
Nossa Gente 

Veja como requerer 
aposentadoria

Clayrton André dos Santos da Silva é 
coordenador de Prospecção de Negócios 

no Aeroporto Internacional de 
Belém (PA).  Ele aproveita o seu 

conhecimento profissional 
para promover mudança 

s o c i a l  n o  I n s t i t u to 
Aviva. Na instituição 

sem f ins  lucrativos, 
ele busca, por meio da 

c ap a cit a ç ã o  p rof is s i o nal , 
uma transformação na vida de 

70 famílias carentes em Belém.

Com o Programa de Incentivo à Transferência 
e à Aposentadoria (PDITA) da Infraero, muitos 
participantes estão procurando o Infraprev 
para tirar dúvidas sobre aposentadoria e formas 
de recebimento do benefício. Para facilitar o 
entendimento, esta edição nº 138 do Jornal Futuro 
traz uma série de matérias e faz um apanhado geral 
com as principais informações para quem vai se 
desligar do patrocinador. 
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Editorial Canal Aberto

Fundos de
Investimentos

Divulgamos aos participantes, em 17 de agosto e 9 de setem-
bro, por meio de comunicado por e-mail e portal Infraprev, a 
contabilização da perda no Fundo de Investimento em Partici-
pações (FIP) Global Equity Properties e informações adicionais 
sobre aplicações em Fundo de Investimentos.  

Sobre esse assunto, gostaríamos de frisar que um FIP, tam-
bém conhecido como private equity, tem por objetivo atuar em 
projetos específicos durante o período inicial e depois vendê-los 
com ganhos no período final. É um investimento autorizado pela 
Comissão de Valores Mobiliários.

O FIP é constituído sob a forma de condomínio fechado, ou 
seja, possui um prazo determinado para término, durante o 
qual o investidor não pode resgatar seus recursos. Esta é a ra-
zão de não termos saído do investimento quando ele começou 
a apresentar problemas.

Como informado nos comunicados, os FIPs fazem parte do 
segmento de investimentos estruturados. No Infraprev esse 
segmento é composto por 14 Fundos de Participações. Desse 
total, temos alguns em fase de investimentos e outros na fase 
final, que é de fechamento do projeto para dar rentabilidade.    

 A aplicação em FIPs se deu em função do cenário de forte 
queda da taxa de juros. Em período de taxa de juros baixa, há 
necessidade de procurar investimentos que tenham perfor-
mance melhor que títulos públicos para fazer frente aos com-
promissos previdenciários.

Os FIPs são bons investimentos em período de crescimento 
econômico. Renderam mais do que a Bolsa de Valores de 1999 
a 2014, segundo levantamento da escola de negócios Insper em 
parceria com a gestora Spectra. Somente de 2006 a 2014, o ren-
dimento médio anual em dólar foi de 51% para os FIPs, enquan-
to o Ibovespa rendeu 6%. São aplicações com determinados 
riscos que dão rendimentos bem acima de metas e que formam 
um colchão para momentos de recessão econômica. Foi o que 
aconteceu com a aplicação em ações no Infraprev, em passado 
recente, que rendeu mais de 300% e possibilitou uma elevação 
significativa do patrimônio.

Hoje o cenário mudou e aplicações em Fundos de Investi-
mentos em Participações não se fazem presentes na estratégia 
de investimentos do Instituto. Novas operações poderão ocor-
rer no futuro, desde que haja clara sinalização de retomada do 
crescimento econômico e avaliação favorável dos ciclos de in-
vestimento e retorno dos projetos específicos de cada operação.

Diretoria Executiva

E-MAIL:
RESGATE
Poderia dar esclarecimentos sobre o resgate do  
Infraprev, no que diz respeito ao direito de 2% por ano 
de contribuição ao plano sobre o valor das contribui-
ções efetuadas pelo patrocinador, limitado a 50%. 
Lucenilson Costa Cabral
Brasília – DF
RESPOSTA: Ao se desligar da Infraero o participante 
pode optar pelo resgate. Tem direito a receber 100% 
das contribuições efetuadas por ele mais a rentabili-
dade do período. Caso o participante tenha mais de 
cinco anos de inscrição, ainda terá direito a resgatar 
2% por ano de permanência no plano sobre o saldo 
das contribuições efetuadas pelo patrocinador, mais 
a rentabilidade do período, conforme determina 
o regulamento do Plano CV. O participante poderá 
resgatar até 50% do saldo oriundo das contribuições 
do patrocinador. No seu caso, você tem cinco anos 
de plano e terá direito a 10% sobre o saldo das con-
tribuições efetuadas pela Infraero. Sobre o valor a ser 
resgatado incidirá imposto de renda.

ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
Entrei no site do Infraprev, porém não consegui alterar 
o meu percentual de contribuição, como faço isso. Por 
gentileza, me envie um passo a passo.
Nelson Ned Leal Pereira
Timon – MA
RESPOSTA: No lado direito do portal Infraprev, vá em 
Canais de Atendimento – Autoatendimento – Serviços 
– Alteração de Percentual. É preciso digitar o CPF e a se-
nha, os mesmos utilizados no portal. Você deve clicar em 
Alteração de Percentual, fazer a simulação com o per-
centual desejado, clicar em calcular e efetuar a alteração 
desejada. Mais abaixo, clique em “alteração on line”. Não 
esqueça de guardar o documento de comprovação.

BANCOS CONVENIADOS
O pagamento de auxílio-doença é realizado apenas 
nas contas do Banco do Brasil e Santander?
José Alberto Francisco dos Santos
São Paulo – Guarulhos
RESPOSTA: Não, o auxílio-doença não entra na nova 
regra. Somente os casos de participantes que vierem a 
requerer aposentadoria e pensão.
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Educação Previdenciária

Fique por Dentro 

Visita ao hotsite ‘O futuro chegou’ cresce 42%
A audiência no hotsite www.infraprev.org.br/ofuturochegou 

registrou 42% de aumento em julho – saltou de 522 visi-
tas em junho para 896. O infográfico sobre aposentado-
ria foi o mais consultado – 985 acessos no mês, seguido 
da portabilidade (210) e resgate (163). 

Quem visita o hotsite acompanha a história do Jorge, 
personagem que está na dúvida entre a aposentadoria, 
o resgate e a portabilidade no Infraprev. Os infográficos 
mostram, de forma ilustrativa, a avaliação de Jorge ao 
estudar as vantagens e desvantagens de cada opção até 
escolher pela aposentadoria. 

Painel Opções de Desligamento – Os botões de 
acesso ao Painel Opções de Desligamento tiveram 923 
cliques, mais que o dobro de junho. Além da simulação da 
aposentadoria, o participante visualiza lado a lado os valo-
res que pode receber em caso de resgate e portabilidade.
Definições 

Aposentadoria – O participante vai escolher por re-
ceber seu benefício em renda mensal vitalícia ou pelo 
período de cinco a 20 anos, podendo sacar até 25% do 
total de suas contribuições e da Infraero. Sobre o valor do 

saque e do benefício mensal haverá incidência de imposto de 
renda. A família fica garantida com o recebimento da pensão e 
do pecúlio, em caso de falecimento. 

Resgate – No resgate, o participante tem direito a 100% 
das suas contribuições mais a rentabilidade do período. Nessa 
opção, não poderá levar toda a parte do patrocinador. Con-
forme regulamento, receberá 2% por ano de vínculo ao plano 
até o limite de 50%, referente às contribuições efetuadas pela 
Infraero. Haverá a incidência de imposto de renda. 

Portabilidade – Transferência do saldo de conta no Infraprev 
para um plano de benefícios em entidade fechada ou aberta. No 
caso de transferência para uma aberta (bancos), não há garantia 
da renda vitalícia, pensão e pecúlio para os familiares. Em caso 
de empréstimo no  
Infraprev, no mo-
mento da transfe-
rência, será deduzi-
do o saldo devedor 
e descontado o 
imposto de renda 
sobre esse valor.

Um novo formulário para re-
querer o auxílio-doença está dis-
ponível no portal em Autoaten-
dimento – Benefícios – Tipo de 
Benefícios – Auxí lio- 
doença. O documen-
to orienta ao par-
ticipante que 
envie para 
o Infraprev 
o Comuni-
cado de Deci-
são ou Extrato de 
Pagamento emitidos 
pelo INSS em caso de 
prorrogação do prazo do auxílio-
-doença para dar continuidade 
ao pagamento. O benefício per-
manecerá a ser creditado na con-
ta corrente em qualquer banco 
indicado pelo participante.

Tributação de IR
no resgate

No resgate do valor das contri-
buições ao Infraprev incide Imposto 
de Renda (IR). Quem optou pelo re-
gime progressivo, tem o desconto 
de 15% no momento do resgate de 
forma antecipada. O ajuste será feito 
na declaração de IR. Se a alíquota for 
menor que 15%, o participante pode-
rá ter restituição. Se for acima, como 
por exemplo 27,5%, o participante irá 
pagar a diferença desse percentual, 
12,5%, na declaração anual de IR. Já 
no regime regressivo a alíquota varia 
de 35% a 10% sobre o valor bruto 
do resgate. Quanto maior o período 
de aplicação menor é a alíquota. 
Neste caso a tributação é de-
finitiva, não há compensa-
ção na declaração de 
IR. Atenção para não 
ser pego de surpresa.

Desconto de 
empréstimo na 
portabilidade

Ao optar pela portabilidade, 
o participante que tiver saldo 
devedor de empréstimo terá o 
valor descontado do saldo de 
conta a ser portado para outra 

instituição, conforme estabe-
lece a norma de emprésti-

mo. No valor referente 
a quitação do em-

préstimo haverá a 
dedução do im-

posto de renda.

Novo formulário 
de auxílio-doença
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Aposentadoria   

Informações importantes antes de requerer aposentadoria 
Com o Programa de Incentivo à Transferência e à 

Aposentadoria (PDITA) da Infraero, muitos participantes 
estão procurando o Infraprev para tirar dúvidas sobre 
aposentadoria e formas de recebimento do benefício. 

 Antes de dar entrada na aposentadoria, o primeiro 
passo é simular o valor do benefício no Infraprev e escolher 
entre a forma de renda vitalícia ou por prazo certo de cinco 
até 20 anos. Neste caso, não existe escolha certa ou errada 
e sim a que melhor se adeque a programação financeira 
do participante. O saque de até 25% do valor do saldo de 
conta é permitido em ambos os casos e a incidência de 
imposto de renda é obrigatória.

O simulador de benefício fica localizado no Autoaten- 
dimento – Painel Opções de Desligamento. De casa ou 
do trabalho, é possível calcular o valor a ser pago pelo 
Instituto. É preciso a senha do portal para acesso que 

também está disponível em www.infraprev.org.br/ 
ofuturochegou. O participante pode, ainda, pedir 

a simulação pelo 0800-707-1273 ou pelo 
atendimento.pdita@ infraprev.org.br.  

Lembrar minha senha

O acesso ao Autoatendimento e Painel Opções de 
Desligamento é por meio de senha. Caso não saiba ou 
tenha esquecido, basta entrar no item Lembrar Minha 
Senha na parte superior do portal Infraprev, lado direi-
to. Em instantes, ao inserir CPF, será enviada uma nova 
senha para o e-mail cadastrado.

Como faço simulação de aposentadoria 
pelo portal?  

• Em www.infraprev.org.br – Autoatendimento, digite 
CPF e senha do portal.

• Já no Painel Opções de Desligamento, digite a data 
de nascimento do cônjuge.

• Selecione o percentual de até 25%, caso opte por saque.
• A cada opção de percentual de saque, os valores 

da renda vitalícia ou por prazo certo serão 
automaticamente alterados.

Pagamento em bancos conveniados

Os participantes devem informar nos requerimentos de apo-
sentadoria, exclusivamente, a conta bancária e a agência do 

Banco do Brasil ou do Santander. O Instituto, em linha com 
processo utilizado em outras empresas, vai efetuar pa-

gamentos apenas nos bancos que possui convênio. 
O novo requerimento está no portal em Autoa-

tendimento – Benefícios – Tipo de Benefícios 
– Aposentadoria.
Abertura de conta em um dos bancos – 

Os participantes que não tiverem conta no 
Banco do Brasil ou Santander terão que abrir 

conta corrente ou poupança em um dos dois ban-
cos para informar nos requerimentos de aposentadoria. 

Dúvidas: entrar em contato com a Central de Atendimento –  
0800-707-1273 ou atendimento@infraprev.org.br.

Jornal Futuro  jul/ago 20164
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Diferenças entre renda vitalícia e por prazo certo  
É fundamental que o participante saiba as diferenças en-

tre as regras da renda vitalícia e por prazo certo antes de to-
mar uma decisão. Além do prazo de recebimento, a forma 
de cálculo do benefício difere em ambos os casos. 

O benefício é apurado pelo saldo total de conta for-
mado pelas contribuições do participante e patrocina-
dor, além da rentabilidade. A renda vitalícia é definida 
em função da expectativa de vida do participante e do 

dependente vitalício, se houver. Já a renda por prazo 
certo corresponde a uma quantidade fixa de cotas con-
vertidas mensalmente.

A cota é determinada em função do retorno dos inves-
timentos do Infraprev, podendo haver oscilação, aumento 
ou redução. Isso significa que na opção por prazo certo o 
benefício mensal é variável. A pensão e o pecúlio também 
possuem particularidades para cada tipo de renda.

RENDA MENSAL VITALÍCIA  X  RENDA MENSAL POR PRAZO CERTO*
Renda Vitalícia Renda Prazo Certo

Prazo de 
recebimento da 
aposentadoria

Vitalícia Pelo período de cinco a 20 anos. 

Forma de cálculo da 
aposentadoria

Apurada com base na expectativa de vida 
do participante e do seu dependente 
vitalício, se houver.

Considera o saldo de conta total: 
contribuições do participante  e da 
Infraero mais a rentabilidade do período.

O saldo de conta total é transformado em quantidade de 
cotas, no momento do cálculo do benefício. 

Mensalmente o benefício é atualizado pelo valor da cota 
do mês.  Sendo assim, o valor poderá oscilar para mais ou 
menos.

Reajuste do benefício
É efetuado, anualmente, em maio pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) acumulado dos últimos 12 meses. 

O benefício mensal é definido pela cota do mês anterior 
ao pagamento. 

Pensão

Em caso de falecimento, o Infraprev irá 
pagar pensão vitalícia aos beneficiários 
que tenham sido reconhecidos pela 
Previdência Social.

Em caso de falecimento, a pensão será paga pelo prazo 
remanescente aos beneficiários que tenham sido 
reconhecidos pela Previdência Social.
 
Exemplo: Quem optar por receber a aposentadoria em 
cinco anos, se vier a falecer no terceiro, a pensionista irá 
receber  por apenas dois anos. 

Pecúlio É um pagamento único a ser concedido 
quando o participante vier a falecer. 

O pecúlio é um pagamento único garantido quando 
o participante vier a falecer durante o prazo de 
recebimento da aposentadoria.  
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Envio de requerimento de aposentadoria
Definido a forma de recebimento do benefício é hora 

de enviar a documentação. O requerimento de aposen-
tadoria é preenchido automaticamente com os dados 
do participante em Autoatendimento – Painel Opções 
de Desligamento do portal. Nele deve constar a data 
de sua dispensa apresentada no Comunicado de Desli-
gamento emitido pela Infraero. Os demais documentos 
obrigatórios para concessão do benefício também de-
vem ser enviados. 

A cópia da Rescisão de Contrato de Trabalho homologa-
da pode ser encaminhada, posteriormente, tão logo esteja 
em posse do participante. Mas atenção: o pagamento da 

aposentadoria está condicionado ao recebimento da resci-
são pelo Instituto. 

O procedimento possibilita ao participante requerer 
a aposentadoria no momento do seu desligamento da 
Infraero e, consequentemente, garantir o início do paga-
mento do benefício de renda mensal no dia seguinte à 
perda do vínculo empregatício.  

Os requerimentos recebidos pelo Infraprev, sem pen-
dências, até o dia 10 terão o seu pagamento iniciado no 
próprio mês.

A lista de documentos para dar entrada na aposentado-
ria está no portal em Autoatendimento.

*Em ambas as opções de recebimento de aposentadoria é garantido o abono anual.
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Educação Financeira 
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De Olho nos Investimentos  

Investimento impacta cota 
do Plano CV em julho

Nossos Números
JULHO

Cota Plano CV 7,093910815 
Cota Plano Anei 1,279416347 

Plano CV R$ 3.029.341.229,61 
Plano BDI R$ 86.168.898,98
Plano BDII R$ 13.541.629,49
Plano Anei R$ 224.880,58
Patrimônio

consolidado  R$ 3.129.276.638,66    

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial - 2002 a 2016

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

737,20%

512,23%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Distribuição dos Ativos - Julho 2016

Imóveis Empréstimos

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

5,92%6,37%

66,26% 9,34%

12,11%

 Aumento da Proteção
O Infraprev vem atuando consistentemente no 

sentido de fortalecer a governança corporativa e de 
riscos, implantando procedimentos e ferramentas de 
controle para monitoramento de seus investimentos 
para aumentar a proteção. Criou em 2015 o Comitê 
Gestor de Riscos, além de uma área específica para 
analisar e monitorar fundos de investimento em 
participações (FIPs). 

É um fundo de pensão com 13.941 participantes 
ativos e assistidos. Paga mensalmente 3.230 benefícios 
entre aposentadoria, pensão e auxílio-doença. Tem todo 
cuidado com a garantia da poupança previdenciária de 
seus participantes. Define suas aplicações com base em 
critérios técnicos, mas toda aplicação tem algum risco.

A rentabilidade dos investimentos em julho foi de menos 
1,89% e ocasionou diminuição na cota do Plano de Contri-
buição Variável (Plano CV), que fechou em 7,093910815. Foi 
uma variação negativa de 2,10% em relação a cota do mês 
anterior. O resultado foi impactado pelo fundo de investi-
mentos em participações Global Equity Properties (FIP GEP) 
que faz parte do segmento de Investimentos Estruturados. 

O Infraprev precisou contabilizar, em julho, perda do FIP 
GEP com foco em empreendimentos imobiliários. Até 2014, 
o fundo tinha uma boa performance e começou a apresen-
tar dificuldades, quando o mercado imobiliário foi afetado 
pela crise econômica. Foram detectados, também, proble-
mas de gestão do fundo. Quanto a esse fato, o Instituto, em 
conjunto com os outros cotistas, tomará as medidas admi-
nistrativas e judiciais para apurar as responsabilidades e ob-
ter o devido ressarcimento.

Desempenho no longo prazo garante benefícios 
A aplicação no FIP de maneira nenhuma inviabiliza o Infraprev, 

que tem recursos suficientes para honrar os compromissos 
previdenciários correntes e futuros com os participantes. 

O cenário econômico vem impactando os resultados do 
Infraprev no curto prazo. No entanto, a sua solidez está com-
provada no longo prazo (10, 20 e 30 anos), pois apresenta re-
sultados satisfatórios, equilíbrio de ativo e passivo. Nos últimos 
15 anos, o patrimônio cresceu seis vezes, passando de R$ 453 
milhões (dezembro de 2002) para R$ 3.129 bilhões (julho de 
2016). O resultado representa aumento de 737,20% para uma 
meta atuarial de 512,23%. A rentabilidade nesse mesmo perío-
do foi de 605,83%, também superior à meta.   

O Instituto diversifica sua carteira de investimentos, pois mi-
nimiza riscos e gera com isso mais estabilidade aos seus rendi-
mentos. A diversificação é necessária, se enquadra dentro das 
boas práticas do mercado e segue critérios rígidos definidos 
pelas normas e a legislação do setor de previdência privada.

A relação dos FIPs está disponível no 
portal, em Investimentos.

ago/15   set/15   out/15   nov/15   dez/15   jan/16   fev/16   mar/16   abr/16   mai/16   jun/16   jul/16
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Nossa Gente

‘Eu Fotógrafo’ 

Olimpíadas inspiram ‘Espaço Eu Fotógrafo’

Dois trabalhos e o mesmo propósito. Como coordenador 
de Prospecção de Negócios no Aeroporto Internacional de 

Belém, Clayrton André dos Santos da Silva atua na área 
de Empreendedorismo. No Instituto Aviva, o partici-

pante do Infraprev também coloca o dom para os 
negócios em prática, promovendo mudança 

social. Na instituição sem fins lucrativos, 
ele busca, por meio da capacitação 

profissional, uma transformação na 
vida de 70 famílias carentes. Eles 
atendem principalmente o bairro 

de Canudos, em Belém (PA).
Clayrton participa ativamente na 

capacitação técnica dos moradores e 
também os auxilia na busca por empregos. 

Ele procura formar uma ponte entre a comuni-
dade carente e o mercado de trabalho. Entre seus 

projetos com mais visibilidade está a maior videocon-
ferência sobre liderança do mundo.

Empreendedorismo voluntário
Atualmente, o foco é desenvolver um aplicativo de celu-

lar para catalogar os empreendedores e criar novas oportu-
nidades de trabalho em Belém. O Instituto Aviva também 
proporciona cursos para a comunidade, como de organi-
zação financeira e de informática, por meio do Programa 
Educação Para a Vida. 

Outra experiência social importante foi a participação do 
Aviva na ação que oferece gratuitamente aos moradores 
de Canudos atendimento médico, emissão de documen-
tos, assistência jurídica, além de serviços gerais, como corte 
de cabelo. Segundo Clayrton, é ajudando o próximo que se 
constrói um amanhã melhor.

Para ele, unir trabalho voluntário com empreendedoris-
mo é a realização de um sonho, e só foi possível por meio 
do Aviva. No Infraprev há um ano, ele pensa no seu futuro, 
e, no Aviva, no futuro das comunidades de Belém, exercen-
do a cidadania através do seu conhecimento profissional. 
“Como sonhador que sou, vou com coragem e pretendo 
levar capacitação a todos que puder”, informa. 

Em tempo de Olimpíadas e Paralimpíadas, a segunda edição do ‘Espaço Eu Fotógrafo (#espacoeufotografo) traz duas 
fotos, postadas via Facebook do Infraprev, retratando modalidades esportivas.

As melhores imagens escolhidas pelo Conselho Editorial do Jornal foram das participantes Maria Tereza de Sá Pereira  
(Brasília/DF) e Eliara Renda Wuo (São Luís/MA). Para participar da seleção de fotos é preciso seguir o Facebook do  

Infraprev, marcar a fan page com @infraprev e utilizar a hashtag #espacoeufotografo. A divulgação do concurso 
foi feita por newsletter e redes sociais.

Maria Tereza de Sá Pereira
Brasília/DF

A representante do Infraprev em Brasília, 
Maria Tereza, publicou a foto do seu atleta 

preferido: Kenue Teixeira. Ela, que acompa-
nha o filho em todas as competições de natação, 

já pensa nas Olimpíadas de 2020.

Eliara Renda Wuo
São Luís/MA

A vontade de compartilhar o momento vi-
vido nas Olimpíadas foi tanta que Eliara, mes-
mo sem rede social, utilizou o Facebook da filha  
Bianca Wuo para participar. Ela foi voluntária na Rio 
2016 e assistiu de perto a final do vôlei masculino.  


