Out

Nov

Dez

-0,17 0,60 3,73 -2,11
0,97 1,30 1,01 10,94
0,00 0,00 0,00 0,00
0,58 3,70 0,59 0,58
0,91 1,76 0,86 -0,81
0,55 0,62 0,56 0,55
-3,15 -3,82 -75,89 -19,02
0,83 1,06 0,90 3,86
0,83 1,02 0,91 -0,01
0,86 1,17 1,12 1,20
0,89 1,30 0,58 5,79

Acum. 2012

20,52
24,29
5,93
12,38
14,10
8,61
-91,51
16,27
11,21
13,24
17,42

c. Segmento de Renda Variável:
Os Investimentos do Infraprev em Renda Variável obtiveram rentabilidade de 4,74%, no mês de
dezembro de 2012, frente a um Ibovespa em alta de 6,05% e um IBrX de 4,77%.

Renda Variável
10%
6,05%

4,74%

4,77%

5%

1,03%
0%

-5%

Dezembro 2012
IBOVESPA

IBrX

Atuarial

Renda Variável
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INFRAPREV

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Acumulado
em 2012

Rentabilidade da Renda Variável

13,15%

-13,01%

5,09%

4,34%

7,93%

Rentabilidade do IBOVESPA (Benchmark)

13,66%

-15,75%

8,87%

3,00%

7,39%

Rentabilidade do IBrX

11,83%

-10,09%

5,82%

4,85%

11,55%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Meta Atuarial)

2,91%

2,87%

2,63%

3,39%

12,32%

Obs.: Para cálculo da Meta Atuarial é utilizado o INPC do mês anterior.

d. Segmento de Investimentos Estruturados
O segmento de Investimentos Estruturados obteve rentabilidade de 1,30% ficando no mês de
Dezembro abaixo da meta atuarial e acima de seu benchmark (INPC+7,5% a.a.). Os Investimentos
Estruturados são compostos pelos Fundos de Participações e Fundos Imobiliários.

Investimentos Estruturados
2%

1,35%

1,30%

1,03%

0%
Dezembro 2012
Inv. Estruturados

Atuarial

INPC+7,5%a.a. (bench.)

INFRAPREV

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Acumulado
em 2012

Rentabilidade de Investimentos Estruturados

5,81%

8,40%

1,95%

-5,59%

10,39%

Rentabilidade do INPC + 7,5% ao ano (Benchmark)

2,94%

3,32%

3,37%

3,87%

14,19%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Meta Atuarial)

2,91%

2,87%

2,63%

3,39%

12,32%

Obs.: Para cálculo da Meta Atuarial é utilizado o INPC do mês anterior.
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e. Segmento de Imóveis:
O benchmark do segmento de Imóveis assumido pelo INFRAPREV é a Meta Atuarial. No mês de
Dezembro, o INFRAPREV obteve uma rentabilidade de 11,78% no segmento de Imóveis, resultado
acima de seu benchmark.

Imóveis
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

11,78%

1,03%
Dezembro 2012
INPC+6%a.a.

Imóveis

INFRAPREV

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Acumulado
em 2012

Rentabilidade de Imóveis

1,48%

1,31%

1,93%

13,96%

19,41%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Meta Atuarial)

2,91%

2,87%

2,63%

3,39%

12,32%

Obs.: Para cálculo da Meta Atuarial é utilizado o INPC do mês anterior.

f. Segmento de Operações com Participantes:
No segmento de Operações com Participantes, na classificação de Empréstimos e Financiamentos, o
INFRAPREV apresentou rentabilidade de 1,31% no mês de Dezembro de 2012, sendo superior a
Meta Atuarial, que apresentou uma variação de 1,03% e desempenho superior ao seu benchmark
(INPC+9% a.a.), que foi de 1,47% no mesmo período.
Empréstimos e Financiamentos
2%

1,47%
1,31%
1,03%

0%

Dezembro 2012
Meta Atuarial (INPC+6%a.a.)

INPC+9%a.a. (bench.)

Empr.
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INFRAPREV

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

4º
Trimestre

Acumulado
em 2012

Rentabilidade de Oper. Com Participantes

4,58%

4,38%

4,15%

3,96%

18,19%

Rentabilidade do INPC + 9% ao ano (Benchmark)

3,27%

3,66%

3,72%

4,23%

15,74%

Rentabilidade do INPC + 6% ao ano (Meta Atuarial)

2,91%

2,87%

2,63%

3,39%

12,32%

Obs.: Para cálculo da Meta Atuarial é utilizado o INPC do mês anterior.

PARTE 4: Análise de Risco
4.1 Gerenciamento de Risco de Mercado: Metodologia Benchmark-VaR (B-VaR)
Para o Gerenciamento do Valor em Risco, a Política de Investimento para 2012 estabelece que para
os mandatos compostos, cujo benchmark é formado por uma ponderação de IMA-B e CDI,
pertencentes ao segmento de Renda Fixa, o limite máximo de B-VaR de 1,3%.
Os ativos representativos deste mandato são os mantidos em Carteira Própria e junto aos Gestores
Bradesco Asset Management e Santander Asset Management. Para o mandato de Ibovespa Ativo
pertencente ao segmento de Renda Variável o limite máximo de B-VaR de 5%. Ambos os limites
estabelecidos são para o horizonte de 21 dias úteis.
Gerenciamento de Risco - Em %
B-VaR
Meses

jan/12
fev/12
m ar/12
abr/12
m ai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

RF Mandato IMA-B
(Fundos Exclusivos)
Limite
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%

Realizado
0,07%
0,06%
0,03%
0,04%
0,15%
0,06%
0,07%
0,06%
0,13%
0,18%
0,14%
0,09%

VaR
Ibovespa (Ativo)

Limite
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

Realizado
1,69%
1,76%
1,43%
1,37%
1,81%
2,40%
3,07%
7,08%
5,57%
5,16%
4,29%
3,17%

RF (Total)
Limite
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%

Realizado
0,58%
0,52%
0,65%
0,76%
0,74%
0,68%
0,48%
0,54%
0,43%
0,47%
0,25%
0,73%

RF (Crédito)
Limite Realizado
3,0%
0,01%
3,0%
0,01%
3,0%
0,03%
3,0%
0,05%
3,0%
0,15%
3,0%
0,07%
3,0%
0,08%
3,0%
0,06%
3,0%
0,13%
3,0%
0,20%
3,0%
0,14%
3,0%
0,09%

Consolidado
Limite
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%

Realizado
2,57%
2,21%
1,76%
1,67%
2,18%
1,73%
1,40%
1,60%
1,44%
1,45%
0,79%
1,44%

4.2 Divergência Não Planejada
A Divergência Não Planejada – DNP mede a aderência de um segmento em relação a um parâmetro
de referência, no caso do Infraprev, a Meta Atuarial.
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A DNP é definida pela diferença entre o valor de um conjunto de investimentos e o valor projetado
para esse mesmo conjunto de investimentos, no qual deverá ser considerada a taxa mínima atuarial
para os Planos de Benefícios constituído na modalidade de Benefício Definido, ou o índice de
referência estabelecido na Política de Investimentos para os Planos de Benefícios constituídos em
outras modalidades, conforme a Resolução CMN nº. 3.792. As Justificativas Técnicas apresentadas
a seguir atendem ao definido na Instrução Normativa PREVIC nº 2, de 18/05/2010.
O Relatório de Justificativas Técnicas e de Providências é apresentado de forma consolidada para os
três Planos de Benefícios e para o Plano Gestor Administrativo, em função da segregação virtual que
o Instituto adota para a contabilização de seus ativos financeiros, sendo o mesmo elaborado quando
ocorre:
1.1. DNP de segmento negativa, apurada mensalmente, por doze meses consecutivos; ou
1.2. DNP de segmento negativa, acumulada nos últimos trinta e seis meses.

a. Apuração da Divergência Não Planejada para o segmento de Renda Fixa
A DNP apurada para o Segmento de Renda Fixa:
a) Não apresentou variação negativa na DNP, apurada mensalmente, por doze meses
consecutivos;
b) Não apresentou variação negativa acumulada nos últimos trinta e seis meses.
Renda Fixa
Mês

Meta
Atuarial

Rent

jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

1,00

1,13

1,00

1,08

0,88

1,14

0,67

1,28

1,13

1,19

1,04

0,63

0,75

1,12

0,92

1,14

0,94

0,96

1,12

1,50

1,20

0,93

1,03

5,60

Plano BD I
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses

0,13
0,08
0,26
0,61
0,06
-0,41
0,37
0,22
0,02
0,38
-0,27
4,57

Meta
Atuarial

Plano BD II
DnP acum. DnP acum.
Rent DnP mês
12 meses 36 meses

1,50

-2,49

1,00

1,16

1,96

-0,48

1,00

1,17

1,82

-0,27

0,88

1,20

2,54

0,44

0,67

1,50

2,49

0,05

1,13

1,27

2,50

-0,25

1,04

0,57

2,75

0,37

0,75

1,23

2,15

0,73

0,92

1,20

1,93

0,99

0,94

0,97

2,08

1,39

1,12

1,61

1,50

1,68

1,20

0,93

6,10

6,38

1,03

1,64

0,16
0,17
0,32
0,83
0,14
-0,47
0,48
0,28
0,03
0,49
-0,27
0,61

Plano CV
Meta
Atuarial

Rent

DnP mês

0,11
-0,01
0,22
0,40
-0,35
-0,28
-0,19
0,13
-0,06
0,11
-0,64
5,09

1,47

-2,67

1,00

1,11

2,09

-0,58

1,00

0,99

2,10

-0,31

0,88

1,10

3,08

0,61

0,67

1,07

3,13

0,30

1,13

0,78

3,11

-0,06

1,04

0,76

3,53

0,67

0,75

0,56

2,73

1,10

0,92

1,05

2,56

1,37

0,94

0,88

2,80

1,88

1,12

1,23

2,13

2,18

1,20

0,56

2,81

2,85

1,03

6,12

DnP acum. DnP acum.
12 meses 36 meses

Plano PGA
DnP acum. DnP acum.
12 meses 36 meses

Meta
Atuarial

Rent

DnP mês

0,21
0,40
0,44
1,86
0,37
-0,81
1,20
0,36
0,01
1,18
-0,58
0,31

1,58

-2,31

1,00

1,21

1,90

-0,39

1,00

1,40

1,71

-0,22

0,88

1,32

2,15

0,28

0,67

2,53

1,67

-0,52

1,13

1,50

1,80

-0,69

1,04

0,23

1,48

-0,63

0,75

1,95

0,88

-0,36

0,92

1,28

0,55

-0,18

0,94

0,95

0,42

-0,06

1,12

2,30

-0,48

-0,14

1,20

0,62

4,51

5,00

1,03

1,34

1,86

0,01

2,83

0,41

2,97

0,85

5,24

2,73

5,56

3,11

5,41

2,27

6,65

3,50

4,57

3,88

4,57

3,89

5,57

5,11

4,36

4,50

5,04

4,83

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial utiliza a divulgação do INPC do mês anterior.
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b. Apuração da Divergência Não Planejada para o segmento de Renda Variável
A DNP apurada para o Segmento de Renda Variável:
Renda Variável
Mês

Meta
jan/12 Atuarial
1,00

Rent

fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

1,00

2,62

0,88

0,38

0,67

-3,91

1,13

-9,31

1,04

0,75

0,75

2,55

0,92

-4,09

0,94

-0,44

1,12

-2,04

1,20

0,33

1,03

4,30

5,53

Plano BD I
DnP mês DnP acum. DnP acum.
12-8,11
meses
3616,14
meses
4,53

1,62
-0,50
-4,58
-10,44
-0,29
1,80
-5,01
-1,38
-3,16
-0,87
3,27

-7,65

21,34

-8,75

13,26

-8,70

-2,10

-15,94

-18,75

-14,83

-15,23

-10,05

-15,99

-9,87

-21,16

-7,58

-27,96

-16,57

-30,60

-15,75

-35,47

-14,85

-34,18

Meta
Atuarial
1,00

1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03

Rent

9,22
4,08
-0,37
-3,90
-8,78
-0,74
2,76
0,43
1,99
-0,74
0,38
4,73

Plano CV
DnP mês DnP acum. DnP acum.
12-13,61
meses
36 8,60
meses
8,22

3,08
-1,25
-4,57
-9,91
-1,78
2,01
-0,49
1,05
-1,86
-0,82
3,70

-11,26

15,10

-13,35

6,62

-13,40

-7,83

-18,52

-23,05

-17,56

-20,92

-10,14

-21,46

-7,14

-22,79

0,55

-27,71

-8,41

-29,43

-6,81

-34,34

-3,68

-32,76

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial utiliza a divulgação do INPC do mês anterior.

a) Apresentou variação negativa na DNP, apurada mensalmente, por doze meses
consecutivos no Plano BD I;
b) Não apresentou variação negativa acumulada nos últimos trinta e seis meses.

c. Apuração da Divergência Não Planejada para o segmento de Investimentos
Estruturados
A DNP apurada para o Segmento de Investimentos Estruturados não apresentou variação negativa
apurada mensalmente, por doze meses consecutivos e acumulada nos últimos trinta e seis meses.
Investimentos Estruturados
Mês

Meta
Atuarial
jan/12 1,00

fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03

Rent

1,27
1,72
4,66
2,59
0,45
1,22
1,66
1,37
1,06
-0,45
-0,01
1,71

Plano BD I
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses
0,27
1,24
1,87

0,72
3,78
1,92
-0,68
0,18
0,91
0,45
0,12
-1,57
-1,21
0,68

Meta
Atuarial
1,00

1,62

2,61

1,00

5,11

6,49

0,88

7,40

8,53

0,67

7,62

7,80

1,13

8,49

7,99

1,04

9,16

8,98

0,75

10,97

9,47

0,92

10,23

9,60

0,94

8,19

7,88

1,12

7,35

6,57

1,20

5,61

7,30

1,03

Rent

1,27
1,72
4,66
2,59
0,45
1,22
1,66
1,37
1,06
-0,45
-0,01
1,71

Plano BD II
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses
0,27
1,25
1,88

0,72
3,78
1,92
-0,68
0,18
0,91
0,45
0,12
-1,57
-1,21
0,68

Meta
Atuarial
1,00

1,63

2,62

1,00

5,12

6,50

0,88

7,41

8,55

0,67

7,63

7,81

1,13

8,51

8,00

1,04

9,18

8,99

0,75

10,99

9,48

0,92

10,23

9,61

0,94

8,19

7,89

1,12

7,35

6,58

1,20

5,61

7,31

1,03

Rent

0,81
1,28
3,54
2,61
4,76
1,02
-0,26
1,20
0,92
-7,00
-0,08
1,28

Plano CV
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses
-0,19
0,66
1,04

0,28
2,66
1,94
3,63
-0,02
-1,01
0,28
-0,02
-8,12
-1,28
0,25

0,91

1,33

3,45

4,02

4,80

6,04

9,62

9,89

10,40

9,87

9,37

8,76

10,75

9,07

10,26

9,05

1,26

0,19

0,43

-1,09

-2,05

-0,84

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial é utilizada a divulgação do INPC do mês anterior.
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d. Apuração da Divergência Não Planejada para o segmento de Imóveis
A DNP apurada para o Segmento de Imóveis não apresentou variação negativa apurada
mensalmente, por doze meses consecutivos e acumulada nos últimos trinta e seis meses, não sendo
necessária a elaboração do Relatório de Justificativas para o segmento, conforme Instrução
Normativa PREVIC n° 2, de 18 de Maio de 2010.
Imóveis
Plano CV
Mês

Meta
Atuarial

Rent

DnP mês

jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

1,00
1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03

0,60
0,41
0,43
0,68
0,34
0,28
0,38
0,81
0,73
0,74
1,20
11,78

-0,40
-0,59
-0,45
0,01
-0,79
-0,76
-0,37
-0,11
-0,21
-0,38
0,00
10,75

DnP acum. DnP acum.
12 meses
36 meses
21,38
151,49
21,59

151,69

21,48

150,59

21,85

149,08

21,50

148,88

20,96

147,75

20,48

147,29

20,02

146,99

20,19

144,57

19,92

141,97

19,99

140,62

6,35

75,48

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial é utilizada a divulgação do INPC do mês anterior.

e. Apuração da Divergência Não Planejada para o segmento de Operações com
Participantes
A DNP apurada para o Segmento de Operações com Participantes não apresentou variação negativa
apurada mensalmente, por doze meses consecutivos e acumulada nos últimos trinta e seis meses, não
sendo necessária a elaboração do Relatório de Justificativas para o segmento, conforme Instrução
Normativa PREVIC n° 2, de 18 de Maio de 2010.
Operações com Participantes
Mês

Meta
Atuarial

Rent

jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

1,00
1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03

1,60
1,61
1,55
1,57
1,50
1,54
1,44
1,53
1,53
1,53
1,44
1,50

Plano BD I
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses

0,60
0,61
0,67
0,90
0,37
0,50
0,69
0,61
0,59
0,41
0,24
0,47

7,70

41,50

8,13

41,07

8,32

39,80

8,79

38,75

8,69

37,38

8,62

35,92

8,36

34,20

7,81

31,86

7,69

28,99

7,44

27,33

6,95

25,35

6,88

23,44

Meta
Atuarial

Rent

1,00
1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03

1,64
1,47
1,51
1,43
1,43
1,27
1,39
1,39
1,38
1,38
1,38
1,38

Plano BD II
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses

0,64
0,47
0,63
0,76
0,30
0,23
0,64
0,47
0,44
0,26
0,18
0,35

8,19

42,39

8,37

41,76

8,46

40,43

8,66

39,18

8,42

37,71

7,97

35,88

7,75

34,10

6,97

31,57

7,04

28,51

6,53

26,67

5,80

24,63

5,51

22,58

Meta
Atuarial

Rent

1,00
1,00
0,88
0,67
1,13
1,04
0,75
0,92
0,94
1,12
1,20
1,03

1,51
1,51
1,48
1,46
1,45
1,41
1,40
1,34
1,35
1,33
1,27
1,30

Plano CV
DnP acum. DnP acum.
DnP mês
12 meses 36 meses

0,51
0,51
0,60
0,79
0,32
0,37
0,65
0,42
0,41
0,21
0,07
0,27

6,95

40,58

7,32

40,01

7,36

38,66

7,78

37,46

7,76

36,04

7,63

34,42

7,42

32,67

6,75

30,10

6,56

27,04

6,15

25,16

5,47

23,00

5,26

20,88

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial é utilizada a divulgação do INPC do mês anterior.
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f. Apuração da Divergência Não Planejada para o Total dos Investimentos
A DNP apurada para o Total de Investimentos, conforme tabela abaixo:
Total dos Investimentos
Plano BD I
Mês

Meta
Rent
Atuarial

jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12

1,00

1,78

1,00

1,38

0,88

1,39

0,67

0,67

1,13

-0,32

1,04

0,73

0,75

1,32

0,92

0,61

0,94

0,83

1,12

0,91

1,20

0,77

1,03

5,29

Plano BD II

DnP
DnP
DnP mês acum. 12 acum. 36
meses meses
0,78
-0,03
8,24

0,38
0,51
0,00
-1,45
-0,31
0,57
-0,31
-0,11
-0,21
-0,43
4,26

Meta
Rent
Atuarial
1,00

0,41

10,63

1,00

0,46

9,57

0,88

1,36

7,13

0,67

0,34

3,42

1,13

0,63

4,12

1,04

1,62

3,97

0,75

1,59

3,27

0,92

1,76

1,26

0,94

0,33

0,82

1,12

-0,03

-0,92

1,20

3,65

1,49

1,03

1,21
1,39
2,64
1,97
0,91
0,85
1,42
1,28
1,01
0,68
0,52
1,67

Plano CV

DnP
DnP
DnP mês acum. 12 acum. 36
meses meses
0,21
1,46
10,19

0,39
1,76
1,30
-0,22
-0,19
0,67
0,36
0,07
-0,44
-0,68
0,64

Meta
Rent
Atuarial
1,00

1,99

12,64

1,00

3,45

12,94

0,88

4,97

11,86

0,67

5,05

9,34

1,13

5,39

10,21

1,04

5,93

10,16

0,75

6,12

10,15

0,92

5,73

8,20

0,94

4,98

7,48

1,12

4,21

5,37

1,20

3,92

4,18

1,03

2,66
1,66
1,06
0,26
-0,56
0,56
0,89
1,01
1,09
-0,48
0,52
5,11

Plano PGA

DnP
DnP
DnP mês acum. 12 acum. 36
meses meses
1,66
-0,71
7,20

0,66
0,18
-0,41
-1,69
-0,48
0,14
0,09
0,15
-1,60
-0,68
4,08

Meta
Rent
Atuarial
1,00

0,07

9,88

1,00

-0,26

8,46

0,88

0,33

5,61

0,67

-0,36

1,71

1,13

0,09

2,23

1,04

1,53

1,64

0,75

2,00

1,36

0,92

3,26

-0,35

0,94

-0,01

-2,17

1,12

-0,34

-4,09

1,20

2,00

-1,94

1,03

1,21
1,40
1,32
2,53
1,50
0,23
1,95
1,28
0,95
2,30
0,62
1,34

DnP
DnP
DnP mês acum. 12 acum. 36
meses meses
0,21
1,86
0,36

0,40
0,44
1,86
0,37
-0,81
1,20
0,36
0,01
1,18
-0,58
0,31

2,83

0,76

2,97

1,21

5,24

3,09

5,56

3,47

5,41

2,64

6,65

3,87

4,57

4,24

4,57

4,26

5,57

5,49

4,36

4,87

5,04

5,20

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial é utilizada a divulgação do INPC do mês anterior.
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Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado do INFRAPREV
Como responsável pela administração e investimentos de seus ativos, o INFRAPREV, na
implementação de suas estratégias de investimento, contrata provedores de serviços externos, tais
como: consultores, gestores de investimentos e custodiantes. Devido ao grande número de partes
envolvidas, os papéis de cada um destes agentes fiduciários devem ser devidamente identificados
para assegurar (1) eficiência operacional; (2) clareza nas linhas de comunicação e; (3) clareza nas
definições de responsabilidades e atribuições.
Conforme o parágrafo 5º do Artigo 35 da Lei Complementar nº 109, toda Entidade Fechada de
Previdência Complementar deve designar um Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado,
responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento de seus recursos, bem como pela
prestação de informações relativas à aplicação dos mesmos, sem prejuízo da responsabilidade
solidária dos demais administradores da Entidade. Deste modo, o Sr. Miguel Alexandre da
Conceição David foi nomeado, a partir de 05/11/2009, Administrador Estatutário Tecnicamente
Qualificado do INFRAPREV, conforme informações cadastrais abaixo:

Informações Cadastrais do Administrador Responsável do
Instituto
Nome: Miguel Alexandre da Conceição David
CPF: 496.736.377-68
Cargo: Diretor de Administração e Finanças
Telefone para Contato: (21) 2156-8150
E-mail para Contato: miguel.david@Infraprev.org.br
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Comentário Final
A Política de Investimento do Infraprev para 2012 tem por objetivo obter para seus participantes
rentabilidade compatível com o mercado e evitar a deterioração do patrimônio. A gestão da Política
de Investimentos é realizada de forma profissional, segura, transparente de forma a garantir o
compromisso de pagamento de benefícios aos participantes assistidos e aos participantes ativos em
formação de patrimônio.
O Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento, elaborado em conjunto com a
empresa de Consultoria Financeira Risk Office, demonstra a união de esforços para que a gestão dos
ativos do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev considere fatores como: (1) preservação
de capital; (2) diversificação; (3) tolerâncias a risco; (4) taxa esperada de retorno; (5) estabilidade;
(6) liquidez; (7) custos razoáveis de administração.

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2013.

MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 2012 a 2016
Instituto Infraero de Seguridade Social
Plano de Gestão Administrativa
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
de 05, 06 e 07 de Dezembro de 2011
1. INTRODUÇÃO
O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV (“INFRAPREV”) foi fundado em 29
de junho de 1982 com o propósito de oferecer planos de previdência complementar aos
colaboradores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, patrocinadora
fundadora, e também aos seus próprios colaboradores.
O INFRAPREV, atualmente possui duas modalidades de planos de benefícios: benefício definido,
que está fechado para entrada de novos participantes e o de contribuição variável, em vigor desde
dezembro de 2000.
Atualmente o INFRAPREV atende cerca de 13.800 participantes através planos de benefícios que
administra, buscando sempre garantir o pagamento de aposentadorias e pensões aos seus
participantes.
O Instituto, para cumprir com esse compromisso, adota uma metodologia rigorosa em seus
investimentos. Os recursos financeiros são gerenciados seguindo processos de planejamento que
orientam as decisões de investimentos, sempre observando os princípios de rentabilidade, liquidez e
segurança, considerando que o objetivo principal da gestão dos investimentos para um fundo de
pensão é preservar e assegurar o pagamento dos benefícios de seus participantes em um horizonte
temporal de longo prazo, sujeito às incertezas do ambiente econômico-financeiro e às
determinações de legislação e normas.
O Instituto é regulado e fiscalizado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, do Ministério da Previdência Social, e seus investimentos fiscalizados pelo Banco Central
do Brasil.
Assim, a Política de Investimentos para o Plano de Gestão Administrativa estabelece os
princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos Recursos Administrativos, conforme
estabelece a Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009.
Embora esta Política de Investimentos não discipline as aplicações de um plano de benefícios, os
limites e critérios aqui apresentados estão fundamentados na Resolução CMN nº 3792, de 24 de
setembro de 2009, legislação que estabelece, quando da aprovação desta Política de Investimentos,
as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC.
Esse alinhamento com as regras de gestão dos recursos dos planos de benefícios tem por objetivo
adotar, na aplicação dos recursos administrativos, as premissas de segurança e rigor técnico
adotados no investimento dos recursos garantidores das reservas técnicas.
Pode-se entender, dessa forma, que as diretrizes ora estabelecidas são complementares àquelas
definidas pela Resolução CMN nº 3792, não estando os administradores ou gestores, em nenhuma
hipótese, dispensados de observar as regras, restrições e condições estabelecidas pela legislação
aplicável, ainda que estas não estejam transcritas neste documento.
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Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser adequados gradativamente à nova
regulamentação. Se houver necessidade de negociação de ativos, a entidade estabelecerá um plano
com critérios e prazos para a realização dessas operações, de forma a garantir a preservação dos
recursos, sem prejuízos à rentabilidade dos investimentos.
A entidade poderá deixar de monitorar, da mesma forma, limites e restrições obrigatórios que
eventualmente venham a ser revogados pela legislação aplicável.
As diretrizes aqui definidas, que entram em vigor em 1ª de janeiro de 2011, regulamentam a
aplicação dos recursos administrativos e são complementares ao Plano de Gestão Administrativa do
INFRAPREV, elaborado conforme determina a Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009.
2. PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA
O INFRAPREV adota normas e procedimentos de controles internos em consonância com a
Resolução do Conselho Gestor de Previdência Complementar Nº 13, de 1º de outubro de 2004,
destacando:


A adoção de uma cultura interna que promove, entre os conselheiros, diretores e
empregados, uma conduta permanentemente pautada por padrões éticos e de integridade,
orientada à defesa dos direitos dos participantes e assistidos;



A realização de reuniões periódicas com consultores e gestores com o objetivo de
acompanhar a saúde financeira e atuarial dos planos de benefícios;



O monitoramento dos diversos tipos de riscos financeiros e não-financeiros;



A elaboração de relatórios de controles internos aprovados pelo Conselho Fiscal, com
vistas a atestar a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios
às normas em vigor, à Política de Investimentos, às premissas e hipóteses atuariais e à
execução orçamentária; e



A elaboração de relatórios de Acompanhamento da Política de Investimentos, com o
objetivo de averiguar a consonância dos investimentos com as diretrizes desta Política.

Esta Política de Investimentos está estruturada conforme mostra o fluxograma a seguir.

3. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Esta Política de Investimento apresenta as diretrizes para a aplicação dos recursos garantidores do
Plano de Gestão Administrativa, administrado pelo INFRAPREV cujas principais características
são:
Tipo de Plano: Gestão Administrativa (PGA)
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CNPB: 997000000-00
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): MIGUEL ALEXANDRE DA
CONCEIÇÃO DAVID
O Capítulo II da Resolução CMN Nº 3792 que trata “DAS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS PELOS ADMINISTRADORES” possui em seu Artigo 7º a seguinte orientação: “A
EFPC pode designar um administrador estatutário tecnicamente qualificado (AETQ) para cada
segmento de aplicação previsto nesta Resolução.”
4. DIRETRIZES DE APLICAÇÃO
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a serem observados na aplicação dos
recursos administrativos. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem
nas modalidades previstas nesta Política devem estar em conformidade com as exigências, limites e
condições estabelecidas na legislação aplicável.
4.1.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A tabela a seguir apresenta a alocação-objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos
definidos pela Resolução CMN nº 3792, e eventuais subsegmentos em que o Instituto pode manter
aplicações.
Essa alocação foi definida com base em estudo de macro-alocação de ativos, elaborado com o
intuito de determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de
Investimento, ou com base na estratégia de gestão definida para o horizonte de tempo vigente nesta
política.
SEGMENTO / MANDATO

LIMITE
LEGAL

ALOCAÇÃO
OBJETIVO

LIMITES

PGA

INFERIOR

SUPERIOR

Renda Fixa

100%

97,10

92,00

100,00

Renda Variável

70%

0,00

0,00

10,00

Imóveis

8%

2,90

0,00

8,00

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de
mercado vigentes quando da elaboração desta Política de Investimentos. Os números refletem,
portanto, a alocação estratégica dos recursos, sujeita a movimentos táticos do Infraprev e seus
gestores externos visando potencializar os retornos das carteiras de investimentos de acordo com as
condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente alteram as
expectativas de retorno dos ativos, bem como suas volatilidades, demandando dos administradores
de Plano a busca por um novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação estabelecidos para
cada segmento.
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4.2.

ANÁLISE PRÉVIA DO RISCO DOS INVESTIMENTOS

Conforme estabelece o Art. 30 da Resolução CMN Nº 3792, a aquisição de títulos e valores
mobiliários integrantes dos segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável, sob gestão dos
administradores do Plano, deve ser precedida de análise de riscos.
4.2.1. Aspectos a serem analisados
A análise prévia de riscos, baseadas em avaliações terceirizadas ou não, poderá contemplar, no
mínimo, os aspectos relacionados nos tópicos a seguir, e devem ser documentadas e arquivadas as
razões que motivaram a não observância dos requisitos estabelecidos nesta Política.
4.2.1.1.

Títulos de crédito privado e similares

Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na análise prévia da aquisição dos
seguintes ativos:
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;
Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB, RDB e DPGE);
Depósitos em poupança;
Títulos de companhias abertas (ex. debêntures, CCB, NP, CCI, NCE, CPR e CDCA);
Cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC, FIFIDC);
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;
Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras (ex. CRI); e
Demais títulos de emissão privada.
A avaliação poderá contemplar tanto as características particulares do investimento, quanto o
impacto que sua aquisição causaria na carteira do Plano de Benefício e do veículo de investimento,
em termos de risco, retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise poderá considerar, no
mínimo:
O rating do emissor;
O rating da emissão, no que couber;
O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes desta política;
O histórico do emissor;
O volume/montante da emissão;
O prazo do investimento;
O instrumento utilizado (CCB, FIDC, CCI, etc.);
As vedações, limites e restrições estabelecidos por esta política e pela legislação aplicável;
O prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou duration semelhante.
A análise do impacto na carteira poderá considerar:
A variação no percentual de crédito na carteira;
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Os limites legais de investimento por modalidade/emissor;
Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores);
O impacto na liquidez; e
O risco sistêmico que possa impactar no seu desempenho, através da utilização de cenários.
Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados não impedem que o Plano
decida por investir em títulos que se enquadram na categoria grau médio-alto risco de crédito,
conforme definido no item Risco de crédito desta Política.
4.2.1.2.

Cotas de fundos de investimento

No caso de aquisição de cotas de fundos de investimentos de condomínio aberto, que não aqueles
classificados pela Resolução CMN Nº 3792 nos segmentos de investimentos estruturados e de
investimentos no exterior, a análise de risco poderá considerar, no mínimo:
O percentual de crédito (por setor);
Qualidade do crédito, com base nos critérios desta Política de Investimentos;
A política de derivativos (finalidade das operações, alavancagem, etc.);
A liquidez dos investimentos;
Indicadores de risco-retorno;
Análise qualitativa da gestão; e
Outros fatores de risco definidos nos seus respectivos regulamentos ou políticas de
investimentos.
4.2.1.3.

Derivativos

Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não discricionária, a análise de risco poderá
considerar, pelo menos:
Os riscos da operação, considerando testes de stress;
O depósito de margem necessário, com base em dados históricos;
O nível de margem já comprometida no veículo;
A aderência à legislação aplicável e à Política de Investimentos e seus respectivos limites legais;
A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem (segundo a legislação):
o Títulos da dívida pública federal;
o Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE, etc); e
o Ações integrantes do Índice Bovespa.
Neste último item, é necessário considerar a penalidade (desconto no preço) que a BM&F impõe a
cada ativo, quando aceita como margem de garantia.
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4.2.1.4.

Financiamento com opções

Também conhecida como lançamento coberto, essa modalidade de operação consiste na
manutenção de uma posição comprada em uma determinada ação - que pode ser um papel recémadquirido ou um papel já presente na carteira - e a venda de opções de compra (call) sobre essa
mesma ação, com preço de exercício superior ao preço à vista da ação.
Conforme disposto no Art. 44 da Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, as
Entidades Fechadas de previdência complementar que estudam fazer o financiamento com opções
devem, previamente, elaborar relatórios que estabeleçam procedimentos de controle e de avaliação
do risco inerentes às operações com derivativos. Os documentos que fundamentaram tais
procedimentos devem permanecer no Instituto, à disposição da fiscalização.
Quando julgar cabível, o Infraprev poderá realizar operações de financiamento com opções
observando os seguintes critérios:
Volatilidade do mercado: em geral, esse tipo de operação é mais interessante à medida que a
volatilidade do mercado é maior. Nesse caso, o prêmio obtido com a venda da call é maior, o que
torna a operação possivelmente mais rentável;
Taxa apurada na operação;
Grau de proteção; e
Prazo.
4.2.1.5.

Demais títulos e valores mobiliários

No caso dos demais títulos e valores mobiliários integrantes dos segmentos de Renda Fixa e Renda
Variável, a análise de risco poderá considerar, no mínimo:
A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável e por esta política;
O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação e por esta política;
As características específicas do investimento; e
Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.
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4.3.

RESTRIÇÕES

Os limites e restrições para aplicação em títulos e valores mobiliários estabelecidas nos tópicos a
seguir são válidos somente para os veículos de investimento exclusivos1, de condomínio fechado2,
sob gestão não discricionária. As aplicações em carteiras administradas sob gestão discricionária e
em cotas de fundos condominiais estão sujeitas somente à legislação aplicável e aos seus
regulamentos e mandatos específicos.
4.4.

OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS

As aplicações em cotas de fundos de investimentos multimercado que se enquadram no segmento
de Investimentos estruturados não estão sujeitos às vedações abaixo apresentadas.
PODE
OPERAR
VEÍCULO

VEDAÇÕES
DERIVATI
VOS?

Carteira própria
Fundos e carteiras
exclusivos

Sim

Operações a descoberto
Short de ações
Operações que gerem exposição superior a uma vez o
patrimônio líquido do veículo.

É facultada aos veículos de investimento nos quais o INFRAPREV aloca recursos financeiros
(fundos de investimento exclusivos e carteiras próprias) a utilização de instrumentos derivativos.
Cabe ressaltar que a utilização dos mesmos encontra-se em conformidade com as vedações acima
expostas

5. ÍNDICES DE REFERÊNCIA E METAS DE RENTABILIDADE
A Resolução CMN Nº 3.792 exige que as Entidades Fechadas de previdência complementar
definam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de
aplicação.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de aplicação o
índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para horizontes
mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está, evidentemente,
sujeito às variações momentâneas do mercado.
Por outro lado, a meta de rentabilidade reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos
investimentos realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta que,
normalmente, apresenta menor volatilidade e maior aderência aos objetivos do plano. Tais metas
1

Veículos de investimento: Trata-se de um portfólio gerido por um gestor, podendo ser estruturado em diversas
modalidades: carteira própria ou fundo de investimento.
2

Condomínio fechado: compreende a situação onde a massa de recursos não permite a entrada de diversos cotistas,
via de regra, o Instituto é a única cotista de um veículo de investimento.
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funcionam como um objetivo de longo prazo a ser buscado pelo Instituto, e objetivam garantir a
geração de retorno de modo a igualar e/ou superar a taxa mínima atuarial do plano de benefícios.
ÍNDICE DE
REFERÊNCIA
(BENCHMARK DE
CURTO PRAZO)
2011

META DE
RENTABILIDADE
(BENCHMARK DE
LONGO PRAZO)
2011 - 2015

Renda Fixa

INPC + 6,30%

INPC + 6,00%

Imóveis

INPC + 6,00%

INPC + 6,00%

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS

INPC + 6,00%

INPC + 6,00%

SEGMENTO

6. MANDATOS
A despeito da organização de seus investimentos baseada nos segmentos propostos pela legislação
aplicável, o Instituto adota a estrutura gerencial de mandatos para o monitoramento de seus
investimentos.
Um mandato pode ser entendido como a consolidação de investimentos com características
semelhantes em termos de risco, rentabilidade esperada, prazo etc. Além de servir de referência
para a gestão dos recursos, tal estrutura de investimentos serve como parâmetro para o controle e
monitoramento dos riscos financeiros inerentes a cada mandato.
O mandato para os Fundos Exclusivos do Infraprev encontra-se definido em seus Regulamentos.
7. PROCESSO DE SELEÇÃO DE GESTORES
O processo de seleção de gestores com mandatos discricionários utilizará análises qualitativas e
quantitativas, conforme definido em Anexo específico a esta Política de Investimentos. A seleção
de gestores com mandatos não discricionários seguirá os critérios definidos no processo para análise
de investimentos e consequente aprovação em Comitê Diretor.
8. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE GESTORES
Na lógica do processo de gestão dos investimentos, especialmente em alguns segmentos e
modalidades de investimentos, há espaço para duas formas básicas de gestão: passiva e ativa.
Na gestão passiva, o objetivo é acompanhar de perto o desempenho de um índice de referência, ou
seja de um benchmark. A melhor gestão passiva produz exatamente o resultado desse índice.
Normalmente os mandatos de gestão passiva são relativamente fáceis de implementar e portanto
possuem baixo custo.
Na gestão ativa, o objetivo é superar o desempenho de um índice de referência, ou seja de um
benchmark. A melhor gestão ativa produz resultados consistentemente superiores ao do índice de
referência. Normalmente os mandatos de gestão ativa são relativamente difíceis de implementar e
portanto possuem custo mais alto que os de gestão passiva.
Por esses motivos, a avaliação do desempenho dos gestores de recursos deve levar em consideração
essas características dos mandatos, e a métrica de desempenho deve ser compatível com os mesmos.
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8.1.

GESTÃO PASSIVA

Os gestores passivos devem ser classificados de forma que os que apresentem resultados (líquidos
de todos os custos) mais próximos ao do benchmark sejam considerados os melhores. Uma forma
de medir essa aderência é pelo indicador “Tracking Error”. Quanto menor o valor desse índice,
melhor o desempenho do gestor do mandato passivo.
Há outras formas de avaliar o desempenho desses gestores, porém essa métrica é adequada, simples
e de vasta aceitação no mercado. É esperado que os gestores passivos selecionados apresentem no
período em que estiverem gerindo sob o mandato específico desempenho superior ao desempenho
mediano da indústria, isto é, que seu Tracking Error seja inferior à mediana dos Tracking Error de
todos os gestores com mandatos semelhantes.
8.2.

GESTÃO ATIVA

Os gestores ativos devem ser classificados de forma que os que apresentem os maiores excedentes
sobre o desempenho do benchmark sejam considerados melhores. Neste caso, os resultados devem
ser ajustados ao volume de riscos relativos e líquidos de todos os custos. Ajustar um resultado a
riscos significa calcular o resultado “por unidade de risco incorrido pelo fundo”.
Uma forma de medir esse resultado excedente ajustado a risco é pelo indicador “Information
Ratio”. Quanto maior o valor desse índice, melhor o desempenho do gestor do mandato ativo.
No processo de seleção, será determinado o nível esperado para essa variável e um intervalo de
confiança para o mesmo que deverá ser usado como métrica do critério para manutenção ou
substituição dos gestores selecionados por meio do estabelecimento de um processo de controle de
qualidade.
9. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou
não, nos quais o plano aplica seus recursos devem ser marcados a Valor de Mercado de acordo com
os critérios definidos pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pela ANBIMA - Associação
de Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Esses critérios são descritos no
Manual de Marcação a Mercado do Agente Custodiante, com o detalhamento das fontes de
obtenção de informação dos ativos com liquidez e a metodologia de cálculo para ativos de baixa
liquidez.
Nesse Manual também são detalhados os critérios para precificação de títulos pela taxa de compra
do papel, método chamado de Marcação na Curva. O método de Marcação na Curva também pode
ser adotado pelo Infraprev, desde que observado o disposto na Res. CGPC n º 04, de 30 de janeiro
de 2002.
É recomendando que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em
bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do
valor real de mercado.
De acordo com o Guia Previc de Melhores Práticas em Fundos de Pensão “A verificação do
equilíbrio econômico e financeiro dos planos de benefícios depende da precificação dos ativos, ou
seja, é preciso que o Instituto busque, diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços,
modelos adequados de apreçamento. A forma de avaliação deve seguir as melhores práticas do
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mercado financeiro na busca do preço justo, considerando-se ainda a modalidade do plano de
benefícios”.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por
consultores contratados.
Isso não exclui a possibilidade, porém, de o Plano contabilizar os títulos que pretende carregar até o
vencimento pela taxa do papel, método chamado de marcação na curva.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento dos ativos adotados pelo Infraprev
estão estabelecidos por seu Agente Custodiante e através de seu Manual de Precificação.
10. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
Em conformidade com o estabelecido no Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação de
Risco”, da Resolução CMN Nº 3792, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e
limites de gestão de risco dos investimentos.
Reforçado pelo Guia PREVIC de Melhores Práticas em Fundos de Pensão a verificação e controle
dos riscos inerentes a gestão do plano de benefícios deve ser realizado de forma proativa pelo
Instituto, estabelecendo os alicerces para a implementação do modelo de Supervisão Baseada em
Risco.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam identificar, avaliar,
controlar e monitorar os diversos riscos aos quais os recursos do Plano estão expostos, entre eles os
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal e sistêmico.
Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos referente ao monitoramento dos limites de
alocação estabelecidos pela Resolução CMN Nº 3792 e por esta Política de Investimentos.
Apesar da possibilidade dada pela Resolução CMN nº 3792 do Instituto não realizar o cálculo da
Divergência Não Planejada (DNP) entre o resultado dos investimentos e o valor projetado para os
mesmos, o INFRAPREV optou pela continuidade do mesmo até que se tenha formalmente
implantando e aprovado pela PREVIC um modelo próprio de monitoramento de risco.
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10.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
No processo de gestão do plano, foram identificados os seguintes riscos:
Risco de mercado;
Risco de crédito;
Risco de liquidez;
Risco atuarial;
Risco da exposição em derivativos;
Risco operacional;
Risco legal; e
Risco sistêmico.
Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos
tópicos a seguir. Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados serão tratados no
próprio processo de controles internos do Instituto.
10.2. CONTROLE DE RISCOS
Como a estrutura de investimentos do plano permite atribuir a discricionariedade da administração
dos recursos a terceiros contratados, o controle de parte dos riscos identificados será feito pelos
próprios gestores externos, através do estabelecido em seus mandatos, por meio de modelos que
devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste documento. Da mesma
forma, caberá à Fundação o controle de alguns riscos conforme define a tabela a seguir:
RISCO

Risco de mercado

Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco da exposição em
derivativos
Risco operacional
Risco legal
Risco sistêmico

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
DE CONTROLE
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)

RESPONSABILIDADE

Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
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O gestor que eventualmente extrapolar algum dos limites de risco estabelecidos nesta política de
investimentos deve comunicar à Fundação sobre o ocorrido e tomar a medida mais adequada diante
do cenário e das condições de mercado da ocasião.
As atividades serão monitoradas e controladas pelo Instituto em conjunto com o compliance
contratado através de sua Custódia Centralizada. O controle dos riscos incorridos tanto na carteira
própria quanto nos fundos exclusivos será feito previamente pelo Agente Custodiante.
Adicionalmente ao controle preventivo, há o monitoramento executado pelo Instituto com o auxílio
de consultoria externa, o qual zelará pelo cumprimento dos limites e tomará as medidas adequadas
caso sejam verificadas extrapolações aos limites estabelecidos.
Esse monitoramento, feito a posteriori, agrega também, além da carteira própria e os fundos
exclusivos.
Compliance de Riscos
10.3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS
Para a definição dos níveis de riscos a serem tomados, o Instituto deve avaliar a sua situação
patrimonial frente suas obrigações.
10.4. RISCO DE MERCADO
Segundo o Art. 13 da Resolução CMN Nº 3792, as Fundações devem acompanhar e gerenciar o
risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a
probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de mercado será feito
através do Value-at-Risk (VaR), que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos
ativos presentes na carteira analisada, a perda esperada.
Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), modelo que aponta, com um grau de
confiança e para um horizonte de tempo pré-definido, qual a perda esperada em relação à carteira
teórica do índice de referência.
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram definidos com
diligência, mas estão sujeitos a imprecisões típicas de modelos estatísticos frente a situações
anormais de mercado.
10.4.1. Value-at-Risk-VaR (Var)
Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do Value-atRisk (VaR), com o objetivo de o Instituto controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.
Este será calculado com os seguintes parâmetros:
Modelo: não paramétrico.
Intervalo de Confiança: 95%.
Horizonte: 21 dias úteis.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
LIMITE

HORIZONTE
DE TEMPO

Renda Fixa

3,75%

21 dias

Renda Variável

17,50%

21 dias

MANDATO
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10.4.2. Benchmark-VaR (B-VaR)
Para os investimentos em mandatos, o controle de risco será feito por meio do B-VaR, um modelo
indicado para avaliar a aderência da gestão a um determinado mandato. Ele pode ser entendido
como uma medida da diferença entre o retorno esperado do fundo ou carteira em relação ao retorno
esperado para o benchmark definido.
O cálculo do B-VaR considerará:
O modelo não paramétrico; e
Intervalo de confiança de 95%.

O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
MANDATO

BENCHMARK

LIMITE

CDI

0,85%

Renda Fixa Tradicional

HORIZONTE
DE TEMPO
21 d.u.

Como o controle do risco de mercado é feito para cada parcela dos investimentos da Entidade onde
isso faz sentido, o risco do portfólio de investimentos como um todo será monitorado apenas para
fins gerenciais, e nenhum limite será definido para esse caso.
10.4.3. Análise de Stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de
cenários de stress, que podem considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para o
apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de determinados ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não
precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular
variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros:
Cenário: BM&F
Periodicidade: mensal
O controle das análises de stress não obedecerá a nenhum limite, uma vez que a metodologia
considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de
perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários
adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.
10.5. RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito dos investimentos do Plano será avaliado com base nos ratings atribuídos por
agência classificadora de risco atuante no Brasil. Para fins de monitoramento da exposição, serão
considerados os títulos de emissão privada presentes tanto em veículos exclusivos quanto em
fundos condominiais.
Os ativos serão enquadrados em duas categorias:
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Grau de investimento;
Grau médio-alto risco de crédito.
Para checagem do enquadramento, os emissores dos títulos privados e suas emissões devem, a
princípio, ser separados de acordo com suas características. Posteriormente, é preciso verificar se o
papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência,
igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
AGÊNCIA
PRAZO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA

Longo prazo

Curto prazo

Longo prazo

Curto prazo

Standard & Poors

brBBB-

brA-3

brBBB-

brA-3

Moody’s

Baa3.br

BR-3

Baa3.br

BR-3

BBB-(bra)

F3(bra)

BBB-(bra)

F3(bra)

Fitch Ratings
SR Rating

brBBB-

srA

brBBB-

srA

Austin

BBB-

BBB- CP

BBB-

BBB- CP

LF Rating

BBB

RiskBank

BBB

RISCO ACEITAVEL PARA OPERACOES

N/A

ATÉ 90 DIAS

Obs: N/A: Não Aplicável

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão
enquadrados na categoria grau de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
No caso de emissões de instituições financeiras, para fins de enquadramento, a avaliação deve
considerar o rating do emissor; nos demais casos consideram-se o rating da emissão;
No caso específico de DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial), esses títulos serão
considerados na categoria grau de investimento, desde que o investimento observe o limite
da garantia do FGC;
Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior
às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria de grau especulativo;
Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de
enquadramento, o pior rating;
O enquadramento dos títulos será feita com base no rating vigente na data da verificação da
aderência das aplicações à política de investimento.
10.5.1. Exposição a crédito privado
O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados em
títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis. O controle do risco de crédito deve ser
feito em relação aos recursos garantidores, de acordo com os seguintes limites:
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CATEGORIA DE RISCO

LIMITE

Grau de Investimento + Grau Médio-Alto Risco de
Crédito

35%

Grau Alto Risco de Crédito

9%

10.5.2. Eventos
O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado à saúde financeira das
empresas investidas, que pode mudar em função do cenário macroeconômico, das condições de
mercado ou de situações específicas.
Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação de risco revejam
periodicamente suas notas de ratings já atribuídas. Eventualmente as notas de ratings podem ser
revistas para conceitos inferiores aos originalmente emitidos. Assim, é possível que um título
presente na carteira do Plano tenha sua nota de rating reduzida e passe a ser classificado na
categoria grau médio-alto risco de crédito e altere a sua precificação, de acordo com a Resolução
CGPC nº 4, de 30/01/2002.
Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de um título integrante da
carteira do Plano tenha falência decretada ou anuncie que não terá condições de arcar com suas
dívidas (default). Nesse caso, a recuperação de parte dos recursos depende de trâmites legais.
Como os eventos acima mencionados não estão sob o controle dos investidores, os tópicos a seguir
estabelecem as medidas a serem adotadas pelos administradores do Plano em eventuais casos de
redução de nota de rating ou default.
10.5.2.1.

Rebaixamento de rating

Caso ocorra redução de rating de um título presente da carteira de investimentos do Plano, os
administradores podem tomar as seguintes medidas:
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NO CASO DE VEÍCULOS SOB GESTÃO
EXTERNA

NO CASO DE VEÍCULOS SOB GESTÃO
INTERNA

Verificar se a marcação a mercado do título
foi ajustada;

Verificar se a marcação a mercado do título foi
ajustada;

Verificar a existência de outros títulos na
carteira do fundo de investimento que possam
sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo
motivo;

Verificar o enquadramento do título nos
parâmetros de análise estabelecidos por esta
política;

Analisar o impacto do rebaixamento na
qualidade do crédito do fundo de
investimento, de acordo com os parâmetros
desta política;
Avaliar se a mudança justifica resgate dos
recursos.
Antecipação do vencimento, e possível resgate
dos recursos.
Avaliar o enquadramento dos recursos, de
acordo com a legislação em vigor.

Verificar a existência de outros títulos na
carteira que possam sofrer rebaixamento de
rating pelo mesmo motivo;
Analisar o impacto do rebaixamento na
qualidade de crédito da carteira do Plano, de
acordo com os parâmetros desta política;
Caso seja considerada a possibilidade de venda
do título, verificar a existência de mercado
secundário e de fontes de referência para
apreçamento.
Verificar o enquadramento legal.
Verificar a possibilidade de reestruturação do
investimento.

10.5.2.2.

Default

Caso ocorra algum default na carteira do Plano, os administradores podem adotar as mesmas
medidas recomendadas para os casos de redução de rating e, adicionalmente, no caso de veículos
sob gestão discricionária, verificar se o gestor agiu com diligência.
10.6. Risco de liquidez
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações;
Possibilidade de redução da demanda de mercado.
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como os administradores do
Plano irão geri-los.
10.6.1. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do
planejamento estratégico dos investimentos do Plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários
com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do Plano podem gerar um descasamento
entre seu ativo e seu passivo.
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O controle desse risco é feito por meio da elaboração do Estudo de ALM, apontado no item Asset
Liability Management (ALM), que projeta, com base nas características do passivo e em dados
específicos, o Fluxo de Caixa do Plano para os próximos anos e recomenda uma carteira de ativos
adequada para atender a essas demandas futuras.
10.6.2. Redução de demanda de mercado
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou
inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Plano.
A gestão deste risco será feita através do monitoramento da liquidez dos ativos do Plano. Essa
análise, que será baseada no volume de títulos e valores mobiliários negociados, poderá considerar
indicadores como:
Percentual da carteira que pode ser negociada no prazo de:
1 (um) dia útil;
7 (sete) dias úteis; e
21 (vinte e um) dias úteis.
Participação do Plano no patrimônio líquido de fundos abertos.
Este último indicador busca reduzir o risco de o Plano se tornar um dos últimos cotistas do fundo e
eventualmente ter que arcar com prejuízos financeiros decorrentes da negociação de ativos com
baixa liquidez.
É importante registrar que os instrumentos de controle apresentados a seguir estão baseados em
modelos estatísticos, que por definição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações, ruídos
de informações ou de condições anormais de mercado.
10.6.2.1.

Limites

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio do monitoramento
percentual da carteira que, em condições adversas (20% do volume médio de negócios), pode ser
negociada em um determinado horizonte de tempo. Esses valores deverão obedecer aos seguintes
limites:
HORIZONTE

PERCENTUAL DA
CARTEIRA*

1 (um) dia útil

5%

7 (sete) dias úteis

10%

21 (vinte e um) dias úteis

15%

O valor indicado é o percentual mínimo da carteira que deve se conseguir negociar em cada um dos
horizontes de tempo pré-estabelecidos.
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Para fins de controle, os indicadores acima mencionados ainda serão avaliados sob condições de
stress de mercado, de forma semelhante ao que é realizado para avaliação do risco de mercado, com
o uso de cenários de stress.
10.7. RISCO LEGAL
O risco legal está relacionado a autuações, processos ou mesmo a eventuais perdas financeiras
decorrentes de questionamentos jurídicos, da não execução de contratos e do não cumprimento das
normas. O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos que
envolvam a elaboração de contratos específicos, será feito por meio:
Da realização periódica de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos
investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à Política de Investimentos;
Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não;
Da utilização de pareceres jurídicos para contratos, nos casos em que a Diretoria Executiva
julgar necessário.
10.7.1. Compliance legal
O monitoramento da aderência dos investimentos às diretrizes estabelecidas pela legislação
aplicável e pela Política de Investimentos será feito por meio:
Da verificação mensal e com elaboração de relatórios semestrais do enquadramento dos
investimentos em relação aos principais limites e restrições aplicáveis às EFPC;
Da elaboração de relatórios semestrais sobre a aderência da gestão dos recursos às normas
vigentes, à Política de Investimentos, às premissas atuariais e à execução orçamentária;
Da realização de reuniões periódicas com consultores e gestores.
10.8. RISCO ATUARIAL
Entende-se por risco atuarial o risco decorrente das obrigações do Instituto para com seus
participantes. O monitoramento desse risco é feito a partir da avaliação do passivo atuarial de cada
plano, quando cabível, e também a partir da realização de estudos de macro-alocação de ativos que
visem a determinar a melhor estratégia para o cumprimento das obrigações atuariais.
10.9. RISCO DA EXPOSIÇÃO EM DERIVATIVOS
O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade com o que determina a
legislação, por meio do monitoramento:
Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos;
Das despesas com a compra de opções; e
Dos limites de enquadramento em aderência à legislação aplicável e à Política de Investimentos.
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10.9.1. Limites
Os controles são aplicáveis aos fundos de investimentos e à carteira consolidada do Plano. Os
limites devem ser medidos em relação às alocações em:
Títulos da dívida pública federal;
Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE, etc); e
Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada como denominador na conta da
exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para operações com derivativos;
Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.
10.10. RISCO OPERACIONAL
A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva, por meio da adoção de normas e
procedimentos de controles internos, em linha com o que estabelece a legislação aplicável. Entre os
procedimentos de controle podem ser destacados:
A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos
descritos nos tópicos anteriores;
O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos que estão
em conformidade com o regimento interno dos comitês de investimento; e
A adoção de normas internas que disciplinam o funcionamento dos processos operacionais
inerentes à gestão e aos controles dos investimentos do INFRAPREV.
10.11. RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por
eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Por concepção, é um risco que
não se controla - o que não significa que deve ser relevado.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve
levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a
diversificação de gestores externos de investimento – visando a mitigar a possibilidade de
inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.
11. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS SOCIOAMBIENTAIS
Os princípios socioambientais podem ser entendidos como um conjunto de regras que visam a
favorecer o investimento em companhias que adotam, em suas atividades ou através de projetos,
políticas de responsabilidade socioambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras ocorre por meio da adesão a protocolos
ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais, como por
exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU).
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A observância dos princípios socioambientais na gestão dos recursos depende, portanto, da
adequação do processo de tomada de decisões, de forma que os administradores do Instituto tenham
condições de cumprir as regras de investimento responsável.
O INFRAPREV adota, no processo de tomada de decisão, regras para observância dos princípios
socioambientais, conforme estabelece o PRI (Principles for Responsible Investment), projeto do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que incentiva o investimento responsável entre
os investidores institucionais de todo o mundo. As diretrizes do INFRAPREV para a realização dos
investimentos responsáveis encontram-se em anexo a esta Política.
Com a elaboração desta Política de Investimentos, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012, a
Diretoria Executiva tem por objetivo cumprir todas as orientações legais e necessárias de forma a
garantir o equilíbrio entre ativo e passivo dos Planos de Benefícios sob sua gestão, preservando os
princípios de segurança, rentabilidade, liquidez e transparência.
Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2011.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
Diretor Superintendente
MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
DIBLAIM CARLOS DA SILVA
Diretor de Benefícios
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012 a 2016

ANEXO 1
Diretrizes para Seleção e Avaliação de Agentes Fiduciários
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
de 05, 06 e 07 de Dezembro de 2011
O presente Anexo 1 é parte integrante da Política de Investimentos do Instituto Infraero de
Seguridade Social – INFRAPREV para os Planos de Benefícios sob sua gestão, sendo eles o Plano
de Benefícios I, o Plano de Benefícios II, o Plano de Contribuição Variável e o Plano de Gestão
Administrativa. O documento define as atribuições de cada agente fiduciário do INFRAPREV,
além da definição dos processos de seleção e avaliação desses agentes.
1. CONSULTORES EXTERNOS DE INVESTIMENTOS
1.1.

ATRIBUIÇÕES

Os consultores externos de investimentos são responsáveis por auxiliar o INFRAPREV, em seu
processo decisório quanto à aplicação de seus recursos. As atividades rotineiras, desenvolvidas
pelos consultores, são determinadas quando da celebração do contrato de prestação de serviços e
seus respectivos aditamentos, as quais, dentre outras, são:
Assessorar os Comitês de Investimentos e/ou Diretoria Executiva, orientando Na condução do
processo decisório de investimentos;
Analisar a alocação dos ativos e a performance dos investimentos, podendo fazer recomendações
aos Comitês de Investimentos e/ou Diretoria Executiva;
Auxiliar na preparação de relatórios de performance de investimentos; e
Respeitar o Código de Ética do INFRAPREV.
1.2.

PROCESSO DE SELEÇÃO

A contratação dos serviços de consultoria deve ser, necessariamente, aprovada pela Diretoria
Executiva e deve também levar em consideração, no mínimo, os seguintes aspectos:
Especialização da empresa de consultoria no segmento em que atua;
Custo do serviço prestado perante a concorrência;
Comprovada experiência na área de Previdência Complementar;
Idoneidade da empresa de consultoria; e
Processo interno de avaliação.
Os Comitês de Investimentos provêm à Diretoria Executiva recomendações para a contratação e/ou
encerramento das atividades de consultoria.
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2. GESTORES EXTERNOS DE INVESTIMENTOS
2.1.

ATRIBUIÇÕES

Os Gestores Externos de investimentos devem possuir excelência em classes de ativos específicas
ou em estilos de gestão específicos. No caso de gestores externos de veículos de investimentos
exclusivos, os mesmos receberão os regulamentos/mandatos aplicáveis aos fundos/carteiras sob sua
responsabilidade, com diretrizes detalhadas para suas ações. As carteiras de investimentos montadas
e geridas por esses gestores deverão atender aos princípios e requisitos definidos nos regulamentos
e estar em consonância com a legislação em vigor. Esses regulamentos devem considerar, no
mínimo, os seguintes aspectos:
Ativos elegíveis;
Estilo de gestão;
Diversificação;
Custos de administração;
Objetivos de performance;
Enquadramento legal;
Política de Investimentos em aderência aos instrumentos legais e aos requisitos específicos do
Instituto; e
Respeitar o Código de Ética do INFRAPREV.
Os Gestores Externos de investimentos devem selecionar, comprar e vender os instrumentos
financeiros específicos que atendam às suas diretrizes e respeitem os limites das regulamentações
aplicáveis às Entidades Fechadas Previdência Complementar - EFPC.
O INFRAPREV delega discricionariedade aos gestores externos para que executem investimentos
dos recursos sob sua responsabilidade, em conformidade aos seus mandatos, aderentes à legislação
vigente e às orientações técnicas desta Política. Os Gestores devem, quando solicitados pelo
INFRAPREV, prover relatórios de performance de investimentos, em formato previamente
estabelecido por ele.
Por último, o INFRAPREV pode optar por uma formatação estrutural de seu patrimônio
segmentada em gestão interna e gestão externa. É importante ressaltar que, atualmente, significativa
parte dos investimentos do INFRAPREV é administrada/gerida internamente (via carteira própria).
Entretanto, qualquer terceirização da gestão terá por objetivo alocar recursos em instituições que
possuem experiência na condução de estratégias voltadas para promoção de resultados e proteção
dos investimentos, visando estabelecer uma parceria que fortaleça qualitativamente a gestão direta
sobre o patrimônio, através da absorção dessa expertise e do aprimoramento constante dos conceitos
e controles praticados internamente.
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2.2.

PROCESSO DE SELEÇÃO

2.2.1. FUNDOS E CARTEIRAS PARA GESTÃO DISCRICIONÁRIA
O processo de escolha de gestores de fundos ou carteiras de investimentos para gestão discricionária
poderá ser feito em três fases, sendo uma de pré-qualificação, uma quantitativa e uma qualitativa. A
seguir, descreve-se brevemente este processo.
2.2.1.1. FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Definição do agrupamento dos fundos por nível de risco.
Seleção dos fundos a serem analisados, conforme o patrimônio líquido, total de recursos
administrados pelo gestor e a rentabilidade histórica dos fundos ou carteiras administradas.
2.2.1.2. FASE QUANTITATIVA
Essa fase destina-se à análise do desempenho/performance dos fundos, através da evolução de suas
cotas. Constituem-se os passos dessa fase:
Escolha do período temporal para análise dos fundos;
Definição dos indicadores utilizados para a análise do desempenho. É importante ressaltar que,
os indicadores e análises selecionadas devem atender às peculiaridades de cada categoria.
Costuma-se utilizar a série temporal contra o benchmark, índice de Sharpe, erro quadrático,
dentre outros;
Análise comparativa da performance do fundo em relação aos indicadores de desempenho;
Selecionados os administradores de melhor desempenho e avaliada a composição de cada fundo,
de modo que, guarde obediência aos critérios estabelecidos para a carteira aberta. No caso, são
observados, geralmente, os seguintes aspectos: percentual de crédito privado, Valor em Risco
(VaR), alavancagem, marcação a mercado etc.
2.2.1.3. FASE QUALITATIVA
Os gestores de fundos considerados satisfatórios na etapa anterior serão submetidos a uma análise
qualitativa visando avaliar aspectos importantes na condução dos fundos de investimentos, tais
como: perfil dos profissionais envolvidos, tecnologias de gestão, compliance etc.
2.2.2. FUNDOS E CARTEIRAS PARA GESTÃO NÃO DISCRICIONÁRIA
No caso da seleção de gestores para administração de fundos e carteiras sob gestão não
discricionária, o INFRAPREV pode tomar por base os seguintes fatores:
Se o gestor é parceiro do patrocinador e se mantém relacionamento antigo;
Se o gestor é independente ou se pode agregar valor ao INFRAPREV, no que tange a
conhecimento e/ou expertise;
Se o gestor oferece bons serviços e se existe a possibilidade de troca de informações, que
conduzem ao aperfeiçoamento do processo de gestão dos investimentos do INFRAPREV;
Se o gestor é agente custodiante; e
Se o custo está dentro dos níveis atuais de taxas praticadas pelo mercado financeiro.
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2.2.3. FUNDOS DE CRÉDITO
O Fundo de Crédito é uma modalidade dos fundos de renda fixa que adota em sua Política de
Investimentos a aplicação de seus recursos em títulos de emissão de instituições não financeiras,
tais como debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Notas Promissórias (NP) e/ou
Quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), entre outros. Portanto, trata-se
de fundo que aplica seus recursos majoritariamente em títulos privados, buscando auferir
performance superior à taxa de juros da economia ou do parâmetro de referência (benchmark)
estabelecido pelo INFRAPREV.
Diferentemente dos títulos públicos, os títulos privados estão expostos ao risco de crédito. Neste
contexto, no processo de seleção dos fundos de crédito alguns critérios relevantes devem ser
atentados.
O INFRAPREV deverá pré-selecionar, primeiramente, os fundos de crédito dos gestores que
atendem as regulamentações aplicáveis às EFPC. Depois disso, deve-se analisar as carteiras abertas
dos fundos, observando, no mínimo:
A natureza dos créditos privados (por exemplo, se o regulamento só permite crédito não
bancário, etc);
A limitação por contraparte. É importante observar a pulverização dos emissores, pois desta
forma o risco de contraparte é mitigado;
A qualidade do crédito da contraparte (se os papéis têm rating, garantias e outros);
A alocação em títulos públicos utilizada pelo fundo; e
A alocação em caixa utilizada pelo fundo.
Os gestores dos fundos classificados na fase de abertura de carteiras deverão ser submetidos a uma
Due Diligence, na qual o Infraprev deverá encaminhar um questionário específico para fundo de
crédito.
Nessa fase de Due Diligence, que é a última do processo de seleção, os administradores de recursos
são submetidos a uma análise qualitativa, que consiste do envio de um questionário técnico e uma
visita ao administrador/gestor que permita avaliar aspectos importantes na condução de sua gestão
(por exemplo, processo de seleção de crédito, aspectos de governança e acompanhamento da
carteira).
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2.2.4. FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES (FIP) E FUNDOS DE EMPRESAS EMERGENTES
(FMIEE)
O Infraprev só poderá investir em Fundos de Investimento em Participações (FIP) e Fundos Mútuos
de Investimentos em Empresas Emergentes (FMIEE) que atenderem, cumulativamente, as seguintes
condições:
As taxas de administração e de performance deverão estar compatíveis com as praticadas pelo
mercado.
Os serviços de gestão, administração e custódia desses fundos serão prestados por pessoas
jurídicas autorizadas pela CVM.
A carteira do fundo somente poderá comprar títulos emitidos por sociedades que atendam as
exigências previstas na legislação aplicável às EFPC e CVM.
A prorrogação da vida do fundo somente poderá ser decidida por assembleia de cotistas.
Os eventuais títulos de renda fixa que compuserem a carteira do fundo deverão ser ativos
elegíveis na Política de Investimentos e da legislação aplicável.
O gestor do fundo deverá possuir equipe com experiência e a capacidade técnica nesta categoria
de fundos de investimento.
O Infraprev analisará o regulamento do fundo visando assegurar a aderência à Política de
Investimentos e à legislação aplicável às EFPC e às instruções da CVM que disciplina esta
modalidade de fundo.
2.2.5. FUNDOS MULTIMERCADOS INSTITUCIONAIS E NÃO INSTITUCIONAIS
Consideram-se fundos multimercados institucionais aqueles que seguem as restrições de
investimentos impostas pela legislação vigente aplicável às Entidades Fechadas de Previdência
Complementar - EFPC.
Considera-se fundo multimercado não institucional os fundos cujas estratégias podem conter longshort de títulos, alavancagem, day trade, investimentos no exterior. Os mandatos multimercados
não institucionais possuem uma flexibilidade legal maior no tocante às opções de investimento e
seleção de ativos. Por conta disso, tais mandatos assumem riscos financeiros maiores, que devem
ser monitorados continuamente.
Os investimentos tradicionais apresentam estratégias padronizadas, benchmarks bem definidos, em
alguns casos alta liquidez e maior transparência. Já os fundos multimercados e hedge funds
apresentam estratégias altamente diferenciadas, busca por retornos absolutos, estruturas reduzidas,
baixa liquidez de forma geral e gestão fundamentada na filosofia dos gestores.
Dentre as diferenças mencionadas, uma das mais importantes é o fato de os investimentos
tradicionais possuírem benchmarks bem definidos, permitindo que sua análise quantitativa seja feita
mais facilmente.
Portanto, todas essas diferenças necessitam de um processo de seleção específico. A natureza deste
tipo de mandato requer, então, uma análise mais qualitativa do que quantitativa e, como esse
mercado também é dinâmico, o monitoramento dos gestores deve ser contínuo.
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Neste contexto, o processo de escolha de gestores para mandatos multimercados deverá atribuir um
peso maior para aspectos qualitativos. Como se trata de mandatos especializados, entender o
processo de investimentos do gestor é um aspecto chave (Research).
Entender onde está o diferencial do gestor (Edge) e como é composta a equipe (é importante saber
quem são seu passado e o que fizeram) também é fundamental. Portanto, a fase de Due Diligence é
a etapa mais importante desse processo.
Assim, o processo de escolha terá três fases, a saber:
Etapa Quantitativa (de caráter não eliminatório): análise de desempenho e de carteira.
Análise Qualitativa (caráter eliminatório).
Due Diligence (caráter eliminatório): visita à sede do gestor para se conhecer a estrutura física e
equipe de gestão.
O processo de escolha será composto inicialmente por uma etapa quantitativa (que não terá um
caráter eliminatório), onde será feita uma análise da indústria dos fundos multimercados
considerando, dentre outros aspectos, indicadores de desempenho.
No caso da seleção de gestores para FIC (Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento), serão analisados os fundos da categoria “Fundos de Fundos” fornecidos pela
empresa de consultoria Risk Office. Nesta etapa serão analisadas:
Participação do gestor na indústria em questão (tradição e representatividade do gestor em
relação ao tamanho do Patrimônio Líquido da indústria de fundos de fundos), quantidade de
fundos geridos, tamanho dos fundos geridos, características gerais dos fundos, quem são os
principais Clientes do gestor.
Análise quantitativa dos fundos levando em conta indicadores de rentabilidade, volatilidade e
variação do patrimônio líquido.
Verificação da performance do gestor nos momentos de crise.
Análise das estratégias de escolha dos FI que estão abaixo dos FIC.
A segunda etapa consiste em uma avaliação qualitativa do gestor, e terá caráter eliminatório. Como
já mencionado, os fundos multimercados, fundos de fundos multimercados e hedge funds
apresentam algumas características peculiares que os diferenciam dos investimentos tradicionais.
Essas características denotam a importância de se ter um processo de seleção diferenciado.
Inicialmente, deverá ser encaminhado um questionário que deverá ser respondido pelos candidatos
a gestores. Após o recebimento destes questionários, serão discutidos e avaliadas quais foram as
melhores respostas. A seguir, serão agendadas Due Diligence nos candidatos a gestores, para que
eventuais dúvidas nos questionários sejam respondidas e, principalmente, para se conhecer a
estrutura física e a equipe de gestão.
O questionário tem, por objetivo, avaliar a estrutura, processos e as estratégias de gestão de um
gestor, por exemplo:
Análise da estrutura e dos processos da instituição (por exemplo, questões acerca de processos e
controles de riscos de mercado, de crédito, de liquidez e operacional, questões relacionadas a
Sistemas/Segurança da Informação, questões relacionadas a compliance, mitigação de fraudes,
informações acerca dos envolvidos na gestão e nos controles, políticas de contingência etc.); e
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Análise dos processos de seleção e de rebalanceamento de estratégias dentro dos FIC.
Outra questão importante, e que deverá ser analisada, é em relação à transparência e agilidade nas
informações. Este fato pode ser decisivo na escolha do gestor (o disclosure total das informações é
importante neste caso).
A terceira etapa consiste na Due Diligence, que também tem caráter eliminatório. Trata-se de uma
visita à sede do gestor para se conhecer a estrutura física (infraestrutura e organização da
instituição) e equipe de gestão (para conhecer a qualidade, preparação e experiência dos
profissionais), aspectos de governança voltada aos investimentos e discussão de eventuais pontos
pendentes que não foram devidamente esclarecidos na Etapa anterior.
Deverá ser observado quem são os responsáveis pela gestão das carteiras dos fundos e se houve
alteração na equipe que possa potencialmente impactar na qualidade da gestão, o profissionalismo,
a integridade ou a situação financeira do gestor.
2.2.6. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
(FICFI)
Os FIC constituídos podem ser não-discricionários, incumbindo o Comitê Diretor de Investimentos
de propor à Diretoria Executiva para aprovação o direcionamento dos correspondentes recursos. O
processo de escolha dos FICs não-discricionários deve observar, no mínimo, os seguintes aspectos:
Satisfação pelos administradores elegíveis do critério de administração de valor, no mínimo igual
ao aprovado pelo Comitê Diretor de Investimentos, para alocação em FIC;
Divulgação pelos administradores elegíveis das cotas de seus fundos, por meio de banco de
dados de acesso público, aprovado pelo Comitê Diretor de Investimentos; e
Definição única para a taxa de administração dos FIC, para todos os administradores, aprovada
pelo Comitê Diretor de Investimento.
Em todos os administradores nos quais forem constituídos FICs não-discricionários, serão
constituídos fundos de investimento discricionários (exclusivos ou abertos) e não-discricionários.
A Diretoria Executiva pode aprovar a criação de FIC não-discricionários em administradores sem
que sejam criados fundos exclusivos ou abertos do administrador nomeado.
Nos administradores em que forem criados FIC e FI exclusivos, o Comitê Diretor de Investimento
poderá propor à Diretoria Executiva, para aprovação os percentuais mínimos e máximos dos
recursos dos FIC que devem estar alocados nos FI exclusivos.
Os mandatos dos FI e dos FIC devem ser elaborados pelo Comitê Diretor de Investimentos - CDI e
submetidos à aprovação da Diretoria Executiva.
3. AGENTE CUSTODIANTE
3.1.

ATRIBUIÇÕES

O Agente Custodiante é o responsável pelos serviços de custódia (guarda) dos ativos, pela
liquidação física e financeira das operações, pela gestão de eventos associados aos ativos e pela
consolidação das informações do INFRAPREV.
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3.2.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O Agente Custodiante é selecionado por critérios definidos pelo Comitê Diretor de Investimentos e
aprovado pela Diretoria Executiva.
3.3.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

São observadas informações sobre a qualidade e conteúdo dos serviços prestados pelo Agente
Custodiante em comparação à concorrência, o que pode ser feito com o auxílio de outras entidades
fechadas de previdência complementar que contratam outros agentes de custódia ou, ainda, por
meio da contratação de empresas de consultoria financeira especializadas.

4. CORRETORAS
4.1.

ATRIBUIÇÕES

As atribuições e obrigações das Sociedades Corretoras compreendem, pelo menos:
 Atuar no melhor interesse do Infraprev e na manutenção da integridade do mercado,
fazendo prevalecer elevados padrões éticos de negociação e comportamento nas suas
relações com as Bolsas de Valores, com outras sociedades corretoras, com os emissores
de Títulos e Valores Mobiliários e com o Infraprev;
 Cumprir, fielmente, as regras e parâmetros que estabelecer, relativos ao recebimento,
registro, prazo de validade, execução, distribuição e cancelamento das ordens recebidas
do Infraprev;
 Possuir normas e métodos de controle interno, que proporcionem plena garantia ao
Infraprev, relativamente às importâncias recebidas, pagas, bem como aos Títulos e
Valores Mobiliários;
 Não contribuir para a veiculação ou circulação de notícias ou de informações imprecisas,
sobre os Títulos e Valores Mobiliários negociáveis e respectivos emissores, tampouco
sobre as operações realizadas pelo Infraprev;
 Não contribuir para a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, ou
para o uso de práticas não equitativas, conforme definidas na regulamentação em vigor;
 Providenciar o envio, em tempo hábil, ao Infraprev, de toda a documentação relativa aos
negócios realizados;
 Respeitar os limites operacionais fixados pelas Bolsas de Valores e pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM;
 Evitar ocorrências de conflitos de interesse, e, em casos onde não exista a possibilidade
de serem evitados, assegurar ao Infraprev e a seus outros clientes tratamento justo e
equitativo, de acordo com as regras e parâmetros estabelecidos;
 Manter sigilo sobre as operações realizadas;
 Manter os registros e documentos relativos à comprovação do recebimento, transmissão e
execução das ordens recebidas; e
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 Cumprir fielmente os dispositivos legais e regulamentares, aplicáveis aos negócios
realizados em bolsas de valores.
4.2.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O INFRAPREV pode manter um cadastro de corretoras, que contenha as seguintes informações:
Prestadas pela própria Corretora;
Coletadas junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e ao Banco Central do Brasil BACEN;
Obtidas nos sistemas de informações Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN e
SERASA S.A.;
Histórico sobre composição acionária, direção e atuação no mercado;
Relação dos operadores em atividade, especificando quais deverão atender o Infraprev;
A Corretora deverá manter atualizada sua certificação junto à BM&F – Bolsa de Mercadorias e
Futuros e também deter Selo de Qualidade da BM&F (consulta via site);
A Corretora deverá manter atualizadas as informações correspondentes à certificação dos
operadores que atenderão o Infraprev; e
A Corretora deverá ter aderido ao Código de Ética e Código Operacional de Mercado, ambos da
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Compete ao Comitê Diretor de Investimentos - CDI julgar se há fatos que desabonem a Corretora,
nas informações cadastrais obtidas. Caso não haja fatos que desabonem a Corretora, a mesma estará
habilitada.
Dentre as Corretoras habilitadas, serão selecionadas as Corretoras que operarão com o Infraprev, de
acordo com os seguintes critérios:
Desconto praticado;
Fornecimento de pesquisa de ações;
Deter área de análise de empresas;
Certificação dos operadores;
Certificação da BM&F (Selo de Qualidade da Corretora);
Fornecimento de cenários macroeconômicos e setoriais;
Eficiência e presteza na execução de ordens; e
Eficiência e presteza nas informações relativas ao back-office.
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4.3.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

O Comitê Diretor de Investimentos pode suspender ou eliminar uma determinada corretora, em
função de seus serviços ou por qualquer motivo justificado pelo comitê.
Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2011.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
Diretor Superintendente
MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
DIBLAIM CARLOS DA SILVA
Diretor de Benefícios
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012 a 2016
ANEXO 2
Diretrizes para Responsabilidade Social e Investimentos Socioambientais
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
de 05, 06 e 07 de Dezembro de 2011
O presente Anexo 2 é parte integrante da Política de Investimentos do Instituto Infraero de
Seguridade Social – Infraprev para os Planos de Benefícios sob sua gestão, sendo eles o Plano de
Benefícios I, o Plano de Benefícios II, o Plano de Contribuição Variável e o Plano de Gestão
Administrativa. O documento define as diretrizes para a seleção e realização de investimentos
socioambientais do Infraprev.
1. RESPONSABILIDADE SOCIAL E INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
O Infraprev é um fundo de pensão que busca incorporar, ao seu modelo de gestão dos
investimentos, princípios, diretrizes e melhores práticas que conduzam ao crescimento institucional
sustentável de longo prazo. Neste sentido, em 26 de março de 2007, aderiu ao PRI – Principles for
Responsible Investment3 e, desde então, vêm empreendendo esforços para tornar seu modelo de
gestão cada vez mais moderno e alinhado às praticas internacionais no que tange a sustentabilidade
de seus investimentos.
As Diretrizes de Responsabilidade em Investimentos Socioambientais da Política de Investimentos
2011 é fruto do aperfeiçoamento e consolidação dos critérios de responsabilidade social definidos
em suas Políticas de Investimentos desde então.
1.1.

CONCEITOS E OBJETIVOS

De forma a implementar uma estratégia para investimentos socialmente responsáveis, o Infraprev
adota medidas de seleção dos seus investimentos, utilizando em sua fase de avaliação e/ou préinvestimentos, os critérios de triagem positiva (positive screening) e triagem negativa (negative
screening), que buscam avaliar a grau de elegibilidade dos investimentos à luz dos critérios
internacionalmente aceitos.
Conceitualmente, tais critérios - mundialmente difundidos - referem-se à seleção de ativos de
companhias que contribuam de forma positiva para a sociedade; e evitando a realização de
investimentos em companhias cujos produtos e práticas de negócios sejam prejudiciais aos
indivíduos, às comunidades e ao meio ambiente.
Para o processo de negative screening, o Infraprev não realizará investimentos em empresas que
comprovadamente:

3

O PRI é o documento que define um conjunto de práticas e princípios que incluem critérios ambientais, sociais e de governança e fornece um
marco para o alcance de melhores retornos de investimentos em longo prazo e mercados mais sustentáveis. O PRI foi desenvolvido por investidores
institucionais, líderes em um processo supervisionado pela iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e
pelo Pacto Global das Nações Unidas.
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Sejam empresas de atividade potencialmente poluidora que não possuam sistema de
gestão ambiental, plano de emergência e contingência (sendo o caso) e sistemas de
monitoramento;



Utilizem animais para a realização de testes de seus produtos;



Com sede ou processo produtivo instalado em países de regimes repressivos;



Atuem ou estimulem, direta ou indiretamente, com pornografia e exploração sexual;



Utilizem ou produzam armamento nuclear e seus correlatos;



Utilizem ou produzam armamentos;



Utilizem trabalho forçado – escravo ou em condições análoga, e



Utilizem ou produzam publicidade ofensiva e enganosa.

Para o processo de positive screening, proporciona a seleção de ativos de empresas que atendam a
um conjunto de critérios socioambientais e de governança considerados fundamentais ao
INFRAPREV, que poderá realizar investimentos em empresas que comprovadamente:


Desenvolvam modelos de governança corporativa alinhados às melhores práticas de
gestão;



Atuem ou estimulem o controle da poluição e/ou emissão de gases nocivos;



Atuem ou estimulem na conservação de energia;



Atuem ou estimulem na emissão de energia renovável;



Atuem ou estimulem o bem estar de seus colaboradores;



Atuem ou estimulem o bom relacionamento com seus stakeholders;



Produzam ou estimulem o bem estar às comunidades; e



Atuem e estimulem a igualdade de oportunidades.

O objetivo da realização do processo de triagem é possibilitar aos gestores do INFRAPREV a
seleção de ativos em um universo mais abrangente.
1.2.

DIRETRIZES PARA OS INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS

Com base nos critérios apresentados no item anterior, o Infraprev elaborou as Diretrizes para
Responsabilidade Social e Investimentos Socioambientais que se adequam à tendência mundial de
realização de investimentos que atendam às expectativas de composição de portfólio de ativos com
este perfil.
Os investimentos que venham a compor um portfólio de ativos para o segmento de
Responsabilidade Social deverão atender as seguintes Diretrizes:
a) O Infraprev, por se tratar de um investidor de longo prazo e, como tal, deve ser
comprometido com a sustentabilidade dos seus investimentos, sem perda da preservação de
rentabilidade e segurança de seus ativos de curto prazo, deve estar preocupado com a criação
de um ambiente de desenvolvimento sustentável.
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b) O Infraprev tem por objetivo assegurar renda para seus participantes devendo direcionar seus
investimentos de forma a manter preservados os direitos de seus associados viverem em um
ambiente socioambiental saudável.
c) O Infraprev está situado no nicho dos maiores investidores institucionais, entendendo que
suas decisões têm influência relevante no ambiente de negócios e de previdência
complementar, compreendendo sua importância e responsabilidade dentro do contexto em
que atua e assume essas responsabilidades.
d) O Infraprev, assim como demais investidores institucionais, pesquisadores e agentes sociais,
que as questões socioambientais são importantes para determinar a capacidade de uma
empresa gerar e preservar valor ao longo do tempo. Em contraponto, as empresas que não
tratem de maneira adequada as questões socioambientais podem se expor a riscos elevados e
consequentemente perda de valor.
e) O Infraprev entende ser necessário combinar a busca de retornos financeiros com as
melhores práticas de responsabilidade socioambiental.
f) O Infraprev procura adotar as melhores práticas de Responsabilidade Social em todas as suas
atividades e contribui para a melhoria do Instituto e para o alcance dos seus objetivos.
g) O Infraprev adota as melhores práticas de responsabilidade socioambiental de forma a
abranger todas as suas atividades, em múltiplas dimensões. As políticas e práticas adotadas
pelo Infraprev em todas as suas frentes de atuação devem estar imbuídas dessa filosofia.
O Infraprev e cada um dos seus colaboradores devem buscar aprimorar suas ações conjugando-as às
Diretrizes da Política de Responsabilidade em Investimentos Socioambientais do Infraprev,
devendo compreender as seguintes instâncias:
a) Política de Recursos Humanos


Responsabilidade com seus colaboradores.

b) Política com fornecedores.


Responsabilidade com seus fornecedores e prestadores de serviço.

c) Uso de recursos em geral.


Responsabilidade com o uso de recursos (água, papel, energia, etc.).

d) Políticas e práticas de investimento.


Considerar os aspectos socioambientais para as decisões de seus investimentos;



Desenvolver metodologia e ferramentas para analisar o impacto das questões
socioambientais nos projetos em análise.

e) Política de Governança Corporativa:


Selecionar as questões de Responsabilidade Socioambientais como uma das prioridades no
acompanhamento das empresas e empreendimentos que mantenha participação;



Incentivar a adoção de políticas de Responsabilidade Socioambientais por parte das
empresas em mantenha participação.

f) Relacionamento com seus participantes:
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Pautar o relacionamento com os participantes pelo respeito e ética;



Disseminar os valores de Responsabilidade Socioambientais junto aos participantes;



Desenvolver programa de voluntariado com os participantes.

g) Política de Comunicação:


Assumir os valores de ética e transparência na comunicação com os participantes e
sociedade;



Assumir o compromisso de prestação de contas do INFRAPREV quanto às suas ações de
Responsabilidade Socioambientais.

h) Direcionamento Estratégico.


Monitorar e projetar metas para a melhoria das práticas de Responsabilidade
Socioambientais do Infraprev.

i) Relacionamento com outras entidades e organizações:


Pautar o relacionamento do Infraprev nos mais elevados padrões de ética;



Estabelecer parcerias sempre que possível para o desenvolvimento de ações comuns de
Responsabilidade Socioambientais.

Para a construção e o fortalecimento gradual de uma Política de Responsabilidade em Investimentos
Socioambientais, o Infraprev, para o exercício de 2011, deve buscar preferencialmente alternativas
de investimentos que estejam em linha com essa nova filosofia e que ao mesmo tempo garantam os
níveis de rentabilidade, segurança, liquidez e solvência compatíveis às expectativas de seus
compromissos previdenciários.
Com o objetivo de aprimorar o processo de seleção dos ativos que compõem sua carteira de
investimentos, o Infraprev poderá adotar critérios para a seleção de ativos que promovam os fatores
sociais, ambientais e de governança como elementos integrantes do seu processo de tomada de
decisão de investimentos.
Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2011.
CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
Diretor Superintendente
MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
DIBLAIM CARLOS DA SILVA
Diretor de Benefícios
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012 a 2016
Instituto Infraero de Seguridade Social
Plano de Benefício Definido I
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
de 05, 06 e 07 de Dezembro de 2011

1. INTRODUÇÃO
O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV (“INFRAPREV”) foi fundado em 29
de junho de 1982 com o propósito de oferecer planos de previdência complementar aos
colaboradores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, patrocinadora
fundadora, e também aos seus próprios colaboradores.
O INFRAPREV, atualmente possui duas modalidades de planos de benefícios: benefício definido,
que está fechado para entrada de novos participantes e o de contribuição variável, em vigor desde
dezembro de 2000.
Atualmente o INFRAPREV atende cerca de 13.800 participantes através planos de benefícios que
administra, buscando sempre garantir o pagamento de aposentadorias e pensões aos seus
participantes.
O Instituto, para cumprir com esse compromisso, adota uma metodologia rigorosa em seus
investimentos. Os recursos financeiros são gerenciados seguindo processos de planejamento que
orientam as decisões de investimentos, sempre observando os princípios de rentabilidade, liquidez e
segurança, considerando que o objetivo principal da gestão dos investimentos para um fundo de
pensão é preservar e assegurar o pagamento dos benefícios de seus participantes em um horizonte
temporal de longo prazo, sujeito às incertezas do ambiente econômico-financeiro e às
determinações de legislação e normas.
O Instituto é regulado e fiscalizado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, do Ministério da Previdência Social, e seus investimentos fiscalizados pelo Banco Central
do Brasil.
Visando atender as expectativas dos Participantes e Patrocinadoras do Plano de Contribuição
Variável - CV, foi elaborada esta Política de Investimento (“PI”), que estabelece os princípios e
diretrizes a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e
provisões, sob a administração do Instituto.
Esta Política de Investimento está em conformidade com a Legislação vigente, e tem como base
principal a Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional, que
"dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas
EFPC".
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas
pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de
observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.
Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas,
durante a vigência deste instrumento, o Instituto deverá readequar esta PI e os seus procedimentos
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gradualmente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos. Caso
seja necessário, deve ser realizado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua
execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do Plano.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias
da nova legislação for excedido, o Instituto deverá realizar consulta formal ao órgão regulador e
fiscalizador de acordo com a Instrução Normativa da PREVIC Nº 4, de 6 de julho de 2010 que
disciplina o encaminhamento de consultas à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC, e dá outras providências.
Caso restrições ou limites impostos pela legislação atual sejam revogados, a o Instituto poderá, a
seu critério, deixar de monitorá-los.
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta PI, buscam garantir ao longo do
tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequados e suficientes ao equilíbrio entre ativos e
passivos do plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os
prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos do Plano.
Esta Política de Investimentos entrará em vigor em 1 de janeiro de 2012. O seu escopo compreende
todos os itens previstos no Capítulo V da Resolução CMN Nº 3.792, "Da Política de Investimento".
O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 60 meses que se
estende de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, conforme especifica a Resolução CGPC Nº 7, de 4
de dezembro de 2003.
Assim, a presente Política de Investimentos para o Plano de Benefício Definido I foi desenvolvida
com o objetivo de estabelecer um plano de gestão dos recursos confiados ao Instituto Infraero de
Seguridade Social - Infraprev. Dessa forma, esse documento traça as diretrizes que devem reger
os investimentos do Instituto de forma a garantir a segurança, a liquidez e a rentabilidade
necessárias preservando os benefícios dos participantes e assistidos. Portanto, esta Política de
Investimento busca assegurar:


O claro entendimento por parte dos gestores, participantes, beneficiários, provedores
externos de serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e restrições relativas ao
investimento dos ativos do Instituto.



A existência de um instrumento de planejamento que obrigue o Instituto a identificar e
definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos de retorno,
tolerâncias a risco e restrições de investimento. Com isso, a aplicação de recursos do
Instituto objetiva a maximização da rentabilidade dos seus ativos para constituir reservas
suficientes para pagamento do seu passivo atuarial, considerando os fatores de risco,
segurança, solvência e liquidez.



A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de ativos, de
gestores e de estratégias de investimentos empregados no processo de investimento do
Instituto.



O estabelecimento de diretrizes aos gestores para que conduzam o processo de
investimento em conformidade com os objetivos e restrições de investimento.



Independência ao processo de investimento com relação a um gestor específico, isto é,
qualquer gestor que venha a conduzir o processo de investimento, tem diretrizes bem
definidas que devem ser seguidas na construção e no gerenciamento das carteiras.



O entendimento de que o Infraprev adotará estratégias de alocação e seleção de
investimentos de forma a praticar questões de natureza socialmente responsável às suas
757

Relatório de Gestão do exercício de 2012

decisões de investimentos, por considerar que o investimento socialmente responsável é
um componente importante do dever fiduciário dos Fundos de Pensão.


A adoção de premissas para a realização dos investimentos socialmente responsáveis,
sensibilizando as concepções de missão e visão do Instituto.

De acordo com a Resolução CGPC Nº 7, de 4 de dezembro de 2003, o horizonte de vigência da
Política de Investimento é de, no mínimo, 60 meses, com revisões anuais.
O presente documento refere-se à Política de Investimentos do Infraprev, que vigorará a partir de
1º de janeiro de 2012, para o período de 2012 a 2016.
A Política de Investimentos contempla todos os itens obrigatórios previstos no Capitulo V, “Da
Política de Investimento”, da Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.792, de 24 de
setembro de 2009, que define as diretrizes de aplicação dos Recursos Garantidores das Reservas
Técnicas pertencentes aos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, e foi elaborada tendo em vista um horizonte de 60 meses, conforme
estabelece a Resolução do Conselho Gestor de Previdência Complementar Nº 7, de 4 de dezembro
de 2003.
2. PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA
O Infraprev adota normas e procedimentos de controles internos em consonância com a Resolução
do Conselho Gestor de Previdência Complementar Nº 13, de 1º de outubro de 2004, destacando:


A adoção de uma cultura interna que promove, entre os conselheiros, diretores e
empregados, uma conduta permanentemente pautada por padrões éticos e de integridade,
orientada à defesa dos direitos dos participantes e assistidos;



A realização de reuniões periódicas com consultores e gestores com o objetivo de
acompanhar a saúde financeira e atuarial dos planos de benefícios;



O monitoramento dos diversos tipos de riscos financeiros e não-financeiros;



A elaboração de relatórios de controles internos aprovados pelo Conselho Fiscal, com
vistas a atestar a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios
às normas em vigor, à Política de Investimentos, às premissas e hipóteses atuariais e à
execução orçamentária.



A elaboração de relatórios de Acompanhamento da Política de Investimentos, com o
objetivo de averiguar a consonância dos investimentos com as diretrizes desta Política.

Esta Política de Investimentos está estruturada conforme mostra o fluxograma a seguir.
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3. PLANO DE BENEFÍCIOS
A presente Política de Investimentos apresenta as diretrizes para a aplicação dos Recursos
Garantidores do Plano de Benefício Definido I. Os tópicos a seguir mostram seus principais dados:
Fundação: INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social
Nome do Plano: Plano de Benefício Definido I
Modalidade: Benefício Definido (BD)
CNPB: 1982000783
Meta de rentabilidade: INPC + 6% ao ano(meta atuarial)
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ):
Todos os segmentos de investimentos: MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB): DIBLAIM CARLOS DA SILVA

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial utiliza a divulgação do INPC do mês anterior.
4. ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)
O controle de riscos em planos de previdência passa necessariamente pela identificação de seu
passivo atuarial, que pode consistir em obrigações futuras ou expectativas de retorno, de acordo
com os tipos de plano de benefícios. O Estudo de ALM (gestão integrada de ativo e passivo, na
sigla em inglês) tem o objetivo de definir a macroalocação ótima dos investimentos de acordo com
as necessidades do plano, de forma a maximizar a probabilidade de formação de superávit.
Os resultados da alocação recomendada pelo Estudo de ALM, anexo a esta Política, estão
apresentados no item Composição dos Investimentos.
5. DIRETRIZES DE APLICAÇÃO
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a serem observados na aplicação dos
recursos do Plano. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem nas
modalidades previstas nesta Política devem estar em conformidade com as exigências, limites e
condições estabelecidas pela legislação aplicável.
5.1.

A CARTEIRA ATUAL POR FATOR DE RISCO

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos ativos por fator de risco na composição da Carteira
Consolidada do Instituto, com base nos dados de Outubro/2011.
Pré
0,79%

IMA-B
47,40%

SELIC
0,38%

Crédito
16,65%

Caixa
3,91%

Bolsa
14,99%

Fundos
15,88%
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5.2.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

A tabela a seguir mostra os limites e os índices de referência (benchmarks) dos mandatos que se
enquadram nos segmentos estabelecidos pela Resolução CMN Nº 3792.
SEGMENTO / MANDATO

LIMITE
LEGAL

ALOCAÇÃO
OBJETIVO

LIMITES
INFERIOR

SUPERIOR

55%

100%

Renda Fixa

100%

PLANO BD I
68,73%

Renda Variável

70%

15,01%

0%

25%

Investimentos Estruturados

20%

13,66%

0%

17%

Investimentos no Exterior

10%

0,00%

0%

3%

Imóveis

8%

0,00%

0%

4%

Operações com Participantes

15%

2,60%

0%

15%

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de
mercado vigentes quando da elaboração desta Política de Investimentos. Os números refletem,
portanto, a alocação estratégica dos recursos, sujeita a movimentos táticos do Infraprev e seus
gestores externos visando potencializar os retornos das carteiras de investimentos de acordo com as
condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente alteram as
expectativas de retorno dos ativos, bem como suas volatilidades, demandando dos administradores
de Plano a busca por um novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação estabelecidos para
cada segmento.
5.3.

ESTRUTURA DE TOMADA DE DECISÃO

As decisões táticas referente à alocação dos recursos, que não estão sob gestão discricionária de
terceiros contratados com esta finalidade, cabem ao Comitê Diretor de Investimentos - CDI,
instância responsável pelas deliberações relativas ao processo de gestão e controle dos
investimentos.
A estrutura de gestão dos investimentos do Infraprev compreende os seguintes órgãos:
 Conselho Deliberativo;
 Conselho Fiscal;
 Diretoria Executiva;
 Comitê Diretor de Investimentos;
 Comitê Executivo de Investimentos.
5.4.

GESTÃO INTERNA DE INVESTIMENTOS

As carteiras de investimentos elaboradas e geridas internamente pelo INFRAPREV devem atender
aos princípios e requisitos definidos na Política de Investimentos e devem estar em conformidade
com a legislação vigente, considerando, no mínimo, os seguintes aspectos:


Ativos elegíveis;
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5.5.



Diversificação;



Objetivos de performance;



Estratégias específicas de investimentos.

PRINCÍPIOS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

O INFRAPREV elabora anualmente, através de sua Política de Investimentos, uma programação
econômico-financeira a fim de estabelecer os fundamentos e hipóteses a serem utilizados na
definição da alocação dos recursos. O objetivo é determinar as linhas gerais que fundamentarão a
alocação ótima dos recursos garantidores, segundo as características e especificidades de seus
Planos de Benefícios e as possibilidades de mercado.
A Norma e Procedimento da Estrutura de Gestão dos Investimentos do INFRAPREV, vigente,
estabelece as diretrizes de funcionamento para o Comitê Diretor de Investimentos e para o Comitê
Executivo de Investimentos, visando o cumprimento da Política de Investimentos.
A programação econômico-financeira deve contemplar:


Cenários macroeconômicos.



Macroalocação entre os segmentos.



Política de Investimentos.



Fluxo previdenciário previsto.



Fluxo de receitas e despesas orçamentárias.



Fluxo de caixa previsto.



Evolução/simulação de ativos financeiros.



Política de riscos.

Cabe à Diretoria Executiva elaborar a programação econômico-financeira de cada exercício, bem
como de promover o acompanhamento da atualidade normativa dos procedimentos estabelecidos,
sugerindo alterações sempre que for o caso. A Diretoria Executiva é responsável pela elaboração e
encaminhamento da Política de Investimentos ao Conselho Deliberativo para sua aprovação.
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5.6.

ANÁLISE PRÉVIA DO RISCO DOS INVESTIMENTOS

Conforme estabelece o Art. 30 da Resolução CMN Nº 3792, a aquisição de títulos e valores
mobiliários integrantes dos segmentos de Renda Fixa e de Renda Variável, sob gestão dos
administradores do Plano, deve ser precedida de análise de riscos.
5.6.1. ASPECTOS A SEREM ANALISADOS
A análise prévia de riscos, baseadas em avaliações terceirizadas ou não, poderá contemplar, no
mínimo, os aspectos relacionados nos tópicos a seguir, e devem ser documentadas e arquivadas as
razões que motivaram a não observância dos requisitos estabelecidos nesta Política.
5.6.1.1.

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO E SIMILARES

Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na análise prévia da aquisição dos
seguintes ativos:
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;
Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB, RDB e DPGE);
Depósitos em poupança;
Títulos de companhias abertas (ex. debêntures, CCB, NP, CCI, NCE, CPR e CDCA);
Cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC, FIFIDC);
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;
Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras (ex. CRI); e
Demais títulos de emissão privada.
A avaliação poderá contemplar tanto as características particulares do investimento, quanto o
impacto que sua aquisição causaria na carteira do Plano de Benefício e do veículo de investimento,
em termos de risco, retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise poderá considerar, no
mínimo:
O rating do emissor;
O rating da emissão, no que couber;
O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes desta política;
O histórico do emissor;
O volume/montante da emissão;
O prazo do investimento;
O instrumento utilizado (CCB, FIDC, CCI, etc.);
As vedações, limites e restrições estabelecidos por esta política e pela legislação aplicável;
O prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou duration semelhante.
A análise do impacto na carteira poderá considerar:
A variação no percentual de crédito na carteira;
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Os limites legais de investimento por modalidade/emissor;
Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores);
O impacto na liquidez; e
O risco sistêmico que possa impactar no seu desempenho, através da utilização de cenários.
Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados não impedem que o Plano
decida por investir em títulos que se enquadram na categoria grau médio-alto risco de crédito,
conforme definido no item Risco de crédito desta Política.
5.6.1.2.

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

No caso de aquisição de cotas de fundos de investimentos de condomínio aberto, que não aqueles
classificados pela Resolução CMN Nº 3792 nos segmentos de investimentos estruturados e de
investimentos no exterior, a análise de risco poderá considerar, no mínimo:
O percentual de crédito (por setor);
Qualidade do crédito, com base nos critérios desta Política de Investimentos;
A política de derivativos (finalidade das operações, alavancagem, etc.);
A liquidez dos investimentos;
Indicadores de risco-retorno;
Análise qualitativa da gestão; e
Outros fatores de risco definidos nos seus respectivos regulamentos ou políticas de investimentos
5.6.1.3.

DERIVATIVOS

Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não discricionária, a análise de risco poderá
considerar, pelo menos:
Os riscos da operação, considerando testes de stress;
O depósito de margem necessário, com base em dados históricos;
O nível de margem já comprometida no veículo; e
A aderência à legislação aplicável e à Política de Investimentos e seus respectivos limites legais;
A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem (segundo a legislação):
o Títulos da dívida pública federal;
o Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE, etc.); e
o Ações integrantes do Índice Bovespa.
Neste último item, é necessário considerar a penalidade (desconto no preço) que a BM&F impõe a
cada ativo, quando aceita como margem de garantia.

763

Relatório de Gestão do exercício de 2012

5.6.1.4.

FINANCIAMENTO COM OPÇÕES

Também conhecida como lançamento coberto, essa modalidade de operação consiste na
manutenção de uma posição comprada em uma determinada ação — que pode ser um papel recémadquirido ou um papel já presente na carteira — e a venda de opções de compra (call) sobre essa
mesma ação, com preço de exercício superior ao preço à vista da ação.
Conforme disposto no Art. 44 da Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, as
Entidades Fechadas de previdência complementar que estudam fazer o financiamento com opções
devem, previamente, elaborar relatórios que estabeleçam procedimentos de controle e de avaliação
do risco inerentes às operações com derivativos. Os documentos que fundamentaram tais
procedimentos devem permanecer no Instituto, à disposição da fiscalização.
Quando julgar cabível, o INFRAPERV poderá realizar operações de financiamento com opções
observando os seguintes critérios:
Volatilidade do mercado: em geral, esse tipo de operação é mais interessante à medida que a
volatilidade do mercado é maior. Nesse caso, o prêmio obtido com a venda da call é maior, o que
torna a operação possivelmente mais rentável;
Taxa apurada na operação;
Grau de proteção;
Prazo.
5.6.1.5.

DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

No caso dos demais títulos e valores mobiliários integrantes dos segmentos de Renda Fixa e Renda
Variável, a análise de risco poderá considerar, no mínimo:
A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável e por esta política;
O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação e por esta política;
As características específicas do investimento; e
Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.
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5.7.

RESTRIÇÕES

Os limites e restrições para aplicação em títulos e valores mobiliários estabelecidas nos tópicos a
seguir são válidos somente para os veículos de investimento exclusivos4, de condomínio fechado5,
sob gestão não discricionária. As aplicações em carteiras administradas sob gestão discricionária e
em cotas de fundos condominiais estão sujeitas somente à legislação aplicável e aos seus
regulamentos e mandatos específicos.
5.8.

OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS

As aplicações em cotas de fundos de investimentos multimercado que se enquadram no segmento
de Investimentos estruturados não estão sujeitos às vedações abaixo apresentadas.
VEÍCULO

PODE OPERAR
DERIVATIVOS?

Carteira própria
Fundos e carteiras
exclusivos

Sim

VEDAÇÕES
Operações a descoberto
Short de ações
Operações que gerem exposição superior a uma vez o patrimônio
líquido do veículo.

É facultada aos veículos de investimento nos quais o Infraprev aloca recursos financeiros (fundos de
investimento exclusivos e carteiras próprias) a utilização de instrumentos derivativos. Cabe ressaltar
que a utilização dos mesmos encontra-se em conformidade com as vedações acima expostas.
6. POLÍTICA DE REBALANCEAMENTO
O Instituto poderá adotar no quesito de alocação estratégica do segmento de renda variável, um
modelo de rebalanceamento de carteiras. Estudos realizados com dados reais de mercado
concluíram que, através do estabelecimento de um procedimento simples de adoção de bandas, as
oscilações do mercado de renda variável podem ser exploradas e convertidas em maior
rentabilidade. Este procedimento consiste no estabelecimento de variações positivas e negativas
limitadas a um percentual da alocação objetivo.
Dessa forma, quando há valorização ou desvalorização da bolsa e a proporção em renda variável
superar os limites inferiores ou superiores da banda, o gestor interno ou externo deve remeter ao
Comitê de Investimento, quando aplicável ou a Diretoria Executiva a possibilidade de venda ou
compra de ações e realizar o movimento de saída ou entrada no segmento de renda fixa

4

Veículos de investimento: Trata-se de um portfolio gerido por um gestor, podendo ser estruturado em diversas
modalidades: carteira própria ou fundo de investimento .
5

Condomínio fechado: compreende a situação onde a massa de recursos não permite a entrada de diversos cotistas,
via de regra, o Instituto é a única cotista de um veículo de investimento.
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7. ÍNDICES DE REFERÊNCIA E METAS DE RENTABILIDADE
A Resolução CMN Nº 3.792 exige que as Entidades Fechadas de previdência complementar
definam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de
aplicação.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de aplicação o
índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para horizontes
mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está, evidentemente,
sujeito às variações momentâneas do mercado.
Por outro lado, a meta de rentabilidade reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos
investimentos realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta que,
normalmente, apresenta menor volatilidade e maior aderência aos objetivos do plano. Tais metas
funcionam como um objetivo de longo prazo a ser buscado pelo Instituto, e objetivam garantir a
geração de retorno de modo a igualar e/ou superar a taxa mínima atuarial do plano de benefícios.
ÍNDICE DE
REFERÊNCIA
(BENCHMARK DE
CURTO PRAZO)
2011
INPC + 6,30%

META DE
RENTABILIDADE
(BENCHMARK DE
LONGO PRAZO)
2011 - 2015
INPC + 6,00%

IBOVESPA

INPC + 9,73%

Investimentos Estruturados

INPC + 7,50%

INPC + 7,50%

Investimentos no Exterior

INPC + 6,00%

INPC + 6,00%

Imóveis

INPC + 6,00%

INPC + 6,00%

Operações com Participantes

INPC + 9,00%

INPC + 6,00%

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS

INPC + 6,00%

INPC + 6,00%

SEGMENTO

Renda Fixa
Renda Variável

8. MANDATOS
A despeito da organização de seus investimentos baseada nos segmentos propostos pela legislação
aplicável, o Instituto adota a estrutura gerencial de mandatos para o monitoramento de seus
investimentos.
Um mandato pode ser entendido como a consolidação de investimentos com características
semelhantes em termos de risco, rentabilidade esperada, prazo etc. Além de servir de referência
para a gestão dos recursos, tal estrutura de investimentos serve como parâmetro para o controle e
monitoramento dos riscos financeiros inerentes a cada mandato.
O mandato para os Fundos Exclusivos do INFRAPREV encontra-se definido em seus
Regulamentos.
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9. PROCESSO DE SELEÇÃO DE GESTORES
O processo de seleção de gestores com mandatos discricionários utilizará análises qualitativas e
quantitativas, conforme definido em Anexo específico a esta Política de Investimentos. A seleção
de gestores com mandatos não discricionários seguirá os critérios definidos no processo para análise
de investimentos e consequente aprovação em Comitê Diretor.
10. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE GESTORES
Na lógica do processo de gestão dos investimentos, especialmente em alguns segmentos e
modalidades de investimentos, há espaço para duas formas básicas de gestão: passiva e ativa.
Na gestão passiva, o objetivo é acompanhar de perto o desempenho de um índice de referência, ou
seja de um benchmark. A melhor gestão passiva produz exatamente o resultado desse índice.
Normalmente os mandatos de gestão passiva são relativamente fáceis de implementar e portanto
possuem baixo custo.
Na gestão ativa, o objetivo é superar o desempenho de um índice de referência, ou seja de um
benchmark. A melhor gestão ativa produz resultados consistentemente superiores ao do índice de
referência. Normalmente os mandatos de gestão ativa são relativamente difíceis de implementar e
portanto possuem custo mais alto que os de gestão passiva.
Por esses motivos, a avaliação do desempenho dos gestores de recursos deve levar em consideração
essas características dos mandatos, e a métrica de desempenho deve ser compatível com os mesmos.
10.1. GESTÃO PASSIVA
Os gestores passivos devem ser classificados de forma que os que apresentem resultados (líquidos
de todos os custos) mais próximos ao do benchmark sejam considerados os melhores. Uma forma
de medir essa aderência é pelo indicador “Tracking Error”. Quanto menor o valor desse índice,
melhor o desempenho do gestor do mandato passivo.
Há outras formas de avaliar o desempenho desses gestores, porém essa métrica é adequada, simples
e de vasta aceitação no mercado. É esperado que os gestores passivos selecionados apresentem no
período em que estiverem gerindo sob o mandato específico desempenho superior ao desempenho
mediano da indústria, isto é, que seu Tracking Error seja inferior à mediana dos Tracking Errors de
todos os gestores com mandatos semelhantes.
10.2. GESTÃO ATIVA
Os gestores ativos devem ser classificados de forma que os que apresentem os maiores excedentes
sobre o desempenho do benchmark sejam considerados melhores. Neste caso, os resultados devem
ser ajustados ao volume de riscos relativos e líquidos de todos os custos. Ajustar um resultado a
riscos significa calcular o resultado “por unidade de risco incorrido pelo fundo”.
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Uma forma de medir esse resultado excedente ajustado a risco é pelo indicador “Information
Ratio”. Quanto maior o valor desse índice, melhor o desempenho do gestor do mandato ativo.
No processo de seleção, será determinado o nível esperado para essa variável e um intervalo de
confiança para o mesmo que deverá ser usado como métrica do critério para manutenção ou
substituição dos gestores selecionados por meio do estabelecimento de um processo de controle de
qualidade.
11. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou
não, nos quais o plano aplica seus recursos devem ser marcados a Valor de Mercado de acordo com
critérios definidos pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários e pela ANBIMA - Associação de
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Esses critérios são descritos no
Manual de Marcação a Mercado do Agente Custodiante, com o detalhamento das fontes de
obtenção de informação dos ativos com liquidez e a metodologia de cálculo para ativos de baixa
liquidez.
Nesse Manual também são detalhados os critérios para precificação de títulos pela taxa de compra
do papel, método chamado de Marcação na Curva. O método de Marcação na Curva também pode
ser adotado pelo Infraprev, desde que observado o disposto na Res. CGPC n º 04, de 30 de janeiro
de 2002.
É recomendando que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em
bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do
valor real de mercado.
De acordo com o Guia Previc de Melhores Práticas em Fundos de Pensão “A verificação do
equilíbrio econômico e financeiro dos planos de benefícios depende da precificação dos ativos, ou
seja, é preciso que o Instituto busque, diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços,
modelos adequados de apreçamento. A forma de avaliação deve seguir as melhores práticas do
mercado financeiro na busca do preço justo, considerando-se ainda a modalidade do plano de
benefícios”.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por
consultores contratados.
Isso não exclui a possibilidade, porém, de o Plano contabilizar os títulos que pretende carregar até o
vencimento pela taxa do papel, método chamado de marcação na curva.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento dos ativos adotados pelo Infraprev
estão estabelecidos por seu Agente Custodiante e através de seu Manual de Precificação.
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12. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
Em conformidade com o estabelecido no Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação de
Risco”, da Resolução CMN Nº 3792, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e
limites de gestão de risco dos investimentos.
Reforçado pelo Guia PREVIC de Melhores Práticas em Fundos de Pensão a verificação e controle
dos riscos inerentes a gestão do plano de benefícios deve ser realizado de forma proativa pelo
Instituto, estabelecendo os alicerces para a implementação do modelo de Supervisão Baseada em
Risco.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam identificar, avaliar,
controlar e monitorar os diversos riscos aos quais os recursos do Plano estão expostos, entre eles os
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal e sistêmico.
Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos referente ao monitoramento dos limites de
alocação estabelecidos pela Resolução CMN Nº 3792 e por esta Política de Investimentos.
Apesar da possibilidade dada pela Resolução CMN nº 3792 do Instituto não realizar o cálculo da
Divergência Não Planejada (DNP) entre o resultado dos investimentos e o valor projetado para os
mesmos, o Infraprev optou pela continuidade do mesmo até que se tenha formalmente implantando
e aprovado pela PREVIC um modelo próprio de monitoramento de risco.
12.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
No processo de gestão do plano, foram identificados os seguintes riscos:
Risco de mercado;
Risco de crédito;
Risco de liquidez;
Risco atuarial;
Risco da exposição em derivativos;
Risco operacional;
Risco legal; e
Risco sistêmico.
Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos
tópicos a seguir. Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados serão tratados no
próprio processo de controles internos do Instituto.
12.2. CONTROLE DE RISCOS
Como a estrutura de investimentos do plano permite atribuir a discricionariedade da administração
dos recursos a terceiros contratados, o controle de parte dos riscos identificados será feito pelos
próprios gestores externos, através do estabelecido em seus mandatos, por meio de modelos que
devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste documento. Da mesma
forma, caberá à Fundação o controle de alguns riscos conforme define a tabela a seguir:
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EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

RISCO

Risco de mercado

DE CONTROLE
Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)

Gestor: Fundos Exclusivos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Risco de liquidez
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Risco da exposição em derivativos
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Risco operacional
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Risco legal
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Gestor: Fundos Exclusivos
Risco sistêmico
Instituto: Carteira Consolidada (RF, RV, IE)
Risco de crédito

RESPONSABILIDADE

Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto

O gestor que eventualmente extrapolar algum dos limites de risco estabelecidos nesta política de
investimentos deve comunicar à Fundação sobre o ocorrido e tomar a medida mais adequada diante
do cenário e das condições de mercado da ocasião.
As atividades serão monitoradas e controladas pelo Instituto em conjunto com o compliance
contratado através de sua Custódia Centralizada. O controle dos riscos incorridos tanto na carteira
própria quanto nos fundos exclusivos será feito previamente pelo Agente Custodiante.
Adicionalmente ao controle preventivo, há o monitoramento executado pelo Instituto com o auxílio
de consultoria externa, o qual zelará pelo cumprimento dos limites e tomará as medidas adequadas
caso sejam verificadas extrapolações aos limites estabelecidos.
Esse monitoramento, feito a posteriori, agrega também, além da carteira própria e os fundos
exclusivos.
Compliance de Riscos
12.3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS
Para a definição dos níveis de riscos a serem tomados, o Instituto deve avaliar a sua situação
patrimonial frente suas obrigações.
12.4. RISCO DE MERCADO
Segundo o Art. 13 da Resolução CMN Nº 3792, as Fundações devem acompanhar e gerenciar o
risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a
probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de mercado será feito
através do Value-at-Risk (VaR), que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos
ativos presentes na carteira analisada, a perda esperada.
Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), modelo que aponta, com um grau de
confiança e para um horizonte de tempo pré-definido, qual a perda esperada em relação à carteira
teórica do índice de referência.
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Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram definidos com
diligência, mas estão sujeitos a imprecisões típicas de modelos estatísticos frente a situações
anormais de mercado.
12.4.1. VALUE-AT-RISK (VAR)
Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do Value-atRisk (VaR), com o objetivo da Entidade controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios. Este
será calculado com os seguintes parâmetros:
Modelo: não paramétrico.
Intervalo de Confiança: 95%.
Horizonte: 21 dias úteis.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
BENCHMARK

LIMITE

HORIZONTE
DE TEMPO

Renda Fixa

-

3,75%

21 dias

Renda Variável

-

17,50%

21 dias

MANDATO

Como o controle do risco de mercado é feito para cada parcela dos investimentos da Entidade onde
isso faz sentido, o risco do portfólio de investimentos como um todo será monitorado apenas para
fins gerenciais, e nenhum limite será definido para esse caso.
12.4.2. BENCHMARK-VAR
Para os investimentos em mandatos, o controle de risco será feito por meio do B-VaR, um modelo
indicado para avaliar a aderência da gestão a um determinado mandato. Ele pode ser entendido
como uma medida da diferença entre o retorno esperado do fundo ou carteira em relação ao retorno
esperado para o benchmark definido.
O cálculo do B-VaR considerará:
O modelo não paramétrico; e
Intervalo de confiança de 95%.
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O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
BENCHMARK

LIMITE

HORIZONTE
DE TEMPO

CDI

0,85%

21 d.u.

CDI + 0,5%

1,25%

21 d.u.

-

-

-

IBOVESPA ATIVO

IBOVESPA

5,00%

21 d.u.

DIVIDENDOS

IBOVESPA

9,00%

21 d.u.

VALOR

IBOVESPA

10,00%

21 d.u.

GOVERNANÇA

IBOVESPA

15,00%

21 d.u.

Fundos Multimercado Institucionais

IFM-I

2,75%

21 d.u.

Fundos Multimercado Estruturados

IFM

5,65%

21 d.u.

MANDATO
Renda Fixa Tradicional
Renda Fixa Crédito
Renda Variável Ativa

Como o controle do risco de mercado é feito para cada parcela dos investimentos da Entidade onde
isso faz sentido, o risco do portfólio de investimentos como um todo será monitorado apenas para
fins gerenciais, e nenhum limite será definido para esse caso.
12.4.3. ANÁLISE DE STRESS
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de
cenários de stress, que podem considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para o
apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de determinados ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não
precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular
variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros:
Cenário: BM&F
Periodicidade: mensal
O controle das análises de stress não obedecerá a nenhum limite, uma vez que a metodologia
considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de
perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários
adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.
12.5. RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito dos investimentos do Plano será avaliado com base nos ratings atribuídos por
agência classificadora de risco atuante no Brasil. Para fins de monitoramento da exposição, serão
considerados os títulos de emissão privada presentes tanto em veículos exclusivos quanto em
fundos condominiais. Os ativos serão enquadrados em duas categorias:
Grau de investimento;
Grau médio-alto risco de crédito.
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Para checagem do enquadramento, os emissores dos títulos privados e suas emissões devem, a
princípio, ser separados de acordo com suas características. Posteriormente, é preciso verificar se o
papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência,
igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
AGÊNCIA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PRAZO

INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA

Longo prazo

Curto prazo

Longo prazo

Curto prazo

Standard & Poors

brBBB-

brA-3

brBBB-

brA-3

Moody’s

Baa3.br

BR-3

Baa3.br

BR-3

BBB-(bra)

F3(bra)

BBB-(bra)

F3(bra)

brBBB-

srA

brBBB-

srA

Austin

BBB-

BBB- CP

BBB-

BBB- CP

LF Rating

BBB

Fitch Ratings
SR Rating

BBB

RISCO ACEITAVEL PARA OPERACOES

RiskBank

N/A

ATÉ 90 DIAS

Obs: N/A: não aplicável

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão
enquadrados na categoria grau de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
No caso de emissões de instituições financeiras, para fins de enquadramento, a avaliação deve
considerar o rating do emissor; nos demais casos consideram-se o rating da emissão;
No caso específico de DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial), esses títulos serão
considerados na categoria grau de investimento, desde que o investimento observe o limite da
garantia do FGC;
Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior
às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo;
Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de
enquadramento, o pior rating; e
O enquadramento dos títulos será feita com base no rating vigente na data da verificação da
aderência das aplicações à política de investimento.
12.5.1. LIMITES
O monitoramento da exposição a crédito privado será realizado através do controle do percentual de
recursos garantidores alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis,
conforme os seguintes limites:
CATEGORIA DE RISCO

LIMITE

Grau de Investimento + Grau Médio-Alto Risco de Crédito

35%

Grau Alto Risco de Crédito

9%
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12.5.2. EVENTOS
O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado à saúde financeira das
empresas investidas, que pode mudar em função do cenário macroeconômico, das condições de
mercado ou de situações específicas.
Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação de risco revejam
periodicamente suas notas de ratings já atribuídas. Eventualmente as notas de ratings podem ser
revistas para conceitos inferiores aos originalmente emitidos. Assim, é possível que um título
presente na carteira do Plano tenha sua nota de rating reduzida e passe a ser classificado na
categoria grau médio-alto risco de crédito e altere a sua precificação, de acordo com a Resolução
CGPC nº 4, de 30/01/2002.
Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de um título integrante da
carteira do Plano tenha falência decretada ou anuncie que não terá condições de arcar com suas
dívidas (default). Nesse caso, a recuperação de parte dos recursos depende de trâmites legais.
Como os eventos acima mencionados não estão sob o controle dos investidores, os tópicos a seguir
estabelecem as medidas a serem adotadas pelos administradores do Plano em eventuais casos de
redução de nota de rating ou default.
12.5.2.1.

REBAIXAMENTO DE RATING

Caso ocorra redução de rating de um título presente da carteira de investimentos do Plano, os
administradores podem tomar as seguintes medidas:
NO CASO DE VEÍCULOS SOB GESTÃO
EXTERNA
Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;

NO CASO DE VEÍCULOS SOB GESTÃO INTERNA
Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;

Verificar a existência de outros títulos na carteira do
Verificar o enquadramento do título nos parâmetros de
fundo de investimento que possam sofrer rebaixamento
análise estabelecidos por esta política;
de rating pelo mesmo motivo;
Verificar a existência de outros títulos na carteira que
Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade do
possam sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo
crédito do fundo de investimento, de acordo com os
motivo;
parâmetros desta política;
Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito
Avaliar se a mudança justifica resgate dos recursos.
da carteira do Plano, de acordo com os parâmetros desta
política;
Antecipação do vencimento, e possível resgate dos
recursos.
Caso seja considerada a possibilidade de venda do título,
verificar a existência de mercado secundário e de fontes
Avaliar o enquadramento dos recursos, de acordo com a
de referência para apreçamento.
legislação em vigor.
Verificar o enquadramento legal.
Verificar a possibilidade de reestruturação do investimento.

12.5.2.2.

DEFAULT

Caso ocorra algum default na carteira do Plano, os administradores podem adotar as mesmas
medidas recomendadas para os casos de redução de rating e, adicionalmente, no caso de veículos
sob gestão discricionária, verificar se o gestor agiu com diligência.
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12.6. RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações;
Possibilidade de redução da demanda de mercado.
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como os administradores do
Plano irão geri-los.
12.6.1. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do
planejamento estratégico dos investimentos do Plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários
com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do Plano pode gerar um descasamento
entre seu ativo e seu passivo.
O controle desse risco é feito por meio da elaboração do Estudo de ALM, apontado no item Asset
Liability Management (ALM), que projeta, com base nas características do passivo e em dados
específicos, o Fluxo de Caixa do Plano para os próximos anos e recomenda uma carteira de ativos
adequada para atender a essas demandas futuras.
12.6.2. REDUÇÃO DE DEMANDA DE MERCADO
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou
inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Plano.
A gestão deste risco será feita através do monitoramento da liquidez dos ativos do Plano. Essa
análise, que será baseada no volume de títulos e valores mobiliários negociados, poderá considerar
indicadores como:
Percentual da carteira que pode ser negociada no prazo de:
1 (um) dia útil;
7 (sete) dias úteis; e
21 (vinte e um) dias úteis.
Participação do Plano no patrimônio líquido de fundos abertos.
Este último indicador busca reduzir o risco de o Plano se tornar um dos últimos cotistas do fundo e
eventualmente ter que arcar com prejuízos financeiros decorrentes da negociação de ativos com
baixa liquidez.
É importante registrar que os instrumentos de controle apresentados a seguir estão baseados em
modelos estatísticos, que por definição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações, ruídos
de informações ou de condições anormais de mercado.
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12.6.2.1.

LIMITES

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio do monitoramento
percentual da carteira que, em condições adversas (20% do volume médio de negócios), pode ser
negociada em um determinado horizonte de tempo. Esses valores deverão obedecer aos seguintes
limites:
HORIZONTE

PERCENTUAL DA CARTEIRA*

1 (um) dia útil

5%

7 (sete) dias úteis

10%

21 (vinte e um) dias úteis

15%

* O valor indicado é o percentual mínimo da carteira que deve se conseguir negociar em cada um
dos horizontes de tempo pré-estabelecidos.
Para fins de controle, os indicadores acima mencionados ainda serão avaliados sob condições de
stress de mercado, de forma semelhante ao que é realizado para avaliação do risco de mercado, com
o uso de cenários de stress.
12.7. RISCO LEGAL
O risco legal está relacionado a autuações, processos ou mesmo a eventuais perdas financeiras
decorrentes de questionamentos jurídicos, da não execução de contratos e do não cumprimento das
normas. O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos que
envolvam a elaboração de contratos específicos, será feito por meio:
Da realização periódica de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos
investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à Política de Investimentos;
Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não;
Da utilização de pareceres jurídicos para contratos, nos casos em que a Diretoria Executiva
julgar necessário.
12.7.1. COMPLIANCE LEGAL
O monitoramento da aderência dos investimentos às diretrizes estabelecidas pela legislação
aplicável e pela Política de Investimentos será feito por meio:
Da verificação mensal e com elaboração de relatórios semestrais do enquadramento dos
investimentos em relação aos principais limites e restrições aplicáveis às EFPC;
Da elaboração de relatórios semestrais sobre a aderência da gestão dos recursos às normas
vigentes, à Política de Investimentos, às premissas atuariais e à execução orçamentária;
Da realização de reuniões periódicas com consultores e gestores.
12.8. RISCO ATUARIAL
Entende-se por risco atuarial o risco decorrente das obrigações do Instituto para com seus
participantes. O monitoramento desse risco é feito a partir da avaliação do passivo atuarial de cada
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plano, quando cabível, e também a partir da realização de estudos de macro-alocação de ativos que
visem a determinar a melhor estratégia para o cumprimento das obrigações atuariais.
12.9. RISCO DA EXPOSIÇÃO EM DERIVATIVOS
O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade com o que determina a
legislação, por meio do monitoramento:
Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos; e
Das despesas com a compra de opções.
A aderência à legislação aplicável e à Política de Investimentos.
12.9.1. LIMITES
Os controles são aplicáveis aos fundos de investimentos e à carteira consolidada do Plano. Os
limites devem ser medidos em relação às alocações em:
Títulos da dívida pública federal;
Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE, etc.); e
Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada como denominador na conta da
exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para operações com derivativos;
Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.
12.10. RISCO OPERACIONAL
A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva, por meio da adoção de normas e
procedimentos de controles internos, em linha com o que estabelece a legislação aplicável. Entre os
procedimentos de controle podem ser destacados:
A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos
descritos nos tópicos anteriores;
O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos que estão
em conformidade com o regimento interno dos comitês de investimento; e
A adoção de normas internas que disciplinam o funcionamento dos processos operacionais
inerentes à gestão e aos controles dos investimentos do Infraprev.
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12.11. RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por
eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Por concepção, é um risco que
não se controla - o que não significa que deve ser relevado.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve
levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a
diversificação de gestores externos de investimento – visando a mitigar a possibilidade de
inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.
13. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS SOCIOAMBIENTAIS
Os princípios socioambientais podem ser entendidos como um conjunto de regras que visam a
favorecer o investimento em companhias que adotam, em suas atividades ou através de projetos,
políticas de responsabilidade socioambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras ocorre por meio da adesão a protocolos
ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais, como por
exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios socioambientais na gestão dos recursos depende, portanto, da
adequação do processo de tomada de decisões, de forma que os administradores do Instituto tenham
condições de cumprir as regras de investimento responsável.
O Infraprev adota, no processo de tomada de decisão, regras para observância dos princípios
socioambientais, conforme estabelece o PRI (Principles for Responsible Investment), projeto do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que incentiva o investimento responsável entre
os investidores institucionais de todo o mundo. As diretrizes do INFRAPREV para a realização dos
investimentos responsáveis encontram-se em anexo a esta Política.
Com a elaboração desta Política de Investimentos, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2012, a
Diretoria Executiva tem por objetivo cumprir todas as orientações legais e necessárias de forma a
garantir o equilíbrio entre ativo e passivo dos Planos de Benefícios sob sua gestão, preservando os
princípios de segurança, rentabilidade, liquidez e transparência.
Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2011.
CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
Diretor Superintendente
MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Diretor de Administração e Finanças
DIBLAIM CARLOS DA SILVA
Diretor de Benefícios
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2012 a 2016
Instituto Infraero de Seguridade Social
Plano de Benefício Definido II
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
de 05, 06 e 07 de Dezembro de 2011

1. INTRODUÇÃO
O Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV (“INFRAPREV”) foi fundado em 29
de junho de 1982 com o propósito de oferecer planos de previdência complementar aos
colaboradores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, patrocinadora
fundadora, e também aos seus próprios colaboradores.
O INFRAPREV, atualmente possui duas modalidades de planos de benefícios: benefício definido,
que está fechado para entrada de novos participantes e o de contribuição variável, em vigor desde
dezembro de 2000.
Atualmente o INFRAPREV atende cerca de 13.800 participantes através planos de benefícios que
administra, buscando sempre garantir o pagamento de aposentadorias e pensões aos seus
participantes.
O Instituto, para cumprir com esse compromisso, adota uma metodologia rigorosa em seus
investimentos. Os recursos financeiros são gerenciados seguindo processos de planejamento que
orientam as decisões de investimentos, sempre observando os princípios de rentabilidade, liquidez e
segurança, considerando que o objetivo principal da gestão dos investimentos para um fundo de
pensão é preservar e assegurar o pagamento dos benefícios de seus participantes em um horizonte
temporal de longo prazo, sujeito às incertezas do ambiente econômico-financeiro e às
determinações de legislação e normas.
O Instituto é regulado e fiscalizado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, do Ministério da Previdência Social, e seus investimentos fiscalizados pelo Banco Central
do Brasil.
Visando atender as expectativas dos Participantes e Patrocinadoras do Plano de Contribuição
Variável - CV, foi elaborada esta Política de Investimento (“PI”), que estabelece os princípios e
diretrizes a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e
provisões, sob a administração do Instituto.
Esta Política de Investimento está em conformidade com a Legislação vigente, e tem como base
principal a Resolução Nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional, que
"dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas
EFPC".
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas
pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de
observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.
Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas,
durante a vigência deste instrumento, o Instituto deverá readequar esta PI e os seus procedimentos
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gradualmente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos. Caso
seja necessário, deve ser realizado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua
execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do Plano.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias
da nova legislação for excedido, o Instituto deverá realizar consulta formal ao órgão regulador e
fiscalizador de acordo com a Instrução Normativa da PREVIC Nº 4, de 6 de julho de 2010 que
disciplina o encaminhamento de consultas à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC, e dá outras providências.
Caso restrições ou limites impostos pela legislação atual sejam revogados, a o Instituto poderá, a
seu critério, deixar de monitorá-los.
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta PI, buscam garantir ao longo do
tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequados e suficientes ao equilíbrio entre ativos e
passivos do plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os
prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos do Plano.
Esta Política de Investimentos entrará em vigor em 1 de janeiro de 2012. O seu escopo compreende
todos os itens previstos no Capítulo V da Resolução CMN Nº 3.792, "Da Política de Investimento".
O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 60 meses que se
estende de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, conforme especifica a Resolução CGPC Nº 7, de 4
de dezembro de 2003.
Assim, a presente Política de Investimentos para o Plano de Benefício Definido II foi desenvolvida
com o objetivo de estabelecer um plano de gestão dos recursos confiados ao Instituto Infraero de
Seguridade Social - INFRAPREV. Dessa forma, esse documento traça as diretrizes que devem
reger os investimentos do Instituto de forma a garantir a segurança, a liquidez e a rentabilidade
necessárias preservando os benefícios dos participantes e assistidos. Portanto, esta Política de
Investimento busca assegurar:


O claro entendimento por parte dos gestores, participantes, beneficiários, provedores
externos de serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e restrições relativas ao
investimento dos ativos do Instituto.



A existência de um instrumento de planejamento que obrigue o Instituto a identificar e
definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos de retorno,
tolerâncias a risco e restrições de investimento. Com isso, a aplicação de recursos do
Instituto objetiva a maximização da rentabilidade dos seus ativos para constituir reservas
suficientes para pagamento do seu passivo atuarial, considerando os fatores de risco,
segurança, solvência e liquidez.



A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de ativos, de
gestores e de estratégias de investimentos empregados no processo de investimento do
Instituto.



O estabelecimento de diretrizes aos gestores para que conduzam o processo de
investimento em conformidade com os objetivos e restrições de investimento.



Independência ao processo de investimento com relação a um gestor específico, isto é,
qualquer gestor que venha a conduzir o processo de investimento, tem diretrizes bem
definidas que devem ser seguidas na construção e no gerenciamento das carteiras.
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O entendimento de que o INFRAPREV adotará estratégias de alocação e seleção de
investimentos de forma a praticar questões de natureza socialmente responsável às suas
decisões de investimentos, por considerar que o investimento socialmente responsável é
um componente importante do dever fiduciário dos Fundos de Pensão.



A adoção de premissas para a realização dos investimentos socialmente responsáveis,
sensibilizando as concepções de missão e visão do Instituto.

De acordo com a Resolução CGPC nº 7, de 4 de dezembro de 2003, o horizonte de vigência da
Política de Investimento é de, no mínimo, 60 meses, com revisões anuais.
O presente documento refere-se à Política de Investimentos do Infraprev, que vigorará a partir de
1º de janeiro de 2012, para o período de 2012 a 2016.
A Política de Investimentos contempla todos os itens obrigatórios previstos no Capitulo V, “Da
Política de Investimento”, da Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.792, de 24 de
setembro de 2009, que define as diretrizes de aplicação dos Recursos Garantidores das Reservas
Técnicas pertencentes aos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, e foi elaborada tendo em vista um horizonte de 60 meses, conforme
estabelece a Resolução do Conselho Gestor de Previdência Complementar Nº 7, de 4 de dezembro
de 2003.
2. PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA
O Infraprev adota normas e procedimentos de controles internos em consonância com a Resolução
do Conselho Gestor de Previdência Complementar Nº 13, de 1º de outubro de 2004, destacando:


A adoção de uma cultura interna que promove, entre os conselheiros, diretores e
empregados, uma conduta permanentemente pautada por padrões éticos e de integridade,
orientada à defesa dos direitos dos participantes e assistidos;



A realização de reuniões periódicas com consultores e gestores com o objetivo de
acompanhar a saúde financeira e atuarial dos planos de benefícios;



O monitoramento dos diversos tipos de riscos financeiros e não-financeiros;



A elaboração de relatórios de controles internos aprovados pelo Conselho Fiscal, com
vistas a atestar a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios
às normas em vigor, à Política de Investimentos, às premissas e hipóteses atuariais e à
execução orçamentária.



A elaboração de relatórios de Acompanhamento da Política de Investimentos, com o
objetivo de averiguar a consonância dos investimentos com as diretrizes desta Política.
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Esta Política de Investimentos está estruturada conforme mostra o fluxograma a seguir.

3. PLANO DE BENEFÍCIOS
A presente Política de Investimentos apresenta as diretrizes para a aplicação dos Recursos
Garantidores do Plano de Benefício Definido II. Os tópicos a seguir mostram seus principais
dados:
Fundação: INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social
Nome do Plano: Plano de Benefício Definido II
Modalidade: Benefício Definido (BD)
CNPB: 1982001811
Meta de rentabilidade: INPC + 6% ao ano(meta atuarial)
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ):
Todos os segmentos de investimentos: MIGUEL ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO DAVID
Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB): DIBLAIM CARLOS DA SILVA

Obs.: A base de cálculo da Meta Atuarial utiliza a divulgação do INPC do mês anterior.
4. ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)
O controle de riscos em planos de previdência passa necessariamente pela identificação de seu
passivo atuarial, que pode consistir em obrigações futuras ou expectativas de retorno, de acordo
com os tipos de plano de benefícios. O Estudo de ALM (gestão integrada de ativo e passivo, na
sigla em inglês) tem o objetivo de definir a macroalocação ótima dos investimentos de acordo com
as necessidades do plano, de forma a maximizar a probabilidade de formação de superávit.
Os resultados da alocação recomendada pelo Estudo de ALM, anexo a esta Política, estão
apresentados no item Composição dos Investimentos.
5. DIRETRIZES DE APLICAÇÃO
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a serem observados na aplicação dos
recursos do Plano. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem nas
modalidades previstas nesta Política devem estar em conformidade com as exigências, limites e
condições estabelecidas pela legislação aplicável.
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