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Equipe de Seguridade administra benefícios
O gerente de Seguridade, Marcelo Cartaxo Motta, ao centro, informa que há três macroprocessos sob a sua gestão: 

arrecadação das contribuições dos planos, folha de pagamento dos benefícios dos assistidos e a gestão do cadastro dos 
participantes ativos e assistidos. Por isso, as atividades estão distribuídas em dois setores: de Benefícios e de Arrecada-
ção e Cadastro. São nove profissionais capacitados para administrar os planos de benefícios do Infraprev. Pág. 5

Rentabilidade supera 
meta atuarial no  

1º trimestre
 

A rentabilidade do Plano CV nos 
três primeiros meses do ano foi 
de 3,88%, acima da meta atuarial 

(INPC+5,7%) de 2,21%. O desempe-
nho também foi superior ao indicador 

de mercado CDI que obteve, no mesmo 
período, 3,03% e a poupança com 1,87%.  

Pág. 3
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Editorial Canal Aberto

Mais informações
O Infraprev está levando informação e educação 

previdenciária aos seus participantes em 2017. Iniciou, 
em março, um ciclo de palestras nos últimos aeroportos 
concedidos à iniciativa privada, e dará sequência a esse 
trabalho durante o ano. É uma excelente oportunidade 
do Instituto estar mais próximo dos participantes e de 
esclarecer suas dúvidas sobre o plano de previdência. 

Além dessa notícia, esta edição publica o au-
mento da taxa mínima de rentabilidade dos planos 
de benefícios que passou para 5,7%. A decisão foi 
fundamentada em estudo atuarial, que concluiu da 
necessidade de adequação do retorno dos investi-
mentos aos compromissos previdenciários, paga-
mento dos benefícios atuais e futuros.

Outro tema importante é o fortalecimento da 
previdência privada em função da reforma da Previ-
dência Social. A previdência privada fechada, da qual 
o Infraprev faz parte, foi criada para oferecer uma ou-
tra renda além do INSS, para manter a qualidade de 
vida das pessoas na terceira idade. Com as mudanças, 
esse papel previdenciário torna-se mais relevante. 

Nada assustador para um sistema que já contabiliza 
565.430 aposentados e 173.761 pensionistas. Núme-
ros muito significativos comparados com a previdência 
aberta de bancos, que com a permissão de retirada do 
investimento a qualquer momento, perde o sentido 
previdenciário de renda adicional de aposentadoria. 

Esta edição traz, também, informações sobre a 
rentabilidade no primeiro trimestre do ano, o novo 
procedimento para pagamento de aposentadoria e 
pensão, os aplicativos do Infraprev no celular e as di-
cas de investimentos para você poupar para o futuro. 

Ainda tem matéria sobre a gerência de Segurida-
de, sob a gestão da diretoria de Benefícios, explican-
do como funciona a área e apresentando a equipe 
que cuida do seu benefício.

O seu plano de previdência no Infraprev, hoje, é 
um investimento. Trabalhamos para que esse in-
vestimento se transforme em uma aposentadoria 
tranquila e cheia de possibilidades para você e sua 
família. E você, participante, conta com a solidez de 
34 anos de história e a contribuição da Infraero, que 
é parceira na sua poupança previdenciária.

Diretoria Executiva

PUBLICAÇÃO BIMESTRAL DO INFRAPREV Av. República do Chile, n° 230 - 18° andar - Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP – 20031-170 – Tel. 2156-8150 – 0800-707-1273 
Patrocinador-fundador: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero • DIRETORIA EXECUTIVA Miguel da Conceição David, Diretor-Superintendente; Maurício 
Ravizzini Monteiro, Diretor de Administração e Finanças e Ana Lúcia Esteves, Diretora de Benefícios • CONSELHO DELIBERATIVO Titulares: Flávio Rodrigues (Presidente); José 
Francisco Marinho Freire, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, Paulo Cesar Pacheco de Lima, Suplentes: Joel Alves Ramires, Aramis da Silva Gomes, Alex Fabiano Oliveira da Costa 
• CONSELHO FISCAL Titulares: Ánete Viana Damasceno (Presidente), Cristiane Dias Silva, Vera Lúcia Lima Paulino, Wagner Cunha Machado; Suplentes: Bruno Tavares Basseto, 
Dourival Pereira dos Santos, Jurandyr Machado da Cunha, Edson Antonio Cavalcante • CONSELHO EDITORIAL Alessandra Azevedo, Antônia Maynart, Denise Marins, Emílio 
Xavier, Ludmila Benevides, Luis Carlos Evaristo da Silva, Maurício Ravizzini, Nancy Suguino, Wilde Paulino • Editora e Jornalista Responsável: Antônia Maynart (Mtb 16.184/RJ)  
• Redação: Ludmila Benevides (Mtb 35.465/RJ) • Estagiária: Sabrina Pereira • Projeto Gráfico e Diagramação: Nós da Comunicação • Impressão: Colorset • Tiragem: 4.000 
exemplares • Via e-mail: 9.700

E-MAIL

TRIBUTAÇÃO E BENEFICIÁRIOS
Gostaria de orientações (...) para alterar o regime de tributação, 
de progressivo para regressivo, e alterar os beneficiários do res-
gate em caso de falecimento. (...) minha esposa se enquadra 
nos requisitos para figurar como beneficiária de pensão? 
Rafael da Anunciação
Brasília – DF

RESPOSTA: A opção pelo regime tributário de IR tem caráter de-
finitivo e irretratável, de acordo com normas da Receita Federal. 
Portanto, não pode ser modificada. Para alterar os beneficiários 
inscritos, basta preencher o formulário de Atualização Cadastral 
e encaminhar via correio. Somente terá direito a recebimento de 
pensão, cônjuge e filhos menores ou inválidos (...).

CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR
Como sei qual o percentual de participação do patrocinador no 
Plano CV?
Maria Gleide da Silva
João Pessoa – PB

RESPOSTA: (...) De acordo com o regulamento do Plano CV, 
quanto mais tempo o participante permanece no plano, maior 
é o percentual de contribuição do patrocinador Infraero. Veja a 
tabela abaixo:

Tempo de  
Contribuição ao Plano

Percentual Incidente  sobre 
a Contribuição Básica

De 0 a 60 meses 80%
De 61 a 120 meses 90%

De 121 a 240 meses 100%
Acima de 240 meses 120%

PORTABILIDADE
Conforme conversamos, tenho interesse na portabilidade (...)
Marcos Bacco – São Paulo – SP

RESPOSTA: Para realizar a portabilidade, será necessário que 
informe a data do seu desligamento da Infraero (...).  A portabili-
dade é a transferência de 100% das contas de reserva de parti-
cipante e patrocinador para outra entidade, sem dedução de IR. 
Caso possua saldo devedor de empréstimo, será descontado 
do valor a ser portado. Sobre o saldo devedor de empréstimo 
será descontado o IR. (...) O valor portado é revertido para bene-
fício de aposentadoria. O interessante é que conheça os crité-
rios da instituição para a qual deseja efetuar a portabilidade. (...)
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De Olho nos Investimentos 

A taxa de juros que com-
põe a meta atuarial aumen-
tou para 5,7%. Desde 1º de 
maio, o simulador de apo-
sentadoria está projetando 
o benefício do Plano CV com 
a nova taxa, para os partici-
pantes que optam pelo recebimento sob a forma de 
renda mensal vitalícia.

A decisão foi embasada por estudo atuarial realizado 
em 2016, que constatou que a taxa de juros dos planos 
de benefícios poderia passar de 5,5% para 5,7%, de for-
ma a melhor adequá-la ao fluxo interno de retorno dos 
investimentos e passivo atuarial do Plano CV. 

A meta atuarial, composta por um índice de infla-

Taxa mínima de rentabilidade sobe para 5,7%

A rentabilidade do Plano CV nos três primeiros meses 
do ano foi de 3,88%, acima da meta atuarial (INPC+5,7%) 
de 2,21%. O desempenho também foi superior ao indica-
dor CDI (Certificado de Depósito Interbancário) de 3,03% 
e a Poupança com 1,87%.

A renda variável teve a melhor performance no perío-
do, alcançando 9,78%, acima ainda do indicador Ibovespa 
que atingiu 7,9%. As outras carteiras que superaram a meta 
foram Empréstimos com 3,85% e Renda Fixa com 3,2%. 

Rentabilidade fica acima da meta atuarial 

ção e pela taxa de juros real, 
é a rentabilidade mínima das 
aplicações financeiras para 
a formação de uma reserva 
que possibilite o pagamento 
dos benefícios previdenciá-
rios no futuro. No Infraprev, a 

meta atuarial é INPC+5,7%.
Além do estudo atuarial, o Infraprev considerou, na 

tomada de decisão, a instrução da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), órgão 
fiscalizador que estabelece as orientações e procedi-
mentos para realização de estudo técnico específico 
para a definição da taxa de juros mais adequada à reali-
dade de cada plano de benefícios.  

Os Imóveis e Investimentos Estruturados também contri-
buíram para o resultado positivo com retorno de 1,43% e 
0,71%, respectivamente.

Os outros planos de benefícios fecharam o trimestre 
acima da meta estipulada na Política de Investimentos. A 
rentabilidade no Plano BDI foi de 2,65% para uma meta 
atuarial de 2,16% (INPC+ 5,5); 2,67% no Plano BDII e meta 
atuarial de 2,14% (INPC+5,4%) e  3% no Plano Anei e com 
meta de retorno de 2,22% (INPC+5%).

Nossos Números
MARÇO/2017

Cota Plano CV 7,333246581

Cota Plano Anei 1,379553289

Plano CV R$ 3.049.071.513,97

Plano BDI R$ 85.566.045,59

Plano BDII R$ 13.679.317,45

Plano Anei R$ 223.248,44

Patrimônio consolidado R$ 3.148.540.125,45

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial - 2002 a 2017

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

742,35%

548,03%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Distribuição dos Ativos

Imóveis Empréstimos

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

69,94%

13,85%

5,35%
5,40%

5,46%
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Benefícios

Marcus Vinicius Brum Nolasco de Carvalho - Divinópolis – (MG)
Em 13 anos de Infraero, Marcus Vinicius trabalhou nos aeroportos de Belo Horizonte – Pampulha, 

Confins e Carlos Prates. No momento em que se aposentou, o ciclismo se tornou uma atividade diária 
em prol de sua saúde, equilíbrio e renovação de energia. Chega a pedalar 40km/dia, quatro vezes 

na semana. Com intuito de aproveitar da melhor forma o futuro, Marcus se planejou para ter 
uma aposentadoria tranquila. Logo que ouviu dos colegas de trabalho sobre o Infraprev, se 

interessou em aderir ao plano de previdência e aumentou regularmente sua contribuição. “Fiquei 
ansioso em participar, mas ainda tive que esperar três meses até ser efetivado pela empresa”. Acredita 

ter feito uma boa escolha, pois hoje, desfruta de uma aposentadoria tranquila, acompanha o crescimen-
to dos filhos gêmeos e auxilia em seus estudos. “Mesmo com quatro graduações, não vejo necessidade 
de continuar trabalhando. Por enquanto, consigo dar conta das despesas com a aposentadoria vitalícia 
que recebo”, acrescenta. E-mail: mvbnc10@gmail.com.

Sérgio Cardoso de Oliveira – Rio de Janeiro (RJ)
Do Galeão para Vitória, depois para Jacarepaguá e então de volta para o Galeão. Sérgio Cardoso de 

Oliveira trabalhou na Infraero no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora, aposentado há quatro anos, ele 
conta que o gosto pelas viagens permaneceu - utiliza o tempo livre passeando pelo Brasil. Os locais que 

vai com mais frequência são Belém (PA) e Macapá (AP), onde moram dois de seus filhos e quatro 
netos. Ainda este ano, embarcou em um cruzeiro para Búzios e Santos. O assistido mora no Rio 

de Janeiro e conta que o que mais mudou com a aposentadoria foi o aumento do tempo de 
dedicação à família. “Meus filhos moram longe e hoje posso visitá-los sempre. Também sobra 

mais tempo para as duas que moram aqui no Rio”, informa. Antes de entrar na Infraero, Sérgio foi 
controlador de voo da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAr), onde descobriu o amor pela avia-
ção. Com a aposentadoria das forças armadas já garantida, optou por receber o benefício do Infraprev 
como renda mensal por prazo certo de cinco anos. “Confesso que entrei no plano com algum receio, 
pois tive uma experiência desagradável com outra instituição. Mas me surpreendi”, conta o assistido, 
que diz que o Infraprev lhe proporcionou a tranquilidade esperada. E-mail: sercoliveira@hotmail.com. 

Os participantes e beneficiários que derem entrada na 
aposentadoria ou pensão por morte no Infraprev devem 
informar nos requerimentos, impreterivelmente, a conta 
bancária e a agência dos bancos do Brasil ou Santander 
para recebimento desses benefícios. 

O procedimento se deve ao fato do Infraprev ter convê-
nio para pagamentos dos benefícios previdenciários nesses 
bancos e ao atendimento à Resolução nº 3.402 do Banco 
Central do Brasil, que dispõe sobre medidas relativas às 
operações bancárias. 

O Infraprev somente dará continuidade ao processo de 
aposentadoria ou pensão por morte mediante o cumprimen-
to da exigência de abertura da conta salário. Os novos reque-
rimentos já estão no portal em Autoatendimento – Benefícios 
– Tipo de Benefícios – Aposentadoria ou Pensão por Morte. 

Por onde anda

Aposentadoria e pensão 
têm novo procedimento 
para pagamento

Sem conta no Banco do Brasil ou Santander?
Os participantes ou beneficiários que não possuem 

conta no Banco do Brasil ou Santander devem preencher 
o requerimento de aposentadoria ou pensão, deixando 
em branco o campo dos dados bancários, e encaminhá-lo 
ao Instituto com os demais documentos obrigatórios.

O Infraprev vai disponibilizar a esse participante ou be-
neficiário, via correio, uma declaração com as informações 
necessárias para a abertura de conta salário na agência do 
Banco do Brasil ou Santander de sua preferência, além de 
assegurar a data de início da aposentadoria, no caso de  
opção por renda vitalícia. 
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Fique por dentro

 Equipe Infraprev 

Conheça quem cuida 
do seu benefício

O Infraprev tem 13.648 participantes, sendo 9.704 ativos 
e 3.944 assistidos. Concedeu em 2016, 740 aposentadorias, 
52 pensões, 710 auxílios-doença, 225 resgates e 27 porta-
bilidades. A administração do cadastro de participantes e 
assistidos, assim como as concessões de benefícios previ-
denciários, resgates e portabilidades são de competência da 
gerência de Seguridade (GESEG).

O gerente de Seguridade, Marcelo Cartaxo Motta, expli-
ca que há três macroprocessos sob a sua administração: 
arrecadação das contribuições dos planos, folha de paga-
mento dos benefícios dos assistidos e a gestão do cadas-
tro dos participantes e assistidos. Por isso, as atividades da  
GESEG estão distribuídas em dois setores: de Benefícios e 
de Arrecadação e Cadastro. 

O setor de Benefícios é responsável por habilitar, calcu-
lar, conceder e realizar a manutenção dos benefícios previ-
denciários na folha de pagamento, além da atualização do 
cadastro de todos os assistidos. Luis Carlos Evaristo é o co-
ordenador de Benefícios e conta com o apoio dos profissio-
nais Rosita Simões, Valéria Meneghitti e Jefferson Magrini. 

O setor de Arrecadação e Cadastro é liderado por João 
Luiz dos Santos e sua equipe é formada por Wilde Paulino, 
Ednilson Oliveira e Ana Lemos. As principais atribuições da 
área são apurar e controlar as contribuições dos participan-
tes e patrocinadores; manter atualizado o saldo de aposen-
tadoria dos participantes e executar os resgates de contri-
buições e as portabilidades.

Além de fazer a gestão da GESEG, Marcelo Cartaxo realiza 
palestras nas unidades da Infraero, explicando o funciona-
mento do plano de benefícios previdenciário do Infraprev 
e esclarecendo dúvidas.  Esta ação tem, dentre seus princi-
pais objetivos: a adesão de novos participantes e, principal-
mente, disseminar a importância da educação previdenciá-
ria e financeira junto aos participantes do Instituto. 

A GESEG trabalha, também, em parceria com a gerência 
de Comunicação para divulgar as questões previdenciárias, 
dando orientações aos participantes pelos veículos de co-
municação, por meio das respostas às solicitações registra-
das pelos canais de atendimento do Infraprev.

Desbloqueio de pop-up no portal para acesso a 
documentos - Para abrir documentos pelo portal Infraprev, 
como aviso de pagamento, informe de rendimento ou 
contrato de empréstimo, é preciso desbloquear o pop-up, 
uma espécie de controle de proteção do computador 
contra a abertura de arquivos indesejados. É preciso ficar 
alerta no rodapé ou no topo da página onde aparece a 
opção de desbloqueio, pois cada navegador – Internet 
Explorer, Chrome e Mozilla – mostram formas diferentes. 

O Internet Explorer bloqueou um pop-up de  infraprev.org.br. Permitir uma vez Opções deste site

O Internet Explorer bloqueou um pop-up de  infraprev.org.br. Permitir uma vez Opções deste site

Sempre permitir
Mais con�gurações

Veja exemplo no Internet Explorer abaixo. 

Equipe de Benefícios: (da esq. para a dir.) Valéria Meneghitti, 
Jefferson Magrini, Luis Carlos Evaristo e Rosita Simões

Equipe de Arrecadação e Cadastro: (da esq. para a dir.) Ednilson Oliveira,  
Ana Lemos, João Luiz dos Santos e Wilde Paulino
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Educação Previdênciária e Financeira

A reforma da Previdência Social provocou diversos ques-
tionamentos, principalmente de que será necessário pou-
par ainda mais para o futuro. Independente das alterações 
que possam ser feitas na proposta inicial, será preciso ter 
uma outra fonte de renda na aposentadoria.

É fato que o brasileiro está vivendo mais. A expectativa de 
vida ficou maior em decorrência da evolução da medicina e 
de medicamentos, além dos hábitos incorporados para uma 
vida mais saudável, como alimentação e exercícios físicos.

Com o objetivo de tornar o sistema mais sustentável, o 
governo propõe tratar de questões estruturais, como o en-
velhecimento populacional, aumentando o tempo de con-
tribuição e, consequentemente, a idade para a aposenta-
doria. A proposta é de idade mínima de 65 anos e exigência 
de 49 anos de contribuição para obter o benefício integral. 

Se aposentar muito mais velho, com valor indefinido, é a 
preocupação dos brasileiros. Mas existem várias alternati-
vas de investimentos para manter o padrão de vida na apo-
sentadoria e uma delas é a previdência privada.

A tranquilidade na aposentadoria já é a realidade de vá-
rios brasileiros, cujas empresas constituíram um fundo de 
pensão, sendo solidários na contribuição, como a Infraero.

O Infraprev já é a segunda renda dos empregados da  
Infraero e dos que foram transferidos para as concessioná-
rias dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, além 
dos empregados do Instituto.

O Sistema de Previdência Complementar, do qual o Insti-
tuto faz parte, segundo a Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Previc), tem 307 entidades fechadas 
de previdência complementar, com 2.703 empresas patroci-
nadoras, que oferecem 1.099 planos de benefícios previden-
ciários no País. O total de ativos é da ordem de R$ 794 bilhões. 
Paga R$ 49,55 bilhões em benefícios previdenciários.

Os jornais noticiaram o crescimento da procura dos bra-
sileiros que trabalham em empresas que não têm fundos 
de pensão, pela previdência privada de bancos e as reco-
mendações dos especialistas quanto às condições dos pla-
nos e às taxas de administração.

Previdência privada ganha espaço 
com reforma da Previdência

Veja as diferenças entre entidade fechada e aberta.
Entidade Fechada (fundos de pensão) Entidade Aberta (bancos e seguradoras)

Entidade sem fins lucrativos Entidade com fins lucrativos 
Organizadas por empresas e entidades associativas 

na forma de fundação/sociedade civil 
Organizadas por instituições financeiras e  

seguradoras na forma de sociedade anônima 
Fiscalizadas pela Superintendência Nacional de  

Previdência Complementar (Previc) 
Fiscalizadas pela Superintendência de  

Seguros Privados (SUSEP) 

Menores taxas de administração Maiores taxas de administração (incidentes sobre  
o saldo de conta - base de cálculo do benefício) 

Rentabilidade e superávit revertem ao plano de benefícios Rentabilidade e superávit remuneram mais  
os acionistas do que os participantes 

Autonomia na escolha das instituições financeiras Vinculação a uma única entidade financeira 
Tábua de sobrevivência mais aderente à sua  
massa, de acordo com a legislação vigente 

Tábuas de sobrevivência mais agravadas, que consideram 
uma maior expectativa de vida, reduzindo o benefício 

Governança Corporativa - Conselhos Deliberativo e  
Fiscal compostos por participantes indicados pelo 
patrocinador e eleitos pelos próprios participantes 

Não existe a participação do  
associado no processo de gestão

O Infraprev está presente nas plataformas digitais para smartphones e tablets por meio de dois apli-
cativos: o Autoatendimento e o Jornal Futuro. A mobilidade e a facilidade são os principais atrativos 
para os participantes interessados em acompanhar as informações do Infraprev. 

Aplicativo Jornal Futuro - contém as edições de 2015 até o momento. A publicação tem leiau-
te agradável, de fácil leitura e a navegação é intuitiva. O participante pode ler e reler as notícias que 

mais o interessa, sobre previdência, benefícios, finanças, saúde, além de entrevistas com aposen-
tados e participantes da ativa. 

Aplicativo Autoatendimento - é um espaço destinado à consulta de informações do partici-
pante, mediante o CPF e senha do portal Infraprev. É possível realizar alteração de cadastro, como 
e-mail, telefone e endereço, ter acesso ao extrato de conta e acompanhar a situação do emprésti-
mo e a rentabilidade da cota do Plano CV. 

Baixe aplicativos do Infraprev no celular 
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Educação Previdenciária e Financeira

Futuro confortável está ao seu alcance
Se tem dinheiro sobrando, não gaste. Pense no seu fu-

turo. É preciso economizar para ter recursos para cobrir os 
imprevistos de curto e longo prazos. Economizar dá tran-
quilidade para situações emergenciais e também para a 
aposentadoria.

Um futuro mais confortável está ao seu alcance, com 
pequenos esforços. O importante é começar a poupar, 
independente da quantia. Adquirido o hábito, ficará mais 
fácil aumentar o valor. Existem vários investimentos para 
aplicar os seus recursos excedentes. 

Primeiramente, para investir é preciso identificar o seu 
perfil. Saber se é conservador, moderado ou agressivo. Des-
sa forma, será mais fácil escolher a aplicação. Depois, é definir 
qual a meta para o futuro, quanto quer obter em recursos 
e em quanto tempo. Na escolha do investimento, terá que 
avaliar a rentabilidade, custos e riscos envolvidos e impostos.

Tesouro Direto – É um programa do Te-
souro Nacional desenvolvido em parceria 
com a BM&F Bovespa. Permite que as pes-
soas físicas invistam em títulos públicos fe-

derais por meio da internet. Os títulos são de renda fixa 
e podem ser prefixados, com índice de correção Selic 
ou IPCA.  Tem baixo risco de crédito, pois o investidor 
passa a ser credor do governo federal. Saiba mais em  
www.tesouro.fazenda.gov.br 

LCI ou LCA – A Letra de Crédito Imobiliário 
(LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) 
são dois tipos de investimento em renda fixa 
isentos de Imposto de Renda que costumam 

garantir retornos superiores ao da caderneta de poupan-

ça. Os lucros desses investimentos são repassados atra-
vés de índice (como por exemplo um percentual do CDI). 
E, neste percentual, já está inclusa a comissão da institui-
ção financeira pela transação. Além disso, têm garantias 
do Fundo Garantidor do Crédito (FGC) até a quantia de  
R$ 250 mil. Existem valores mínimos para investir, que va-
riam de acordo com a instituição financeira.

Ações – São títulos que dão direito de pro-
priedade sobre parte de uma companhia. O 
investimento pode ser feito por meio de um 
fundo de investimento em ações. Nesse caso, 

a instituição financeira responsável pelo fundo é que fará 
as operações para o investidor, seguindo estratégias de 
risco e retorno que devem ser divulgadas e cobra taxa de 
administração. A outra forma de investir é comprando e 
vendendo ações diretamente por meio de uma corretora. 
Nessa opção, que não tem taxa de administração, quem 
investe decide o que comprar e quando vender. A corre-
tora (que é a instituição credenciada para intermediar as 
suas operações na bolsa) cobra uma taxa de corretagem, 
geralmente por transação. 

Poupança – É um investimento tradicional, 
com baixo risco, que não tem limite mínimo 
para aplicação, não há taxa de administração 
e está isento de Imposto de Renda. Não tem 

limite para resgate e nem prazo de carência. As regras são 
estabelecidas pelo Banco Central. Por suas características, 
a rentabilidade é bem menor do que outros investimentos. 
Atualmente, seu rendimento tem ficado abaixo da inflação 
medida pelo IPCA.

A importância do fundo de pensão na programação 
financeira para a aposentadoria, os benefícios do Pla-
no CV e vantagens garantidas aos participantes e seus 
dependentes foram os temas abordados nas palestras 
ministradas pelo Infraprev em cinco aeroportos, no pri-
meiro quadrimestre do ano. 

As apresentações, em março, foram realizadas nos 
últimos aeroportos concedidos à iniciativa privada: Sal-
vador (6/3), Fortaleza (7/3), Porto Alegre (13/3) e Floria-
nópolis (14/3). Em 18 e 19 de abril, a equipe do Infraprev 
esteve no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

A diretora de Benefícios, Ana Lúcia Esteves e os  
gerentes de Seguridade, Marcelo Motta e de Análise de In-
vestimentos, Alessandra Cardoso, responderam aos ques-
tionamentos dos participantes e esclareceram as dúvidas.

Infraprev faz palestra 
nos aeroportos

 Marcelo Motta à esquerda com Antonio Pallu, 
superintendente no Aeroporto de Florianópolis

Palestra realizada no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro




