


Esta cartilha foi criada para oferecer informações
objetivas sobre o Plano Infraprev Família e a importância
de poupar para ter um futuro melhor.

Com o Plano Infraprev Família, o participante tem mais
uma renda para manter o padrão de vida no futuro ou
para realizar sonhos – seus e de seus familiares – como o
pagamento para a faculdade, a compra de um automóvel
aos 18 anos ou a aposentadoria, em qualquer idade.

Os pontos mais importantes sobre o Plano estão nesta
cartilha. Consulte o seu conteúdo, veja como está
estruturado o plano e as opções que oferece ao
participante e aos seus beneficiários.

Uma pessoa bem informada tem muito mais sucesso no
seu planejamento futuro.

Cuide do seu futuro!

Planeje seu futuro!



Previdência Social assegura renda na aposentadoria

Garantia de solidez a serviço do seu futuro

Plano Infraprev Família - a melhor opção para o seu futuro

Benefícios - segurança para você e sua família

Renda Futura - para outras finalidades

Contribuição - quanto maior, melhor o benefício

Institutos Legais

Aplicação dos Recursos Financeiros

Regimes Tributários

Comunicação e Relacionamento
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  Previdência Complementar é um sistema
que permite ao contribuinte acumular uma
parcela de seus ganhos ao longo do tempo,
para garantir uma renda futura melhor para
si mesmo e sua família.

   É um sistema desvinculado da Previdência
Social obrigatória e funciona como uma
fonte de renda complementar.

   É uma forma de poupança de longo prazo,
que proporciona realizar projetos (como
estudos, viagens, aquisição de bens) e/ou
um melhor padrão de vida na aposentadoria,
além de cobertura em casos de morte e
invalidez.

PREVIDÊNCIA SOCIAL ASSEGURA RENDA NA APOSENTADORIA

O que é Previdência
Complementar?



PREVIDÊNCIA SOCIAL ASSEGURA RENDA NA APOSENTADORIA

O Plano Infraprev Família é oferecido por uma entidade fechada
de previdência complementar, ou seja, apenas associados
podem contratar o plano. Por que é mais vantajoso escolher um
plano de previdência como esse do que um plano oferecido por
um banco ou seguradora?

As entidades abertas, que oferecem os chamados PGBL - Plano
Gerador de Benefícios Livre e VGBL - Vida Gerador de
Benefícios Livre, têm finalidade lucrativa. Parte da rentabilidade
vai para os donos dos bancos ou seguradoras.

As entidades fechadas, conhecidas como fundos de
pensão, não têm finalidade lucrativa, o que possibilita
praticar taxas menores do que as encontradas no
mercado, possibilitando que o participante acumula
um saldo de conta de aposentadoria maior e,
consequentemente, obtém um benefício superior aos
oferecidos nas entidades abertas.



GARANTIA DE SOLIDEZ A SERVIÇO DO SEU FUTURO

Somos uma entidade fechada de
previdência complementar que, desde 29
de junho de 1982, administra planos de
benefícios para empresas e entidades
associativas. Uma instituição sem fins
lucrativos, que tem como função
assegurar o bem-estar presente e futuro
dos seus participantes, bem como de
suas famílias.

Quem administra o plano?



PLANO INFRAPREV FAMÍLIA - A MELHOR
OPÇÃO PARA O SEU FUTURO

Proporciona um padrão de vida confortável para você
no futuro, como também para sua família.

Investimento flexível, que lhe permite planejar uma
renda de acordo com suas possibilidades e seus
objetivos.

As suas contribuições podem ser deduzidas do Imposto
de Renda, até o limite de 12% dos rendimentos
tributáveis anuais.

Menores taxas administrativas, por não possuir fins
lucrativos, o que gera ainda mais rentabilidade para o
seu plano (rentabilidade e superávit revertem para o
plano de benefícios).

Você escolhe a idade em que pode ser elegível ao
Benefício

Quais as vantagens
de aderir ao Plano
Infraprev Família?



O que é o Plano
Infraprev Família?
  É um Plano de Contribuição Definida,
estruturado através de contas individuais
que são formadas por contribuições dos
participantes.

   Neste plano você define o quanto quer
contribuir, considerando quanto pretende
receber no futuro.

    O plano funciona como um investimento.
Você tem uma conta em que são aplicadas
as suas contribuições mensais.

    O resultado de seu benefício será a soma
das contribuições mais a rentabilidade
desses valores ao longo do tempo.

PLANO INFRAPREV FAMÍLIA - A MELHOR
OPÇÃO PARA O SEU FUTURO



Mais segurança,
menos imposto de renda
O plano oferece vantagens fiscais, ou seja, você
paga menos impostos.

As suas contribuições são dedutíveis do
Imposto de Renda, até o limite de 12% do total
de rendimentos no ano.

Seu benefício só será tributado no momento
em que você for receber, isto é, quando
começar a receber o benefício ou resgatar seu
saldo.

Pense bem: se você quer manter, no futuro,
o padrão de vida que tem hoje, ou deseja
realizar um sonho - seu ou de seus
familiares -, podemos ajudá-lo. Com o
Plano Infraprev Família você tem mais uma
renda para o que quiser.

PLANO INFRAPREV FAMÍLIA - A MELHOR
OPÇÃO PARA O SEU FUTURO



São rendas que você ou as pessoas que
você indicar têm direito.

Existem dois tipos básicos de benefícios
previdenciários:

     Benefícios Programados
     Benefícios de Risco

O plano apresenta dois tipos de benefícios
programados:

     Normal
     Antecipado

É uma renda mensal que você recebe
ao atender às seguintes condições:

     50 anos de idade, e
     12 meses de contribuição ao plano.

BENEFÍCIOS - SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

O que são Benefícios?

O que são Benefícios
Programados?
São aqueles que você pode planejar
quando vai receber, definindo a data de
início, como o pagamento para a
faculdade, a compra de um automóvel
aos 18 anos ou a aposentadoria, em
qualquer idade.

Quais os Benefícios
Programados oferecidos
pelo Plano Infraprev
Família?

Benefício Normal



É uma renda mensal que
você recebe a qualquer
idade, a ser definida no
momento da adesão.

BENEFÍCIOS - SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

Benefício
Antecipado

Dica:
Com a aposentadoria antecipada
você escolhe a idade que pode
ter direito a receber o benefício! 



BENEFÍCIOS - SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

Formas de Recebimento
do Benefício
O Plano Infraprev Família proporciona
flexibilidade na forma de receber seu benefício
futuro.

Benefício de renda por
prazo determinado
É quando você determina, no requerimento do
benefício, o período de recebimento ou a das
pessoas que você indicou (seus beneficiários).

   Esse período pode variar de 5 a 40 anos, à
sua escolha.

    Em caso de falecimento durante esse prazo,
seus beneficiários continuarão recebendo o
mesmo valor de benefício mensal durante
todo o tempo restante, até o fim do prazo
determinado.

Benefício por
percentual fixo
É quando você opta por receber o benefício
aplicando um percentual fixo de 0% a 2,5%
sobre o saldo de conta. Anualmente o
participante poderá alterar o percentual
aplicável no saldo remanescente para vigorar
no ano seguinte.

Dica:

No Portal Infraprev você pode acessar o
simulador no espaço do Plano Infraprev
Família.

Faça uma simulação para saber o quanto
você precisa investir hoje, para ter a renda
que deseja receber no seu futuro!

Acesse www.infraprev.org.br

http://www.infraprev.org.br/


BENEFÍCIOS - SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

O que são Benefícios
de Risco?
São os que dão cobertura para você ou seus
beneficiários, diante de fatos imprevisíveis,
como invalidez e morte.

A Parcela Adicional de Risco (PAR),
contratada através de uma seguradora para
você ou seus beneficiários, é opcional.

Para seus Beneficiários:
Pensão por Morte

  Seus beneficiários recebem uma renda
mensal, no caso de sua morte.

  Não há carência para concessão do
benefício.

Quais os Benefícios de
Riscos oferecidos pelo
plano?
     Aposentadoria por Invalidez

Garante renda mensal para o participante que
se torne inválido para o trabalho. É paga até o
esgotamento do saldo em conta total ou o
falecimento do participante ou até a sua
recuperação, o que ocorrer primeiro.

É concedida em função da concessão do
mesmo benefício pela Previdência Social ou
desde que comprovada por perícia médica.

O que são Beneficiários?

Toda pessoa física livremente indicada pelo titular
do plano, mediante o preenchimento de formulário
fornecido pela entidade.



BENEFÍCIOS - SEGURANÇA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

O que é Representante
Legal?
O participante assistido ou o pensionista
pode ter um representante legal, ou seja,
uma pessoa de sua confiança com poderes
legais para assinar em seu lugar e receber o
benefício.

O representante legal pode ser de três tipos:
procurador, tutor ou curador.

O que é Participante
Assistido?
É aquele que já está recebendo benefício: você ou
o familiar que você indicou para receber: filho,
neto, cônjuge etc. 

    Pensionista é o beneficiário que recebe pensão.
São seus dependentes (marido, mulher filhos ou
outros que já tenha indicado).

O que é Abono Anual?
    Abono Anual é o 13º benefício dos participantes
ou beneficiários que recebem renda mensal do
plano (aposentadoria ou pensão).

   Seu valor corresponde a um mês de benefício e
é pago em dezembro de cada ano, como um 13º
benefício.

   Se ocorrer extinção do benefício no decurso do
ano, o abono será calculado proporcionalmente.

     Procurador: representa o participante ou
beneficiário maior de idade e capaz;

     Tutor: representa um beneficiário menor
de idade que não seja representado pelos
pais;

     Curador: representa a pessoa maior de
idade e incapaz.



RENDA FUTURA - PARA OUTRAS FINALIDADES

Renda Futura para
outras finalidades
O Plano Infraprev Família oferece a
formação de uma renda para o
participante usar como quiser. Pode
planejar melhorar a educação dos
filhos e netos, com cursos no Brasil e
exterior. Programar uma viagem dos
sonhos, o carro do ano e a
assistência médica que muitas vezes
pesa no orçamento após a
aposentadoria.



CONTRIBUIÇÃO - QUANTO MAIOR, MELHOR O BENEFÍCIO

O que é contribuição?
Contribuição é seu investimento mensal no
plano.

O Plano Infraprev Família prevê:

Contribuição Básica
Forma o saldo de conta que dará origem
ao benefício da sua aposentadoria ou a
uma renda futura.
 

O valor da Contribuição Básica pode ser
alterado duas vezes ao ano, observado o
intervalo de seis meses.

O valor mínimo para
2022 é R$ 25,00

1



É isso mesmo, você não
pagará taxa de carregamento
ou contribuição administrativa
diretamente para o Plano!

CONTRIBUIÇÃO - QUANTO MAIOR, MELHOR O BENEFÍCIO

Contribuição
Voluntária

3

Facultativa, a qualquer tempo, caso o
participante deseje aumentar sua renda.

2

Despesas
Administrativas
Cobertura necessária ao funcionamento da
administração do plano.

As despesas administrativas serão
custeadas através da rentabilidade do
plano, ou seja, não há contribuição do
participante para este fim.

O que é Conta
de Participante?
A Conta de Participante reúne todos os
investimentos feitos em nome do
participante, ou seja, significa o valor
total das contribuições acumuladas
individualmente em nome de cada
participante, acrescidas do retorno de
investimentos (rentabilidade do plano).



Se você se desligar do plano, por alguma
razão, não puder ou não quiser receber
seu benefício, ainda tem diversas opções
para aproveitar seu investimento no Plano
Infraprev Família:

    Resgate
    Portabilidade
    Benefício Proporcional Diferido (BPD)

INSTITUTOS LEGAIS

O que acontece com
meu investimento,
caso eu me desligue
do plano?

Como funciona
o resgate?

Em caso de desligamento da associação
instituidora do Plano Infraprev Família, a partir
de 36 meses de vinculação ao plano, você
pode optar por resgatar 100% do total de sua
conta, descontado o Imposto de Renda.

Mesmo sem o desligamento, a partir
de 36 meses, o participante poderá
resgatar até 20% de seu saldo a
cada dois anos, descontado o
Imposto de Renda.



INSTITUTOS LEGAIS

Como funciona a
portabilidade?
Assim como você pode trazer recursos de
outros planos de previdência para o Plano
Infraprev Família, você também tem a
liberdade de transferir os seus recursos para
outras entidades de previdência a sua escolha,
fechadas ou abertas, desde que não esteja
recebendo benefício pelo plano.

Como funciona o
Benefício Proporcional

Diferido (BPD)?
     Se preferir, você pode deixar o saldo total
do seu Plano Infraprev Família até que
tenha o direito de receber o benefício na
data programada.

     Esta opção é válida a partir de 12 meses
de contribuição ao plano, desde que não
tenha solicitado um dos benefícios.

  Ao optar pelo Benefício Proporcional
Diferido, você continua com as opções de
portabilidade ou resgate, posteriormente.



APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Como o Plano Infraprev
Família investe os recursos?
O patrimônio do plano é investido em
aplicações em renda fixa, renda variável,
investimentos estruturados e imóveis.

Para garantir que tais investimentos sejam
aplicados de maneira transparente e de forma
responsável, seguimos uma Política de
Investimentos aprovada anualmente pelo
Conselho Deliberativo e encaminhada aos
órgãos regulador e fiscalizador, para
acompanhamento e controle.

A Política de Investimentos contém critérios
sociais, ambientais e de governança.
Buscamos realizar investimentos em
companhias que adotem políticas de
responsabilidade socioambientais.

Os participantes
recebem o rendimento
desses investimentos?

Sim. O retorno dos investimentos é repassado
aos participantes através da variação mensal
da cota do Plano Infraprev Família, na qual é
refletida a rentabilidade líquida dos
investimentos.



REGIMES TRIBUTÁRIOS

Regimes
tributários
O participante tem que optar, até o último
dia útil do mês seguinte à inscrição no
plano, por um dos regimes de tributação
de Imposto de Renda (IR): Regime
Regressivo ou Regime Progressivo.

Se não optar pelo Regime Regressivo,
automaticamente, ficará no Regime
Progressivo para tributação no pagamento
de aposentadoria ou de resgate do Plano
Infraprev Família.

A opção pelo regime tributário de IR tem
caráter definitivo.



PRAZO DE
ACUMULAÇÃO ALÍQUOTA

Até 2 anos 35%

2 a 4 anos 30%

4 a 6 anos 25%

6 a 8 anos 20%

8 a 10 anos 15%

Acima de 10 anos 10%

REGIMES TRIBUTÁRIOS

Regime
regressivo
No Regime Regressivo, quanto mais
tempo o dinheiro permanecer aplicado,
menor será o imposto a pagar.

A alíquota de 35% cai para 10% de acordo
com o prazo de acumulação.

O regime de tributação só se aplica
quando o participante estiver recebendo
benefício do Plano Infraprev Família ou no
resgate dos recursos.

Prazo de Acumulação: é o prazo de aporte de
cada contribuição no plano de previdência até o
pagamento do benefício ou resgate. O prazo de
acumulação continuará contando após a
concessão do benefício e haverá redução
gradual dessa alíquota, até o limite de 10%.



REGIMES TRIBUTÁRIOS

O Regime Progressivo é representado
pelas faixas de renda do IR de pessoa
física.

É a mesma tabela utilizada no cálculo do
IR pelas empresas nos salários dos seus
empregados.

O IR é calculado a partir das alíquotas de
7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, dependendo
do valor de sua renda.

Regime
progressivo



COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

Levamos informações e notícias
importantes até você através de
diversos canais:

Quer saber mais?
O Portal reúne todas as informações
importantes sobre o seu plano.

No portal, você encontra o simulador
do Plano Infraprev Família, o Estatuto,
o Regulamento, a Política de
Investimentos e o Desempenho Mensal
do plano, os Relatórios, Código de Ética
e muito mais sobre o Infraprev.

     Acesse: www.infraprev.org.br

Portal

AVISO IMPORTANTE:
Esta cartilha foi elaborada para apresentar a você, de maneira resumida e simplificada, o Plano Infraprev Família.
A cartilha tem caráter meramente ilustrativo e não substitui a leitura do Regulamento, disponível no portal.
O Regulamento é um documento mais detalhado que descreve os direitos e deveres dos participantes.

Facebook

Instagram

LinkedIn

https://www.instagram.com/institutoinfraprev/
https://www.facebook.com/Infraprev/
https://www.linkedin.com/company/infraprev-previd%C3%AAncia-privada/
http://www.infraprev.org.br/
http://no/
https://www.infraprev.org.br/


INSCRIÇÃO NO PLANO INFRAPREV FAMÍLIA

É muito simples:

    Faça sua inscrição em uma das
instituidoras do plano.

    Faça uma simulação de sua
contribuição no portal.

    Baixe e preencha o Termo de
adesão no portal:
www.infraprev.org.br/associe-
se/como-participar-do-plano-pai-
i/como-participar-do-plano-pai-i

Quer se inscrever no
Plano Infraprev Família?

http://www.infraprev.org.br/associe-se/como-participar-do-plano-pai-i/como-participar-do-plano-pai-i


Entre em contato por telefone ou e-mail.

Ficou com
alguma dúvida?
Tem alguma sugestão?

Central de
Atendimento
0800-707-1273
(ligação gratuita)

Fale Conosco
comunicação por e-mail
através do Portal INFRAPREV:
www.infraprev.org.br


