
Infraprev investe 
nos canais de 
relacionamento
Instituto unifica canais de e-mail e estreia 
atendimento via WhatsApp. Novidades 
facilitarão a vida dos participantes. 

De olho no valor do 
seu benefício futuro 
Participantes ativos precisam fazer 
simulações de aposentadoria para ver 
se valor corresponde às expectativas.
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Novo boletim de investimentos: 
linguagem simples e objetiva.

Infraprev se adequa à nova Lei 
Geral de Proteção de Dados



Equunt, sequi lest 
volessit moloris apit 
quunt fugiandebit
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Clique e navegue 
pelos assuntos de interesse
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A pandemia acelerou o grande processo de 
transformação tecnológica que já trilhava 
num caminho sem volta. Trabalho remoto, 
reuniões on-line, live, videoconferências 
passaram a fazer parte dessa nova realidade. 
O Infraprev está atento a esse movimento e 
vem trabalhando para adequar sua estrutura 
a um mundo mais conectado.

Buscando uma comunicação mais efetiva 
com os participantes, unificou os canais de 
atendimento por e-mail, de modo que todas 
as demandas passaram a ser encaminhadas 
para o mesmo endereço eletrônico. O 
Instituto também estreou o WhatsApp, 
aplicativo de conversas via smartphone 
que se tornou uma das ferramentas mais 
populares de relacionamento corporativo. 
Tais ações fazem parte de uma estratégia 
de utilizar a tecnologia para aprimorar a 
qualidade dos serviços e se aproximar cada 
vez mais de ativos e assistidos.  

Essa aproximação é fundamental porque 
a previdência complementar é um 
investimento de longo prazo e o participante 
precisa acompanhar as informações do 

Em constante transformação  

Infraprev de perto e estar bem informado 
para tomar a decisão correta e para 
periodicamente ajustar o seu esforço de 
contribuição às expectativas de benefício 
futuro. As alternativas disponíveis são 
realizar contribuições voluntárias ou alterar 
o percentual de contribuição, como explica o 
texto da página 5. 

Uma prática interessante é criar o hábito de 
acompanhar os resultados dos investimentos 
no boletim mensal que fica hospedado no 
portal. O documento tem linguagem simples 
e acessível para que todos entendam as 
informações. 

Na mesma linha de dar mais transparência 
às informações relacionadas ao Instituto, o 
Jornal Futuro ganhou novo projeto gráfico 
e editorial, buscando uma linguagem mais 
acessível, com valorização de elementos 
gráficos. Além disso, os temas relacionados ao 
Infraprev e às regras e benefícios dos planos 
de previdência estarão mais presentes nas 
reportagens, mudanças que visam tornar a 
publicação mais atraente.

Boa leitura a todos! 
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ASSISTÊNCIA MÉDICA
Não entendo, já que temos o Infraprev 
previdência privada, por que o Instituto não 
administra o nosso plano de saúde?
Enviado por um participante do Rio de 
Janeiro, via comentário no Facebook.
RESPOSTA: A legislação atual não permite 
que as entidades fechadas de previdência 
complementar passem a administrar 
planos de saúde, pois essas instituições têm 
como objeto a administração de planos de 
benefícios de natureza previdenciária. Aquelas 
que eventualmente ainda administram a 
assistência médica de seus participantes já 
ofereciam o serviço antes de a lei entrar em 
vigor.  

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Prezados Senhores, Favor informar os 
procedimentos para requerer isenção de 
imposto de renda, por motivo de doença 
grave. O INSS já deferiu tal isenção.
Enviado por um participante de Belo 
Horizonte, por e-mail. 
RESPOSTA: A senhora deve solicitar ao 
Infraprev a carta modelo para isenção de 
Imposto de Renda, que deverá ser preenchida 
com seus dados e devolvida por e-mail. 
Junto com a carta a senhora deverá nos 
enviar também o extrato de pagamento do 
INSS no qual conste a condição de isento 
IR. Esse extrato pode ser baixado no portal 
ou no aplicativo Meu INSS – opção Extrato 
de pagamento. Depois, é só enviar para 
atendimento@infraprev.org.br

Canal Aberto
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ALTERAÇÃO CADASTRAL
Prezados, gostaria de saber como faço para 
alterar meus beneficiários no Infraprev. Grata.
Enviado por um participante de São 
Paulo, via e-mail.
RESPOSTA: Para alteração dos dependentes 
e beneficiários você deverá preencher a 
ficha de recadastramento que se encontra 
disponível no portal e encaminhar via correio. 
Para ter baixar a ficha, basta acessar o 
portal do Infraprev com a sua senha e login > 
acesse seu plano > formulário de atualização 
cadastral. O endereço para envio é: Av. 
República do Chile, 230 – 18º andar. Centro – Rio 
de Janeiro – RJ. CEP. 20031-170.

CÁLCULO DE BENEFÍCIO
Gostaria de saber como é calculado o 
benefício de pensão?
Enviado por um participante de 
Guarulhos, por e-mail.
RESPOSTA: Esclarecemos que o cálculo da 
pensão corresponde a 50% do valor que o 
participante recebia de aposentadoria mais 
uma cota familiar de 10 %.

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO
Gostaria de alterar o meu percentual de 
contribuição para o Infraprev. 
Enviado por um participante do Rio de 
Janeiro, por e-mail.
RESPOSTA: Para alterar o seu percentual de 
contribuição, basta acessar o site com a senha 
e login > Seu plano > Serviços > Alteração de 
percentual.



Abrir mão de parte do consumo no 
presente para investir no futuro vai ajudar 
o participante a conquistar seus objetivos 
financeiros. O Infraprev conta com o 
programa de Educação Previdenciária e 
Financeira que procura conscientizar os 
participantes ativos e assistidos sobre a 
importância do planejamento financeiro, 
visando desenvolver uma relação 
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Para Você

5

Quem poupa tem!

equilibrada com o dinheiro e ajudá-los 
a tomar decisões conscientes sobre 
finanças e consumo. Fique atento às 
ações propostas pelo programa.

A previdência complementar é um 
investimento de longo prazo. Por isso, o 
participante precisa acompanhar de perto 
e fazer simulações de aposentadoria ao 
menos uma vez por ano, para ver se o 
saldo de poupança está de acordo com as 
expectativas de benefício futuro. Para os 
inscritos no Plano CV, uma dica é aproveitar 
parte do 13º salário e das férias para fazer 
uma contribuição voluntária. Quem faz esses 
aportes tem a chance de sair ganhando duas 

Comece hoje a 
planejar o futuro

Participantes do Plano CV devem 
avaliar a possibilidade de realizar 
contribuições voluntárias e de rever 
o percentual de contribuição

vezes: pode deduzir mais imposto de renda 
na declaração de ajuste anual, até o limite de 
12% da renda bruta recebida; e aumentar a 
poupança previdenciária.

Outra alternativa para o participante do Plano 
CV é alterar o percentual de contribuição em 
favor do plano. O procedimento é simples 
e pode ser realizado direto no portal em 
Autoatendimento – Serviços – Alteração 
de Percentual. Quem eleva o percentual 
da contribuição básica tem a vantagem 
de contar também com o aumento da 
contrapartida da patrocinadora (limitado a 8% 
do salário de participação até R$ 1.464,25). 
Consequentemente o saldo de conta para o 
recebimento do benefício de aposentadoria 
no futuro fica maior. 

Acesse o simulador no portal em 
Autoatendimento – Benefícios – Simulador de 
Aposentadoria. É preciso digitar CPF e senha. 



Para garantir uma comunicação mais efetiva 
com os participantes, o Infraprev unificou 
os canais de atendimento por e-mail. A 
partir de agora todas as demandas devem 
ser encaminhadas para o mesmo endereço 
eletrônico atendimento@infraprev.org.br. 
A mudança facilitará a vida dos participantes, 
que terão a certeza de que suas demandas 
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Conexão Digital
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Atendimento 
passa a ter apenas 
um e-mail
Todas as demandas deverão ser 
encaminhadas para o endereço 
atendimento@infraprev.org.br

foram encaminhadas para o e-mail correto; e 
dos atendentes, que irão visualizar todas as 
mensagens no mesmo lugar, melhorando o 
fluxo de trabalho e a produtividade da equipe. 
Para esclarecer dúvidas, enviar documentos 
ou qualquer outro assunto relacionado 
ao Infraprev, envie um e-mail para 
atendimento@infraprev.org.br.

Autoatendimento
 do portal
Reúne todas as informa-
ções do participante em 
um só lugar com simu-
ladores, painel opções 
desligamento, formulários, 
extrato de conta, atualiza-
ção de dados de contato 
(endereço, e-mail e celu-
lar), simulador de emprés-
timo, entre outros. 

Central de 
Atendimento
0800-707-1273.

WhatsApp
(21) 99998-0888.

Aplicativo (App)
Autoatendimento

O acesso ao Autoatendi-
mento por dispositivos 
móveis permite a consulta 
às informações pessoais, 
extrato de conta e situa-
ção de empréstimos.  

CANAIS DIGITAIS, O MELHOR JEITO DE ACESSAR OS SERVIÇOS DO INFRAPREV
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Conexão Digital
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Infraprev 
agora oferece 
atendimento via 
WhatsApp
Aplicativo de conversas tem se 
tornado uma das ferramentas mais 
populares de relacionamento entre 
empresas e clientes 

O Infraprev passou a oferecer mais um canal 
de atendimento digital para os participantes, 
o WhatsApp (21) 99998-0888. A ferramenta 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h30, para informações e solicitações 
relacionadas aos planos de benefícios e aos 
empréstimos.

A ideia do Instituto é oferecer mais uma 
alternativa de atendimento, seguindo 
uma tendência de mercado. Cada vez 
mais os brasileiros têm dado preferência à 
comodidade do atendimento via digital.

Para ter acesso ao WhatsApp oficial do 
Infraprev, clique no ícone do aplicativo, 
disponível no lado direito inferior da página 
principal aqui do portal e salve o número na 
agenda do seu celular. Se preferir anotar, o 
número é (21) 99998-0888. Depois é só 
iniciar a conversa normalmente.

Os outros canais do Instituto 
continuam funcionando normalmente 

Um novo canal ao 
seu alcance

Agora, além dos canais de 
atendimento que você já conhece, 
fale com o Infraprev pelo 
WhatsApp! 
Mais uma forma de nos deixar mais 
próximos e para você tirar dúvidas 
e resolver suas pendências com 
mais praticidade.

– Autoatendimento do portal, central 
0800 e e-mail. As novas tecnologias tem 
sido uma das estratégias adotadas pelo 
Infraprev, buscando a aproximação com o 
participante. Nos últimos anos, o Instituto 
lançou aplicativos para dispositivos móveis 
– smartphones e tablet. Também está nas 
redes sociais Facebook, Linkedin, Youtube e 
mais recentemente Instagram.



Os participantes agora podem acompanhar 
os resultados dos investimentos do 
Instituto de uma forma mais simples. Basta 
acessar o portal do Infraprev, na aba “Seu 
Investimento>Resultados por Planos” 
e visualizar o boletim mensal com os 
resultados de todos os planos de benefícios 
administrados pelo Instituto.   

O documento traz, de forma resumida, a 
rentabilidade do mês e o retorno acumulado 
no ano em comparação com a meta atuarial 
e com os principais referenciais de mercado. 
Outra novidade é a inclusão de comentários 
sobre o contexto macroeconômico no 
período, o que ajuda a entender o que 
influenciou os resultados naquele mês.  
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De olho nos Investimentos
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Instituto divulga  boletim de 
investimentos para os participantes

Documento tem linguagem simples e acessível para que todos os leitores 
entendam o resultado dos planos de benefícios e as outras informações

“O boletim representa 
um grande avanço na 
trânsparência e na 
prestação de contas com 
os participantes”

Além disso, o boletim vai apresentar o 
patrimônio do plano; a variação da cota do 
Plano CV e do Plano ANEI; a distribuição dos 
recursos em cada tipo de investimento; o 
desempenho médio das entidades fechadas 
de previdência no período e o número de 
participantes por plano.  



O Jornal Futuro ganhou novo projeto gráfico 
e editorial, buscando uma linguagem cada 
vez mais acessível, com valorização de 
fotos, ilustrações e elementos gráficos.  Os 
temas relacionados ao Infraprev e às regras 
e benefícios dos planos de previdência, que 
costumam despertar maior interesse dos 
participantes, estarão muito mais presentes 
nas reportagens. 

As mudanças não param por aí. A 
reformulação irá reduzir os custos de 
produção do jornal, que a partir dessa edição 
passa a ser diagramado pela equipe interna 
de comunicação do Instituto. Com isso, a 
expectativa é que a produção seja mais 
rápida, uma vez que os ajustes e as correções 
não precisarão ser encaminhados à empresa 
terceirizada.
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Por dentro do Infraprev
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Jornal Futuro de cara nova 
Mudanças visam tornar a publicação ainda mais próxima do participante

Fique por dentro 
de todas as novidades

 Quem ainda não tem endereço 
eletrônico cadastrado ou está com 
as informações desatualizadas pode 
entrar em contato por meio do portal 
ou pelo 0800-707-1273 e registrar o 
e-mail para receber as publicações 
do Instituto. 

Por ora a periodicidade continuará sendo 
trimestral, mas é possível que este prazo 
seja revisto para adequar a publicação ao 
dinamismo dos tempos modernos. A ideia 
é que as edições sejam enviadas com mais 
frequência, sempre que houver necessidade 
de divulgar uma informação relevante. 

O jornal, cuja primeira edição foi publicada 
em 1989, é um dos principais canais de 
comunicação do Infraprev. Desde 2011 a 
versão digital é enviada a todos os ativos 
e assistidos que têm e-mail cadastrado no 
Instituto. A medida dá mais agilidade ao 
processo, além de ter reduzido os custos com 
impressão e postagem. 



Você já ouviu falar na nova 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais? Mesmo 
que a resposta seja negativa, 
saiba que a LGPD terá 
impacto na vida de todos 
os brasileiros, inclusive 
na sua. O objetivo da lei 
é trazer mais segurança 
jurídica no que diz respeito 
à coleta, armazenamento, 
processamento e 
compartilhamento dos dados 
pessoais do cidadão. 

A LGPD foi aprovada em 
agosto de 2018, com vigência 
a partir de agosto de 2020, 
e é aplicável a todas as 
empresas públicas e privadas, 
sejam pequenas, médias ou 
de grande porte.  O Infraprev 
vem adotando um conjunto 
de medidas para se adequar 
à nova realidade. Como uma 

dessas etapas, em setembro, 
promoveu um treinamento 
destinado a todos os 
profissionais do Instituto, 
independentemente do 
nível hierárquico – diretoria 
executiva, gerentes e 
colaboradores, além da 
participação dos membros 
dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal e  integrantes das 
Comissões Técnicas de 
Apurações (CTAs). Uma 
consultoria especializada está 
assessorando o Infraprev 
na implementação desse  
processo, que é de grande 
complexidade.

Com a nova lei de proteção 
de dados pessoais, as 
empresas terão de dedicar 
mais atenção à gestão 
e ao armazenamento 
das informações de seus 
clientes. A LGPD prevê 
ainda a necessidade de 
consentimento para as 
organizações terem acesso 
aos dados do usuário e 
garante o direito dele revogar 
essa permissão ou pedir que 
os registros sejam deletados 
a qualquer momento.

A partir de 2021, as 
organizações que não 
cumprirem os protocolos 
de segurança de dados dos 
usuários serão passíveis de 
multas, além de estarem 
sujeitas a punições nas 
esferas administrativas, civis 
e penais.

saiba +

Leia mais notícias sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que passou a 
vigorar em agosto, no portal www.infraprev.com.br 
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Governança
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Fique ligado na nova Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais

Regras para uso 
de dados pessoais 
de pessoas físicas 
entraram em vigor 
em agosto

http://www.infraprev.org.br/noticia/infraprev/infraprev-realiza-treinamento-para-adequacao-a-lgpd
http://www.infraprev.com.br 
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Mais Vida
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Infraprev abraça campanhas pela  
valorização da vida
Iniciativas como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul 
ganham destaque na agenda do Instituto

Além de administrar a 
poupança previdenciária dos 
trabalhadores, o Infraprev 
está sempre engajado em 
iniciativas de preservação da 
saúde e da qualidade de vida, 
ajudando os participantes e 
seus familiares a garantirem 
um futuro melhor. Um dos 
exemplos é a campanha 
Setembro Amarelo, que 
o Instituto divulgou nas 
redes sociais.  O movimento 
visa conscientizar sobre a 
importância de ações de 
valorização da vida.

O Infraprev mais uma 
vez manifestou também 
apoio público à campanha 
Outubro Rosa, que destaca a 
importância da prevenção do 
câncer de mama - o segundo 
que mais acomete mulheres 
no mundo, superado apenas 
pelo câncer de pele não 
melanoma, de acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer 
(INCA). 

A próxima iniciativa de 
conscientização a ser 
abraçada pelo Instituto é 
dirigida ao público masculino. 
O Novembro Azul pretende 
conscientizar sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce do câncer de 

próstata, segundo que 
mais acomete os homens, 
atrás apenas do de pele. A 
boa notíca é que, exemplo 
do câncer de mama entre 
as mulheres, quando 
diagnosticado cedo, as 
chances de cura são de 90%. 

Melhor maneira 
de combater as 
doenças é atuar 
em medidas de 
prevenção



Av. República do Chile, nº 230, 18º andar, no Centro Empresarial Castello Branco.
Tel.: (21) 2156-8150

www.infraprev.org.br

Jornal 
FUTURO

http://www.infraprev.org.br
https://www.facebook.com/Infraprev
https://www.linkedin.com/company/infraprev-previd%C3%AAncia-privada/
https://www.instagram.com/institutoinfraprev/?hl=pt-br
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