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Bate-papo

O Jornal Futuro traz um balanço com os resultados do Infraprev no 1º semestre. Apesar do 
mercado financeiro ainda estar bastante volátil, o desempenho dos investimentos superou 
os principais indicadores utilizados para comparação no período. 

Os recursos garantidores do Plano CV, que concentra a maioria dos participantes, 
aumentaram 4,85% no período e totalizaram R$ 3,4 bilhões. A rentabilidade bruta no 
período foi de 6,72%, superando a meta atuarial de 5,37% (INPC+5,5%a.a.). O plano também 
alcançou o melhor resultado financeiro acumulado desde agosto de 2015 - superávit de R$ 
23 milhões, diminuindo o déficit técnico acumulado de R$ 47,5 em dezembro de 2018 para 
R$ 24,4 milhões em junho de 2019. Veja o resultado de todos os planos nas páginas 5 e 6.

São números que mostram solidez no longo prazo. Para os participantes, essa relação de 
confiança com o Infraprev é fundamental porque irá ajudá-los a decidir sobre os recursos 
depositados em seus planos de previdência. Nesse particular, um vídeo com informações 
sobre benefícios pode auxiliar na melhor tomada de decisão. Basta acessar no portal ou nas 
redes sociais.  

Como a função precípua de uma entidade de previdência é justamente pagar benefícios, os 
participantes precisam saber como requerer a aposentadoria. Por isso, o jornal traz um passo 
a passo com documentos necessários e procedimentos a serem adotados pelo participante 
que já cumpriu as exigências necessárias. Outra matéria na mesma linha de prestação de 
serviços esclarece dúvidas sobre o regime de tributação do imposto de renda, que pode ser 
regressivo ou progressivo.

Uma instituição com a magnitude do Infraprev também precisa estar alinhada às novas 
tendências. Com esse propósito, dirigentes e profissionais do Instituto marcaram presença 
no 1º Encontro Nacional de Atuária & Seguridade das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, realizado em Brasília. Outro movimento que vem ganhando espaço no 
segmento é a extensão da cobertura de planos de previdência para os familiares dos 
participantes. O Instituto aplicou uma pesquisa de interesse entre os seus participantes e a 
maioria dos que responderam se declarou favorável à iniciativa. Um estudo de viabilidade já 
está sendo feito. Vamos aguardar.

Boa leitura a todos!

Diretoria Executiva

Prestação de contas semestral

A rentabilidade 
bruta do Plano CV 

no período superou 
a meta atuarial. 

Além disso, o plano 
alcançou o melhor 

resultado financeiro 
acumulado desde 

agosto de 2015.
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Canal Aberto

E-MAIL

Plano Saúde 
Atualmente, uma das maiores preocupações dos funcionários em atividade e dos aposenta-
dos volta-se justamente ao plano de previdência Infraprev e a uma possível descontinuidade 
do atual modelo de plano médico dos funcionários que está para ocorrer ainda neste ano. (...) 
Diante do atual cenário, questiono esse Instituto quanto ao interesse em assumir uma gestão 
de plano médico para essa carteira de empregados apresentando possibilidades de associa-
ção a um plano de saúde. (...)
Ana Laura Haddad – São Paulo - SP
RESPOSTA: A legislação atual não permite que as entidades fechadas passem a administrar 
planos de saúde.
De acordo com o artigo 32 da Lei Complementar 109/2001, as entidades fechadas têm como 
objeto a administração de planos de benefícios de natureza previdenciária. As entidades que  
eventualmente ainda administram a assistência médica de seus participantes já ofereciam o  
serviço antes de a lei entrar em vigor e estão respaldadas pelo artigo 76, que diz o seguinte:  
“as entidades fechadas que, na data da publicação desta Lei Complementar, prestarem a seus  
participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde 
que  seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua contabi-
lização e o seu patrimônio sejam mantidos em separado em relação ao plano previdenciário.”

Resultado do Semestre
Parabéns aos gestores do Infraprev. Muito bom os resultados apresentados.
José Diniz Batista – Araujos – MG

Plano Família
Gostaria de saber se realmente vou poder fazer o plano familiar de previdência privada para 
minha família, e quando posso iniciar.
Marta Martins – Belo Horizonte – MG
RESPOSTA: O Infraprev realizou uma pesquisa para verificar o interesse dos participantes na 
criação de um plano familiar e irá manter os participantes informados a respeito do assunto. 

FACEBOOK

Boleto do PAMI 
Gostaria de receber via internet o boleto para pagamento da mensalidade referente a este 
mês. Pode ser o telefone com quem possa me comunicar, porque todo mês é esse proble-
ma. Obrigada e aguardo resposta. 
Firmina Bogea de Oliveira Queiroz - Ananindeua – Pará
RESPOSTA: O boleto do PAMI deve ser solicitado diretamente na Central de Atendimento 
de Recursos Humanos da Infraero. Telefone 0800-645-0834.
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Nossos
Números

Infraprev encerrou o 1º semestre de 2019 com R$ 3,6 bilhões de patrimônio e 12.482 
participantes. Nesta página e na seguinte, confira os principais números do período: resultados 
dos investimentos, rentabilidade, quantitativo de participantes e relacionamento.

Mesmo com um cenário um pouco conturbado, os planos do Infraprev tiveram um bom 
desempenho. O avanço da reforma da previdência e a consolidação de juros globais mais 
baixos, associado a um cenário externo mais favorável contribuíram para uma melhor performance 
do mercado financeiro e consequentemente da carteira de investimentos do Instituto.

 PLANO CV
RENTABILIDADE % META ATUARIAL % PATRIMÔNIO R$ MIL

6,72% 5,37% 3.513.121

PLANO BDI 
RENTABILIDADE % META ATUARIAL % PATRIMÔNIO R$ MIL

4,52% 5,34% 88.802

PLANO BDII
RENTABILIDADE % META ATUARIAL % PATRIMÔNIO R$ MIL

4,54% 5,27% 14.389

PLANO PAI-I
RENTABILIDADE % META ATUARIAL % PATRIMÔNIO R$ MIL

3,0% 3,07% 307,9

A atual Diretoria 
Executiva do 

Infraprev vem 
reduzindo o déficit 
técnico acumulado 
do Plano CV desde 

que assumiu. 
O valor era de 

R$ 154 milhões em 
dezembro de 2016 

e encerrou o
1º semestre de 
2019 na ordem 

R$ 24,4 milhões. 
 

Resultados
dos investimentos

(janeiro a junho) 

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS

Cota do Plano CV Junho/2019 – 9,113366
O Plano CV registrou superávit de R$ 23,08 milhões no primeiro semestre de 2019, diminuindo 
o déficit técnico acumulado de R$ 47,5 milhões em dezembro de 2018 para R$ 24,4 milhões em 
junho de 2019. Esse é o melhor resultado acumulado alcançado desde agosto de 2015.

O Plano BDI registrou déficit acumulado de R$ 477,3 mil no semestre. Apesar disso, o plano se
mantém com superávit acumulado de R$ 7,8 milhões.

Mesmo com o resultado inferior à meta no semestre, o Plano BD II apresentou superávit de
R$ 70,5 mil e com isso o superávit acumulado do plano ficou em R$ 5,0 milhões.

O plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida e, por isso, não apresenta 
déficit ou superávit, nem possui meta atuarial. Só tem aplicação em renda fixa.
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RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

Plano CV
Rentabilidade Meta Atuarial

13,14% 9,04%

Plano BDI
Rentabilidade Meta Atuarial

8,83% 8,94%

Plano BDII 
Rentabilidade Meta Atuarial

8,78% 8,83%
INPC POUPANÇA CDI

3,31% 2,25% 6,31%

INDICADORES PARA COMPARAÇÃO 
  NO MESMO PERÍODO

PARTICIPANTES
JUNHO 2019

PLANO CV Ativos Assistidos

12.272 7.835 4.437
PLANO BDI Ativos Assistidos

168 17 151
PLANO BDII Ativos Assistidos

20 0 20
PLANO PAI-I Ativos Assistidos

22 22 0

12.482

RELACIONAMENTO
JUNHO/2019

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO 0800
1.128 

E-MAIL 

1.528  

PRESENCIAL

 303

EmpréstimosImóveisInvestimento EstruturadoRenda VariávelRenda Fixa

APLICAÇÕES POR SEGMENTO (%)

Nossos
Números

97,97%

0.98%1,05%

PLANO BDI

71,54%

3,29%5,09%
7,27%

12,6%

PLANO CV

98,86%

0,95% 0,19%

PLANO BDII
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Que tipo de aposentadoria 
você vai optar? 

Vídeo orienta  participante
sobre Plano CV

Para Você

O Infraprev 
disponibiliza 

simulador de 
aposentadoria para 

os participantes 
fazerem suas 

projeções.

Nas duas opções o participante pode sacar até 25% do saldo de conta. Esse valor terá incidência 
de imposto de renda de acordo com o regime de tributação progressivo ou regressivo.

Para decidir é bom levar em consideração a expectativa de vida do brasileiro, que está vivendo 
mais. Outro ponto que deve ser avaliado são as despesas continuadas do seu orçamento 
familiar, como por exemplo os gastos com saúde.

Fique atento. Caso o requerimento de aposentadoria não seja feito no mês 
do desligamento da Infraero, o participante com idade até 58 anos entra em 
Benefício Proporcional Diferido (BPD) e terá de pagar a sua contribuição 
administrativa mensal e a do patrocinador, até a data do requerimento.

O Infraprev preparou um vídeo sobre ‘Opções dos participantes no Plano CV ao se desligar 
da Infraero’, que está disponível no portal www.infraprev.org.br, em Canal de Vídeos e na 
página do Infraprev no Youtube.  Durante a exibição, de 32 minutos, o gerente de Seguridade, 

Marcelo Motta, explica detalhadamente cada uma das opções disponíveis no 
Plano CV.  A iniciativa é mais uma ação do Programa de Educação Previdenciária 

e Financeira do Infraprev. Clique aqui para assistir a íntegra.

Após assistir ao vídeo, em caso de dúvidas, entre em contato com 
os canais de atendimento ao participante – 0800-707 1273 

ou Fale Conosco (via e-mail do portal).

Iniciativa faz parte 
do Programa 
de Educação 

Previdenciária 
e Financeira do 

Instituto.

Renda Vitalícia Renda por Período Certo

• É uma decisão pensando no futuro.
• Garante tranquilidade e segurança, já que 

é uma renda para a vida toda.
• Em caso de falecimento, os dependentes 

vitalícios reconhecidos pela Previdência 
Social recebem pensão de forma 
continuada.

• Pode ser opção para casos específicos. 
• Não é uma decisão de longo prazo, já 

que após o período determinado o 
participante deixa de receber o benefício. 

•  O prazo varia de 5 a 20 anos. 
• O beneficiário só tem direito a pensão, 

se o participante falecer durante esse 
período e receberá pelo tempo restante.

Se você está inscrito no Programa de Incentivo à Transferência e à Aposentadoria (PDITA) 
ou Desligamento Incentivado a Pedido (DIN) é hora de decidir a forma de recebimento do 
benefício de aposentadoria – renda vitalícia ou por período certo. A opção deve ser informada 
quando da solicitação de aposentadoria no Infraprev, uma vez que a concessão começa a 
valer no dia seguinte à data do requerimento no Instituto.

https://www.infraprev.org.br/midias/canal-de-videos/opcoes-dos-participantes-no-plano-cv-ao-se-desligar-da-empresa
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Saiba como requerer
a aposentadoria

Para Você

O painel Opções 
de Desligamento 
é a maneira mais 

prática de simular 
a aposentadoria 

do Infraprev e 
comparar os valores 

com o resgate e a 
portabilidade. 

Você que já definiu a forma de recebimento da aposentadoria: renda vitalícia ou por período 
certo (de 5 a 20 anos), o próximo passo é requerer o benefício no Infraprev. Os formulários 
estão disponíveis na área de Autoatendimento do portal, previamente preenchidos 
com os dados do participante. Para ter acesso, é preciso digitar CPF e senha. Em caso de 
esquecimento, acesse o Lembrar Minha Senha ou ligue para 0800-707-1273.

Acesso aos formulários no portal.
São cinco os formulários: Requerimento de Aposentadoria, Pessoa Politicamente Exposta, 
Declaração de Dependentes para Imposto de Renda, Recadastramento e Declaração FATCA.

Atenção - Se a documentação for entregue sem pendências até o dia 10, 
o pagamento do benefício será efetuado no último dia útil do mês.

Bancos - O Infraprev mantém convênio com o Banco do Brasil e com o 
Santander. Ao fazer o requerimento do benefício, o participante deverá 
informar o número da conta em um desses bancos. Caso não seja correntista 
em nenhum deles, terá de solicitar ao Instituto uma carta para abertura de 
conta-salário em uma das duas instituições.

Clique em 
Autoatendimento,
 Digite - login e senha, 
clique em “Entrar”

Clique em Opções de 
Desligamento, informe a 
data de aniversário do seu 
cônjuge ou companheiro

 Faça as simulações de 
aposentadoria vitalícia ou 
período certo com e sem 

saque de até 25%;

Confirme seus Dados: 
clique no botão

“Avançar”

Se necessário, é possível 
editar as informações 

pessoais

Ao final da conferência 
ou do preenchimento, o 

participante deve imprimir 
os formulários e 

enviá-los ao Infraprev 
junto com o restante da 

documentação solicitada

1

4

2

5

3

6
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Uma das principais dúvidas do participante ao aderir um plano de previdência é a escolha 
da tributação de Imposto de Renda, que pode ser no regime progressivo ou no regressi-
vo. Trata-se de uma decisão difícil porque, uma vez definido, o participante não poderá 
alterar futuramente. 

Mas qual o melhor regime de tributação, progressivo ou regressivo? Depende. Tanto na tribu-
tação progressiva quanto na regressiva, o participante pode deduzir o valor das contribuições 
para o plano de previdência na declaração de IR até o limite de 12% da renda bruta anual. Nos 
dois casos também haverá recolhimento de IR quando o participante começar a receber be-
nefício ou fizer a opção pelo instituto do resgate.

Tire suas dúvidas sobre os regimes 
progressivo e regressivo de IR

De Olho 
no Leão 

Para verificar o regime 
tributário que você 

escolheu para o seu o 
plano de benefícios,

acesse:
• Autoatendimento

• Informações Pessoais 
• Plano

• Empresa e Dependentes
• Beneficiários

• Dados do Plano.

A Tributação Progressiva é realizada na fonte com base na tabela mensal de des-
conto de IR, que varia de uma faixa isenta até a alíquota de 27,5%, conforme o valor 
recebido. No modelo progressivo, os benefícios são tributados mensalmente. Quando 
o contribuinte apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda, o pro-
grama da Receita Federal irá calcular o percentual devido no ano e informará se existe 
imposto a pagar ou restituição de valores a receber.

Conclusão:
• O regime progressivo é indicado para o participante que faz contribuições para o 

plano com visão de curto prazo;

• Para os participantes que se aposentarão com um benefício inferior à faixa isenta 
da tabela.

A Tributação Regressiva também é feita na fonte, mas as alíquotas de imposto são 
decrescentes, de acordo com o prazo que os recursos permanecem no plano. Na tri-
butação regressiva não há possibilidade de ajuste na declaração anual. As alíquotas di-
minuem em função do tempo que cada contribuição ficou aplicada, variando de 35%, 
para os recursos que permanecem no plano menos de dois anos, a 10%, para período 
superior a dez anos. 

Conclusão:
• O regime regressivo é indicado para quem efetua contribuições em plano de previ-

dência com visão de médio e longo prazo; 

• Também é indicado para os participantes que estão mais distantes de usufruir do 
benefício de aposentadoria; 

• Para quem irá se aposentar com um benefício maior que a faixa isenta da tabela de 
imposto de renda.



103º trimestre de 2019    Jornal Futuro

Por dentro
do Infraprev 

Infraprev participa do
1º Encontro de Atuária & Seguridade

O evento debateu 
questões atuais e 

serviu para troca de 
experiências, com 
uma programação 
voltada a aspectos 

de inovação de 
tecnologia de 

gestão de planos e 
à legislação. Dirigentes e profissionais do Infraprev marcaram presença no 1º Encontro Nacional de Atuária 

& Seguridade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, organizado pela 
Abrapp, nos dias 8 e 9 de agosto, em Brasília. Na foto, a partir da esquerda: o atuário Gustavo 
Viana, a diretora de Seguridade, Ana Lúcia Esteves, a diretora-superintendente do Infraprev, 
Claudia Avidos e o gerente de Seguridade, Marcelo Motta. “O evento foi bem agregador. O 
novo formato, juntando assuntos atuarias e de seguridade, foi uma inovação que deu certo. 
Assuntos importantes foram tratados, como o impacto da reforma da previdência nas 
entidades fechadas de previdência complementar e os planos família e setoriais, que têm 
trazido novos participantes ao sistema”, disse a diretora-superintendente, Claudia Avidos. 

O participante do Infraprev que deseja ir às 
compras ou alugar um carro, por exemplo, deve 
ficar atento às promoções do Clube de Vantagens 
no portal do Instituto. As empresas Netshoes e Movida 
são algumas que oferecem descontos especiais. Para 
conhecer as condições exclusivas, basta acessar o link do 
Clube de Vantagens no portal www.infraprev.org.br. Depois, 
digite login e senha de participante e clique no banner do parceiro 
de sua preferência. Aproveite e conheça também outras promoções. 
No mais, boas compras com o Clube de Vantagens!.

Aproveite 
descontos do 
Clube de 
Vantagens

Confira no portal a 
lista dos parceiros, 
os descontos e as 

promoções que 
cada um oferece. 

Serviços
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Conexão Digital Veja no portal Infraprev

Alteração de 
Contribuição no Plano CV

O prazo para alteração vai até 
dezembro. Ao aumentar a 
contribuição básica, o participante 
vai colaborar para a elevação da 
sua poupança de aposentadoria. 
Para ter acesso basta entrar em 
Autoatendimento. É necessário 
CPF e senha do portal.

Institutos 

Os participantes de saída do 
patrocinador têm a opção da 
aposentadoria e os institutos de 
permanência ou desligamento do 
plano de previdência.
Acesse 
Você e sua Família > Plano CV
e saiba mais.

Opções de
Desligamento

Faça a simulação da sua 
aposentadoria de forma prática no 
portal. O benefício estimado por 
renda vitalícia ou prazo certo fica 
lado a lado dos valores do resgate e 
da portabilidade para comparação. 
Para ter acesso basta entrar em 
Autoatendimento. É necessário 
CPF e senha do portal. 

Plano de Voo 
Participantes gostariam de um
plano de previdência para familiares 

O modelo de 
Plano Família vem 
ganhando espaço

no setor. 
No momento, 

o Infraprev está 
realizando um 

estudo de 
viabilidade. 

Em julho foi realizada uma pesquisa via internet para verificar se os participantes têm 
interesse em contratar um plano de previdência administrado pelo Infraprev e que seja 
voltado aos seus familiares. Dos 946 ativos e assistidos que responderam ao questionário,
76% manifestaram esse interesse. 

56,0% filhos
40,3% cônjuge 

13,1% netos
10,9% pais, irmãos, sobrinhos, tios etc.

58,0% entre R$ 100,00 a R$ 250,00
23,9% entre R$ 250,00 a R$ 450,00 

9,9% mais de R$ 450,00

O plano é uma alternativa de previdência complementar para proporcionar uma renda 
mensal aos familiares do participante, que o Infraprev está estudando a criação, e que vem 
ganhando espaço no segmento como opção de aposentadoria.

Que dependentes incluiriam
no plano de previdência

Valores que pagariam pelo 
plano de previdência
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A expectativa de vida do brasileiro está cada vez 
maior. De acordo com o IBGE, a média de vida da 
população aumentou 35 anos desde 1940. Para chegar 
à terceira idade com saúde e ativo é preciso começar a se 
cuidar imediatamente. Algumas perdas, como a muscular, fazem parte do envelhecimento 
do corpo humano, mas podem ser minimizadas com atividade física. Os treinamentos de 
força ajudam a manter a musculatura, que é essencial para diversas atividades do corpo.  

A diminuição da quantidade de músculo, conhecida como sarcopenia, começa a partir dos 
40 anos, chegando à perda de metade da massa muscular aos 70 anos. É o músculo que 
ajuda a manter o ser humano em pé, hábil a andar, correr e se movimentar. Sem ele não é 
possível realizar muitas das atividades do dia a dia, pois é a massa muscular, junto ao osso, 
que mantém a sustentação do corpo.

Os treinamentos de força podem ser feitos por meio da utilização de pesos, faixas elásticas 
de resistência ou máquinas. É possível encontrar essas atividades nas academias, aulas de 
pilates, treinamento funcional e crossfit. A técnica correta é fundamental para alcançar 
os resultados desejados sem sofrer lesões. É muito importante começar em um nível 
apropriado de resistência e ir aumentando gradativamente. Antes de iniciar, procure a 
orientação de um profissional.

Treinamento
de força
para idosos

Mais Vida

Rita Menezes 
Santos Carlos
São Gonçalo (RJ) 

A cearense Rita se planejou a vida toda para aproveitar a 
aposentadoria de forma tranquila. Na Infraero, foram 25 anos de 
dedicação na área de Recursos Humanos, no Aeroporto Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro. Toda vez que tem a oportunidade, a assistida do Infraprev 
aproveita os momentos com a filha Paola e curtindo a neta, que atualmente 
moram em Londres, Inglaterra. Além de estar com a neta, gosta de passear e 
conhecer novos lugares. Quando viaja, os museus e os espaços ao ar livre não podem 
faltar no roteiro, garante Rita, que já esteve na França, Itália e Irlanda. 

Mesmo aposentada, ela sempre se mantém muito ativa. Não por acaso, administra o 
tempo entre a família, as viagens e a faculdade de Turismo. Costuma participar de fóruns 
e atividades relacionados à sua área acadêmica, sempre buscando mais conhecimentos e 
experiências. Contato: ritacarlos161@gmail.com

Por 0nde Anda

Exercícios físicos 
podem ajudar 

a melhorar a 
resistência e prevenir 

o risco de doenças.

Participante 
aposentada se divide 

entre o Brasil e a 
Inglaterra para curtir 

a filha e a neta.
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