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Infraprev registra melhor 
rentabilidade da década

O Plano CV, maior entre os administrados pelo Infraprev, superou 
os principais referenciais de mercado em 2019. Graças a 

uma estratégia acertada da Diretoria Executiva, que vem 
ampliando a diversificação da carteira, o plano alcançou 

um retorno de 15,66% frente a uma meta de 
9,05%. Essa foi a melhor rentabilidade desde 

2009, o que ajudou a reverter o déficit 
de R$ 47 milhões em 2018 para um 

superávit de R$ 37 milhões.
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Bate-papo

Ótimas notícias povoam esta edição do Jornal Futuro. A principal delas é, sem dúvida, 
a apresentação dos resultados de 2019, o melhor dos últimos 10 anos. O Plano CV, que 
concentra a maioria dos participantes do Infraprev, registrou rentabilidade acumulada 
de 15,66%, superando com folga a meta atuarial de 9,05% e os principais indicadores 
de mercado. De acordo com estudo da Consultoria Aditus, ficou acima também do 
desempenho médio das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

O resultado histórico não pode ser analisado isoladamente. É consequência de uma 
estratégia que vem sendo elaborada pela Diretoria Executiva há cerca de dois anos e meio 
e agora se mostra mais do que acertada. A queda de juros que se consolida no país, é, 
sem dúvida, uma excelente notícia para a sociedade. Por outro lado, impõe desafios aos 
gestores das carteiras dos fundos de pensão, acostumados a investir no ‘porto seguro’ dos 
títulos públicos.

Para reverter o déficit na ordem de R$ 150 milhões, foi preciso aumentar a diversificação 
da carteira, elevando o volume de recursos investidos no mercado de ações, em fundos 
multimercado e no exterior. 

Outras medidas foram concretizadas, nesse tempo, para fortalecer o Instituto, que 
avançou no aperfeiçoamento de sua estrutura de governança. O Programa de Integridade, 
lançado em 2018, foi de grande importância como diretriz para reforçar a cultura da ética 
no Infraprev. Na mesma linha, a diretoria formalizou a adesão ao Código de Autorregulação 
em Governança de Investimentos da Abrapp, documento que reúne princípios para 
nortear a alocação dos recursos das entidades signatárias, trazendo maior transparência e 
aprimoramento das regras de gestão dos investimentos.

Como se vê, o resultado é consequência de um conjunto de medidas cuidadosamente 
construídas para entregar resultados cada vez melhores aos nossos participantes.

Boa leitura! 

Diretoria Executiva

Um ano para ser lembrado

PU B LI C AÇ ÃO TRI M E STR AL D O I N FR APRE V   - 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 • CO N S E LH O D E LI B E R ATIVO  Titulares: 
Ivan Oliveira Souto (Presidente), Clóvis Keizo Kojima, Sérgio Kennedy Soares Freitas, Washington Santana da Silva. Suplentes: Cleiton Resende Faria, 
Marcus Vinícius do Amaral Gurgel, Jairo Resende. • CO N S E LH O FI S C AL  Titulares: Mauricio Roberto Gonçalves de Mello (Presidente), Juliana Freitas de 
Lyra, Eduardo Monteiro Nery, Flávio Rodrigues. Suplentes: José Ivan Vieira Magalhães, Edson Antônio Cavalcante, Fabiana Mendonça Mota • Editor e 
Jornalista Responsável Charles Nascimento (MTb 20554/RJ) ) • Estagiária Mariana Costa •  Projeto Gráfico e Diagramação: Nós da Comunicação
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Canal Aberto

     E-MAIL

Aposentadoria
Já estou aposentado pelo INSS e pergunto: 

já posso usar o Infraprev para complementar a 
minha aposentadoria por 5 anos?

Ronaldo Tinoco - Campo Grande - MS

RESPOSTA: Somente quando você se desligar da Infrae-
ro (término do vínculo empregatício) é que poderá requerer 

a aposentadoria, o resgate ou a portabilidade dos recursos para 
outra Instituição.

Simulador de Empréstimo
Simulando um empréstimo surgem na tela salário e margem hipotéticos. 

Como simular carregando com dados reais.
Pedro Targino Da Costa Teixeira Filho - Boa Vista - RR 

RESPOSTA: Devido às reestruturações administrativas e aos planos de demissões incen-
tivadas promovidos pelo patrocinador Infraero, este Instituto teve que adaptar algumas 
regras para a concessão de empréstimo. Desde março de 2016, para os participantes que 
têm mais de 58 anos de idade e 5 anos de plano, portanto participantes elegíveis a reque-
rer o benefício de aposentadoria quando se desligarem da Infraero, o cálculo da margem 
consignável (valor mensal da prestação) leva em consideração o valor do benefício hipo-
tético de aposentadoria a ser pago pelo Infraprev. Esta iniciativa foi necessária para evitar 
que o participante já elegível a um benefício de aposentadoria, ao se desligar da Infraero, 
fique com uma prestação de empréstimo superior à sua futura renda de aposentado a ser 
paga pelo Instituto.

Cálculo de aposentadoria
(...) a idade não é uma variável para se estimar o tempo de recebimento de benefício e con-
sequentemente o valor a ser distribuído pelos meses resumidos de vida?
Mario P Moreira - Rio de Janeiro – RJ

RESPOSTA: O cálculo da aposentadoria vitalícia leva em consideração o saldo de conta do par-
ticipante dividido pelo fator atuarial. O fator atuarial considera, dentre outras variáveis, a expecta-
tiva de vida (idade) do participante e do dependente vitalício, além da previsão de rentabilidade 
de investimento. O cálculo da Aposentadoria em Renda Mensal por Período Certo é calculado da 
seguinte forma: saldo de conta dividido pelo tempo escolhido pelo participante. Para recebimen-
to em 5 anos, por exemplo, divide-se o saldo de conta por 65 meses (12 parcelas por ano mais o 
13º). Esperamos ter prestado os devidos esclarecimentos e permanecemos à disposição.

INSTAGRAM

Infraprev registra melhor resultado da década
Parabéns @institutoinfraprev! Quem acompanha o setor sabe o quanto estes resultados 
são importantes.
Aline Abreu Eleterio – Rio de Janeiro – RJ
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Infraprev atinge 
maior rentabilidade 

da década

Plano CV superou 
com folga a 

meta atuarial e 
o desempenho 

médio das 
Entidades Fechadas 

de Previdência 
Complementar

O Plano CV, que concentra a maioria dos participantes do 
Infraprev, registrou rentabilidade acumulada de 15,66% no exercício 

de 2019. O desempenho foi o melhor resultado anual alcançado pelo 
Instituto desde 2009, superando com folga a meta atuarial de 9,05% no 

período e outros indicadores utilizados para efeito comparativo. A meta 
corresponde à rentabilidade mínima a ser atingida para o plano previdenciário arcar com 
os compromissos assumidos.

O Plano CV também superou o desempenho médio das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC) em 2019, de acordo com estudo da Consultoria 
Aditus, que engloba 53 planos de Contribuição Variável. A rentabilidade bruta da indústria 
foi de 12,72% – abaixo dos 15,66% do Infraprev. 

O grande destaque entre os investimentos do Instituto foi a carteira de renda variável, 
com alta de 35,59% no ano contra 31,58% do índice Ibovespa – principal referência 
para medir o retorno da carteira de ações. O segmento de renda fixa, composto por 
títulos públicos, títulos privados e fundos de investimentos, obteve retorno acumulado 
de 11,24%, o que representou 188% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – 
indicador de referência utilizado pelo mercado financeiro. 

De olho nos 
investimentos

PLANO CV META ATUARIAL MÉDIA DAS EFPC

12,72%

9,05%

15,66%
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Rentabilidade de dezembro foi o destaque do ano

Os resultados de dezembro contribuíram fortemente para fechar o ano com a expressiva 
taxa de retorno dos investimentos. A rentabilidade do Plano CV acumulou alta de 2,96% 
no mês, bem acima da meta atuarial de 0,99%. Em igual período, a variação do CDI foi de 
apenas 0,37%. Em termos comparativos, o resultado alcançado pelo Plano CV em dezem-
bro equivale a 797% do CDI e a 297% da meta atuarial. 

Ganhos expressivos transformam déficit do plano em superávit 

Com relação aos resultados financeiros do Plano CV, até novembro de 2019 foi registrado 
em balanço um superávit anual de R$ 70 milhões, revertendo de forma significativa o déficit 
técnico acumulado, que ao final de 2018 era de R$ 47,5 milhões. Para saber mais informa-
ções sobre o resultado, acesse o podcast do Infraprev no portal ou nas plataformas digitais.  
A entrevista foi realizada em 21 de fevereiro.

De olho nos 
Investimentos

PLANO CV

RESULTADO ACUMULADO
EM DEZEMBRO/2018. 

RESULTADO ACUMULADO
EM DEZEMBRO/2019

META ATUARIAL

0,99%

2,96%

37,7

-47,5

Reversão do déficit em milhões

Rentabilidade do Plano CV comparado com a Meta
Dezembro/2019

Rentabilidade 
acima dos principais 

referenciais de 
mercado ajudou a 

reverter o déficit do 
Plano CV
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Satisfação do participante do 
Infraprev aumentou

Por Dentro
do Infraprev 

Melhora nos
índices de satisfação 

aparecem na pesquisa 
de abrangência 

nacional, realizada 
para traçar um perfil 
atualizado dos mais 

de 12 mil ativos e 
aposentados. 

O nível geral de satisfação dos participantes em relação ao Infraprev aumentou nos últimos dois 
anos. De forma geral, 93,5% dos entrevistados avaliaram o Instituto como ótimo ou bom, um 
aumento de 1,5 ponto percentual na comparação com a última pesquisa, realizada em 2017.

Metodologia 
A empresa Gestner realizou as entrevistas com os participantes em outubro e novembro de 
2019. A amostra considerou 1.000 participantes, divididos proporcionalmente entre ativos 
(62%) e aposentados (38%) de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3%.

Perfil dos Entrevistados

Distribuição por público
ATIVOS

ASSISTIDOS

61,20%

37,80%

ATIVOS

ASSISTIDOS

Distribuição por sexo

Imagem
Em relação aos atributos de imagem, na opinião dos participantes, o Infraprev é uma empresa 
eficiente (89%), moderna (87%), sólida (84%) e transparente (82%). O menor percentual de 
concordância foi em relação à segurança/sustentabilidade, ainda assim alcançando um per-
centual de 79%.

Gestão
No quesito gestão, 83% concordam com a afirmação de que a administração do Instituto 
é voltada aos interesses dos participantes. Os mesmos 83% disseram confiar na gestão do 
Infraprev, enquanto 82% concordaram com o atributo transparência – levando-se em consi-
deração os critérios acesso e clareza das informações.

Percentual de participantes 
que considera o Infraprev 

eficiente

Percentual de participantes 
que considera o Infraprev 

sólido

89% 84%

13,10%

14,30%

48,10%

23,50%

Percentual de participantes 
que considera o Infraprev 

moderno

Percentual de participantes 
que considera o Infraprev 

transparente

82% 87%
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Canais de atendimento
A pesquisa também mediu o grau de satisfação quanto aos 

canais de atendimento do Instituto. De modo geral, 95% dos 
participantes avaliaram esses serviços como ótimo ou bom. Mas 

os canais também foram avaliados isoladamente. Na central de aten-
dimento, o melhor desempenho foi no quesito educação/cordialidade dos 

atendentes (97% de citações ótimo e bom). Os outros destaques foram os itens 
domínio das informações pelos atendentes (96% ótimo e bom), prazo de res-
postas (95% ótimo e bom) e resolução efetiva do assunto (93% ótimo e bom).  

Ainda de acordo com a aferição dos canais de atendimento, a ferramenta de 
e-mail do Instituto obteve 86% de avaliações ótimo e bom. Isoladamente os 
quesitos mais bem avaliados foram qualidade das informações fornecidas (87% 
ótimo e bom), resolução efetiva do assunto (86% ótimo e bom) e prazo de res-
postas (84% ótimo e bom).

Comunicação
A pesquisa avaliou também os canais de comunicação. Dentre as opções 
disponíveis para os participantes, o Jornal Futuro apresenta o maior ín-
dice de aprovação, com 91% de citações ótimo e bom. Os perfis oficiais 
do Instituto nas redes sociais obtiveram 89% de avaliações positivas. Já o 
Jornal Futuro via aplicativo e as newsletters enviadas por e-mail aparecem 
empatadas com 88% de citações ótimo e bom. As mensagens via celular 
(SMS) aparecem com 86% referências positivas. 

Benefícios
Perguntados sobre avaliação dos benefícios oferecidos pelo Infraprev, de 
acordo com a pesquisa, os que obtiveram as melhores notas foram auxílio 
doença com 92%, pecúlio com 88% de avaliações ótima e boa e a aposen-
tadoria com 87%. 

Opções de desligamento
A sondagem também quis medir o grau de conhecimento dos participantes em 
relação às opções de desligamento do plano de previdência: 65% conhecem o 
resgate, 63% o instituto da portabilidade, 38% declararam estar por dentro do 
conceito de autopatrocínio e apenas 16% sabem o que é Benefício Proporcional 
Diferido.   

Empréstimos
O empréstimo oferecido pelo Instituto, que tem uma das menores taxas do 
mercado, é muito familiar aos participantes. No que diz respeito às regras de 
concessão, 73% declararam ter conhecimento. 

Resultados dos investimentos
Sobre o hábito de acompanhar os resultados do Infraprev, 77% se consideram in-
formados sobre as principais decisões. Outros 57% afirmam acompanhar a rentabi-
lidade, mesmo percentual que tem hábito de acessar o autoatendimento do portal.
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De Olho no 
Leão 

Informes de Rendimentos
já estão disponíveis

no portal

Chegou a hora de 
acertar as contas 

com o Leão da 
Receita Federal

A Infraprev disponibilizou o Informe Anual de Rendi-
mento dos aposentados e pensionistas no portal. 
O documento reúne as informações que servem 

como referência para fazer a declaração de ajuste anu-
al do Imposto de Renda 2020 – ano base 2019. O informe 

também foi enviado pelos Correios e pode ser acessado no 
Autotendimento, digitando CPF e senha. Se tiver esquecido o 

código de acesso, é só clicar em “esqueci minha senha”.

Informações sobre empréstimo
Além do Informe de Rendimento, destinado exclusivamente aos aposenta-

dos e pensionistas, o Infraprev disponibiliza o saldo devedor de empréstimos 
para fins de Imposto de Renda a todos os participantes que têm crédito consignado 

com o Instituto. Estas informações devem constar no campo Dívidas e Ônus Reais da 
declaração, conforme determina a legislação. Quem tem saldo de empréstimo inferior a 
R$ 5 mil não está obrigado a declarar à Receita Federal.

Informe de rendimento dos participantes ativos
Os valores das contribuições mensais para o plano de previdência que foram feitas 
pelos participantes ativos em 2019 irão constar no informe de rendimento fornecido pelo 
patrocinador.  

Auxílio-Doença
No caso dos participantes que receberam auxílio-doença em 2019, o Infraprev encami-
nhou o informe de rendimentos pelos Correios.

É possível solicitar o informe na Central de Atendimento 0800-7071273. Nesse caso, o 
documento será enviado por e-mail para o endereço eletrônico cadastrado na base de 
dados do Instituto.  

Fique atento

• O prazo de entrega da declaração vai até 30 de abril.

• Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. 
O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido.

• Neste ano, a Receita diminuiu de sete para cinco o número de lotes de restituição. 
O primeiro pagamento será feito em maio e o último em setembro.

• Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões 
ou inconsistências, se tiverem direito a restituição, receberão mais cedo. Idosos, por-
tadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade.
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 Governança 

Para Você 

Nova diretora 
superintendente

A economista Juliana Koehler é a nova diretora superin-
tendente do Infraprev. Ela substituirá interinamente Claudia 

Avidos, que deixou o cargo em janeiro. Desde agosto de 2017 
Juliana é diretora de Administração e Finanças do Instituto, fun-
ção que continuará exercendo cumulativamente até o final do 
mandato que se encerra em julho de 2020, quando será com-
posta novamente a Diretoria Executiva.  

Juliana é mestre em Engenharia de Produção pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em finanças 
corporativas pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em 
ciências econômicas pelo IBMEC RJ. 
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Infraprev inicia campanha para
alteração das contribuições do Plano CV

Que tal aumentar 
o seu saldo de 

conta para ter uma 
aposentadoria

mais tranquila no 
futuro?

A partir de março os participantes do Plano CV que desejarem poderão alterar o percentual 
da contribuição básica e da específica. A mudança pode ser feita no portal do Infraprev 
pelo Autoatendimento > Serviços > Alteração de Percentual. No final da operação, o siste-
ma emite um comprovante que poderá ser impresso. 

No Plano CV o valor de sua aposentadoria será calculado com base no total acumulado 
em sua conta. Além disso, as contribuições são paritárias, ou seja, o patrocinador contri-
bui com o mesmo valor que o participante (limitado a 8% do salário de participação até 
R$ 1.464,25). Devido aos aportes do patrocinador, o saldo de conta total para o recebimen-
to do benefício de aposentadoria fica muito maior.

Outra vantagem é que a Receita Federal permite que as contribuições para aposentadoria 
sejam deduzidas no imposto de renda até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis 

recebidos no ano. 

O participante pode, ainda, modificar a contribuição específica, destinada para 
o custeio do pecúlio pago aos beneficiários do participante, quando ocorrer 

seu falecimento. O percentual da contribuição específica pode variar de 
0,135% a 0,270%, originando um pecúlio no valor de 5 a 10 vezes do sa-

lário real de benefício (SRB). O SRB é a média aritmética simples dos salários 
de participação nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, 

corrigido pelo índice de reajuste até o mês da concessão.   
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Infraprev estreia 
podcast

O Infraprev lançou mais um canal para divulgação de 
informações aos participantes e ao público em ge-
ral. Estreou em 21 de fevereiro o podcast oficial do 
Instituto, que irá abordar temas como previdência, fi-
nanças e qualidade de vida. 

Batizado de Podprev, o novo canal traz, logo no primeiro episó-
dio, uma entrevista com a Diretora Superintendente interina, Juliana 
Koehler, que fala sobe os resultados alcançados em 2019 e as perspec-
tivas para este ano. 

Você sabe o que é podcast?
São arquivos de áudios parecidos com programas de rádio, mas que podem ser ou-
vidos a qualquer hora em plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, 
Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic e Stitcher. Em vez de sintonizar 
numa estação de rádio, o arquivo fica disponível gratuitamente.

Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história, trazer debates, entrevistas ou 
simplesmente conversas sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios 
avulsos ou assinar um podcast – de graça – e ser avisado sobre novas edições.

Podcast é um 
conteúdo em áudio, 

disponibilizado por 
meio de arquivo, 

com a vantagem de 
poder ser ouvido em 

diversos dispositivos, 
onde e quando o 

usuário quiser. 

Conexão Digital

Canal de Vídeos

No canal de vídeos do Infraprev 
são publicadas informações 
de interesse dos participantes 
tais como educação financeira, 
investimentos, benefícios, entre 
outros.

https://www.infraprev.org.br/
midias/canal-de-videos/

Veja no
portal Infraprev

Redes Sociais

Para se manter atualizado das 
novidades do Infraprev, os 
seguidores poderão conferir 
as chamadas das principais 
notícias publicadas no portal. 
Siga o Instituto nas redes sociais, 
ative as notificações e fique por 
dentro de tudo que acontece. 

Jornal Futuro

Consulte todas as edições do 
Jornal Futuro e saiba o que 
acontece no Infraprev. 
A publicação conta com 
notícias sobre gestão, educação 
financeira, investimentos entre 
outros assuntos.
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Abrapp organiza
evento  em homenagem ao

Dia do Aposentado

Mais uma vez a solenidade em homenagem ao Dia do Aposentado abriu o ca-
lendário de eventos institucionais do sistema Abrapp. O aposentado Orlando de 
Lana, à direita na foto, representou os mais de 4 mil participantes assistidos do 
Infraprev no evento ao receber o diploma de agradecimento pela confiança no 
sistema das mãos do analista de relacionamento deste Instituto, Sergio Velloso.
 
Dirigentes, autoridades da Previc e palestrantes prestigiaram o evento, realizado 
em São Paulo, no dia 23 de janeiro. A homenagem contou com palestras do di-
retor presidente da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Martins; do superintenden-
te corporate da Mongeral Aegon, Renato Barbosa; e do médico e gerontólogo 
Alexandre Kalache.

Destaque 

Cerca de
200 convidados 

prestigiaram o 
evento 

Relatório Anual 2018 fica em 
segundo no Prêmio Abrasca

Distinção é 
concedida pela 

Associação Brasileira 
das Companhias 

Abertas

O Infraprev ficou em segundo lugar no 21º Prêmio Abrasca Relatório Anual, que tem como 
objetivo destacar as melhores publicações do gênero, incentivando o desenvolvimento de 
relatórios com mais clareza, qualidade de informações e inovação tanto em conteúdo quanto 
na apresentação visual.

Essa edição contou com 73 inscritos divididos em três categorias. O Infraprev, que já con-
quistou o prêmio em duas oportunidades, desta vez ficou apenas 0,67 décimos atrás da CBS 

Previdência, que venceu entre as organizações não 
empresariais. As outras duas categorias são destina-
das às companhias abertas e fechadas.

O relatório anual é uma ferramenta de prestação 
de contas aos participantes, assistidos e os diversos 
públicos de relacionamento do Infraprev. Trata-se 
de uma das principais fontes de informações sobre 
o Instituto, uma vez que reúne os principais resulta-
dos alcançados no ano e os fatos de maior destaque 
envolvendo a entidade no mesmo período.


