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Infraprev adapta processos internos 
durante a quarentena

Desde a implementação das medidas de isolamento, em 
março, os empregados do Infraprev estão trabalhando de 

casa, processos internos e algumas exigências feitas 
aos participantes foram flexibilizadas e houve a 
antecipação do pagamento da primeira parcela 

do abono anual (13º) aos aposentados e 
pensionistas. Todas as medidas visam 
preservar a saúde dos profissionais e 

dos participantes do Instituto, para 
manter os serviços funcionando 

normalmente. 
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Bate-papo

Prezado participante, o mundo está passando por um momento diferente de tudo o que 
vivemos nos últimos cento e poucos anos. A desaceleração na economia em função do Co-
ronavírus provocou fortes impactos nos mercados globais, especialmente no mês de março. 
 
Porém, no segundo trimestre do ano, começaram a aparecer os primeiros sinais de recupera-
ção, embora o momento ainda seja de incertezas. No Infraprev, junho confirmou a tendência 
de recuperação dos ativos de risco, encerrando o trimestre com a retomada de parte das 
desvalorizações registradas até março.
 
Os resultados alcançados de abril a junho refletiram as estratégias adotadas para minimi-
zar os riscos de desvalorização da carteira e salvaguardar o patrimônio dos participantes. 
Tais medidas se mostraram bastante oportunas e registramos melhora nos resultados da car-
teira do Plano CV no período, que apresentou rentabilidade positiva de 4,46% frente à meta 
de 0,99% e um CDI de 0,74%. No acumulado do ano, a rentabilidade é de -2,82% diante de 
uma meta de 3,93%. Apesar dos sinais de recuperação, o cenário mundial ainda é incerto e 
exige cautela por parte dos gestores.

O Instituto está optando por reduzir a exposição aos riscos e por buscar ativos com mais liqui-
dez, sem deixar de aproveitar eventuais oportunidades que porventura venham se apresen-
tar. A pandemia e seus efeitos perversos na atividade econômica seguramente irão passar. 
Crises anteriores já nos mostraram isso. E voltaremos mais fortes, com nosso comprometi-
mento reforçado, com inovações em nossos processos, com mais eficiência, trazendo mais 
valor para os nossos participantes e para as patrocinadoras.
 
Em 29 de junho o Infraprev completou 38 anos, longevidade que comprova a sua solidez 
enquanto entidade fechada de previdência complementar. Ao longo desse período, sempre 
honrou com o pagamento dos seus benefícios. A Diretoria Executiva continuará comprome-
tida com o firme propósito de gerar bem-estar e qualidade de vida para aqueles que nos 
confiam diariamente o seu presente e o seu futuro. Sempre se pautando por uma boa gover-
nança e pela transparência.
 
Nossos esforços buscam tornar o Instituto cada vez mais forte. Obrigado pela confiança de 
todos os participantes que caminham ao nosso lado nessa trajetória. Quando tudo isso pas-
sar, certamente estaremos ainda mais preparados!
 

Diretoria Executiva

Momento exige cautela

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-
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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



42º trimestre de 2020    Jornal Futuro

Canal Aberto

Solicitação de empréstimo
Preciso saber como proceder para fazer um empréstimo.

Paulo Rodrigues – Rio das Ostras - RJ 

RESPOSTA: Para solicitar um empréstimo basta acessar o site do 
Infraprev com login e senha, fazer a simulação e gerar o contrato. Você de-

verá encaminhar o contrato assinado via e-mail, último contracheque, compro-
vante de residência e a postagem dos correios confirmando o envio do contrato 

original. O contrato original assinado deverá ser encaminhado via correio. Endereço 
para envio: Av. República do Chile, 230 – 18º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ. cep. 20031-170

Resgate
Tenho algumas dúvidas com relação ao plano de benefícios. Se cancelar minha inscrição 
no Infraprev, posso fazer o resgate? 
Marcia Vieira Rodrigues – Rio de Janeiro – RJ

RESPOSTA: Para cancelar sua inscrição você deverá encaminhar o formulário especí-
fico via correio. Esclarecemos que somente será possível o resgate de suas contribui-
ções após o desligamento da Infraero. A resolução CGPC nº 6 do Conselho de Gestão 
da Previdência Complementar declara que para os planos instituídos por patrocinador, 
ou seja, nos planos nos quais a empresa também efetua contribuições mensais para o 
participante empregado, o resgate somente será possível após o término do vínculo 
empregatício com o patrocinador, neste caso, a Infraero. O Regulamento do Plano CV 
cumpre esta resolução. Por este motivo, não é possível realizar o saque parcial ou total 
antes de se desligar do patrocinador. Esperamos ter esclarecido sua dúvida e permane-
cemos à disposição.

Agradecimento I
Quero deixar registrado o excelente atendimento recebido da Sra. Samira, pois em to-
das as ligações que realizei a fim de sanar dúvidas a respeito do meu informe de rendi-
mentos, sempre esteve disposta e comprometida a prestar um atendimento de exce-
lência. Parabéns, pois mesmo em um momento difícil não fiquei sem a informação que 
precisava. Obrigado. 
Deus continue abençoando a todos.
Sergio José Pinto Clemente – Rio de Janeiro – RJ

Agradecimento II
Gratidão pela presteza de sempre dispensada pela equipe Infraprev no atendimento às 
minhas solicitações. Documento bem recebido.
Tania Cristina Chaves Faria – Salvador – BA
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Infraprev adapta 
processos internos 
durante a quarentena

Processos internos e 
algumas exigências 
foram flexibilizados 

para garantir a 
continuidade dos 

serviços prestados 

A rotina de trabalho no Infraprev mudou bastante durante o período de quarentena adotado 
pelas autoridades na tentativa de conter o avanço da pandemia de Coronavírus. Graças ao es-
forço conjunto envolvendo todas as áreas do Instituto, foi possível viabilizar o acesso remoto 
aos empregados, que desde 17 de março estão trabalhando de casa para manter os serviços 
funcionando normalmente. 

O Instituto flexibilizou processos internos e algumas exigências feitas aos participantes, visan-
do prestar um atendimento cada vez melhor. Durante esse período, em caráter excepcional, 
os requerimentos de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão e pecúlio po-
dem ser feitos por e-mail – o endereço eletrônico precisa estar cadastrado no Instituto. 

Para que os participantes continuassem a ter acesso ao empréstimo, em abril, os procedi-
mentos de requerimento e de concessão também foram alterados, quando passaram a ser 
efetivados por e-mail. O Infraprev também decidiu antecipar o pagamento da primeira par-
cela do abono anual (13º) aos aposentados e pensionistas de todos os planos de benefício. O 
crédito foi feito em 29 de maio, juntamente com o pagamento da folha do mês.

Todas as medidas buscam preservar a saúde dos profissionais e continuar garantindo o pa-
gamento dos benefícios rigorosamente em dia, como o Instituto sempre fez ao longo desses 
38 anos de existência. 

O participante que desejar pode atualizar o e-mail cadastrado no Instituto no Autoatendi-
mento no portal www.infraprev.org.br.  Basta acessar a área com login e senha. As outras 
opções são a central 0800 707 1273 ou o e-mail atendimento@infraprev.org.br.

Gestão
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Diretoria Executiva 
está utilizando os 
canais oficiais do 

Instituto para levar 
informação aos 

participantes 

Com o isolamento, Infraprev estreita 
comunicação com participantes

Desde o início do período de isolamento social, a diretoria intensificou a comunicação com os 
participantes, buscando mantê-los informados sobre os assuntos relacionados ao Infraprev. 
De março a junho, foram enviados 15 comunicados via internet e esta é a segunda edição 
do Jornal Futuro a ser disponibilizada no portal. A página do Instituto na internet, em 
igual período, publicou 20 notícias sobre temas relevantes, entre os quais os refle-
xos do cenário de pandemia na rentabilidade e a flexibilização de procedimen-
tos para requerer benefícios. 

Em linha com essa tendência do participante cada vez mais buscar 
informações nas plataformas digitais, as redes sociais ganharam 
um papel ainda mais estratégico durante a pandemia. 
Os perfis oficiais do Instituto no Facebook, no Instagram 
e no LinkedIn têm ajudado a disseminar informações 
relevantes nesse momento. Como consequência, 
houve um aumento na base de seguidores que 
acompanham as redes sociais do Infraprev. 

O Facebook hoje conta com pouco mais de 
5 mil seguidores, o LinkedIn já ultrapassa 3 mil e  
o Instagram, a página caçula do Instituto, lançada em 
meados de 2019, acaba de superar os mil seguidores.  
Completando o leque de canais oferecidos aos participantes, 
o Infraprev lançou o seu podcast no início do ano, batizado de  
Podprev. Para quem ainda não está familiarizado, são áudios em um 
modelo muito parecido com programas de rádio que podem ser ouvi-
dos no portal do Instituto e em aplicativos baixados no celular ou no tablet.  
Já foram lançados cinco episódios. Leia matéria sobre podcast na página 9.

Gestão
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As duas dirigentes
terão um novo mandato 

de três anos 

Diretoras foram reconduzidas
pelo Conselho Deliberativo

A Diretora-Superintendente, Juliana Koehler, e a Diretora de Benefícios, Ana Lúcia 
Esteves, tomaram posse em 17 de julho para um novo mandato de três anos. Juliana estava 
acumulando o cargo de Diretora de Administração e Finanças com o de Superintendente 
desde o fim de janeiro deste ano. Já Ana Esteves continua à frente da área de seguridade 
para exercer o novo mandato.

Juliana Koehler é mestre em engenharia de produção, pós-graduada em finanças corpo-
rativas pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em ciências econômicas pelo IBMEC-RJ.

Ana Lúcia Esteves é funcionária de carreira da Infraero desde 1984. Seu último car-
go foi Superintendente do Centro de Suporte Administrativo do Rio de Janeiro. For-
mada em Letras, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e extensão em Previdên-

cia Complementar pelo Instituto Latino-Americano de Direito Social em parceria 
com a UFRJ.

Uma consultoria especializada está selecionando um profissional de merca-
do para assumir a Diretoria de Administração e Finanças. Até que o nome 

seja escolhido, Juliana Koehler continuará ocupando a vaga cumulati-
vamente ao cargo de Diretora-Superintendente.

Governança

Ana Lúcia Esteves e Juliana Koehler
terão um novo mandato de três anos
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Participantes devem priorizar 
atendimento via canais digitais

Conexão 
digital 

Com o 
isolamento social, 

o atendimento 
presencial está 

suspenso. Outra opção 
é o 0800 707 1273

A melhor maneira de acessar os serviços do Infraprev durante o período de isolamen-
to social é por meio do portal. Os canais digitais atendem às principais demandas dos 

participantes e assistidos, que são as solicitações de empréstimo, saldo devedor, atualização 
cadastral, contracheque dos assistidos e informe para Imposto de Renda. 

Para ter acesso à Área do Participante no portal, é necessário ter em mãos o número do CPF 
e a senha do Instituto. Caso não tenha senha, é só o participante clicar em “esqueci minha 
senha” para receber um novo número de acesso em seu e-mail cadastrado no Instituto.

Além de utilizar os canais digitais, outra orientação é manter o e-mail sempre atualizado na 
base de dados do Infraprev. Regularmente são enviados comunicados com informações im-
portantes para o endereço eletrônico cadastrado pelo participante. A atualização pode ser 
feita no Autoatendimento do portal www.infraprev.org.br. Basta acessar a área com CPF e 
senha. Em caso de dúvidas, entre em contato com a central 0800 707 1273 ou envie um 
e-mail para atendimento@infraprev.org.br. 

Siga o Instituto
nas Redes Sociais

Nas redes sociais do Infraprev, 
você acompanha as principais 
notícias relacionadas ao Instituto. 
Compartilhamos informações sobre 
educação financeira, aposentadoria, 
finanças, entre outros assuntos. 
Siga o Instituto nas redes sociais, 
ative as notificações e fique por 
dentro de tudo que acontece.

Veja nos canais digitais do Infraprev

Aviso de Pagamento

O aviso de pagamento 
(contracheque) de aposentados 
e pensionistas é mensalmente 
disponibilizado no 
Autoatendimento. Com a senha 
do portal em mãos, é possível 
baixar o documento no último dia 
útil do mês em Autoatendimento > 
Benefícios > Aviso de Pagamento.

Formulário Cadastral

Confira se seus dados pessoais 
e a indicação de dependentes 
para receber pensão e pecúlio 
estão corretos na base de dados 
do Infraprev. E-mail, número do 
telefone e endereço devem estar 
em dia no Instituto. Para isso, acesse 
Autoatendimento > Cadastro > 
Informações Pessoais > Contatos.
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Para você 
Aposentados e pensionistas 

recebem reajuste de benefício

O percentual foi 
definido com base 

no INPC dos últimos 
12 meses -  de maio 

de 2019 a abril
de 2020

Os participantes 
ativos podem 

realizar uma 
simulação 
na área de 

Autoatendimento 
do portal

Os aposentados e pensionistas do Plano CV que recebem na forma de renda vitalícia tive-
ram reajuste de benefício em maio. O percentual foi definido com base no INPC dos últi-
mos 12 meses - de maio/2019 a abril/2020, podendo variar de acordo com o mês de início 
do benefício. Também foram reajustados os assistidos do Plano BDI Saldado que optaram 
pelo INPC como índice de correção. Os percentuais foram concedidos conforme a data do 
início do benefício, que serão aplicados sobre a renda mensal de abril de 2020.

Os demais aposentados e 
pensionistas do Plano BDI tiveram 
o reajuste correspondente a 75% 
do INPC acumulado no período de 
maio/2019 a abril/2020, de acordo 
com previsto no Acordo Coletivo 
de Trabalho da Infraero.

Tabela de Reajuste de Benefícios Tabela de Reajuste de Benefícios
Início do Benefício Reajuste (%)

mai/19 2,46
jun/19 2,31
jul/19 2,3

ago/19 2,19
set/19 2,07
out/19 2,12
nov/19 2,08
dez/19 1,53
jan/20 0,31
fev/20 0,12
mar/20 -
abr/20 -

Início do Benefício Reajuste (%)
mai/19 1,85
jun/19 1,73
jul/19 1,72

ago/19 1,65
set/19 1,55
out/19 1,59
nov/19 1,56
dez/19 1,15
jan/20 0,23
fev/20 0,09
mar/20 -
abr/20 -

Taxa de juros do simulador
de aposentadoria é atualizada
A taxa de juros que compõe a meta atuarial do Plano CV passou de 5,50% ao ano para 5,30% 
ao ano. Com a medida, desde 1º abril, ao fazer a projeção do benefício de renda mensal vitalí-
cia, o simulador de aposentadoria está considerando o novo percentual.

A Instrução Normativa da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
órgão responsável pela regulação do segmento de previdência fechada, determina que anu-
almente seja realizado um estudo que utiliza diversos dados como os compromissos futuros 
do plano, balancete, projeções de indicadores financeiros etc.

A partir dos resultados deste estudo e, seguindo as regras da legislação aplicável, a taxa de juros 
do plano deve ser ajustada a um novo patamar para que os recursos financeiros e os valores ne-
cessários para arcar com os pagamentos dos benefícios atuais e futuros estejam em equilíbrio. 
Com isso, a meta a ser alcançada no Plano CV passou a ser de INPC + 5,30% ao ano.

Esse não é um movimento feito apenas pelo Instituto. Diante do cenário de juros no Brasil, 
no menor patamar da história, e de acordo com os estudos realizados em 2019, os fundos 
de pensão alinharam a estratégia de seus investimentos às novas metas dos seus planos 
de benefícios. 

Os participantes ativos podem realizar uma simulação na área de Autoatendimento do 
portal. Ao acessar com CPF e senha, é só clicar em Opções de Desligamento ou em 

Benefícios, Simulador de Aposentadoria.
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Para você 

Você sabe o que
são podcasts? 

São programas de 
áudio que podem 

ser baixados 
da Internet ou 

reproduzidos em 
aplicativos para 
serem ouvidos

via celular

O Infraprev lançou seu podcast em fevereiro. Ba-
tizado de Podprev, é o mais novo canal de comu-

nicação com os participantes. Para quem ainda não 
conhece a novidade, são áudios gravados para divulgar 

informações em um modelo muito parecido com programas 
de rádio. Uma das vantagens é que esses arquivos podem ser 

ouvidos a qualquer momento, no portal do Instituto ou em aplica-
tivos de música baixados no celular ou no tablet.

Veja como escutar os episódios:

• Pelo portal: 
 os áudios podem ser acessados no 

computador, dentro do portal do Instituto, 
pelo navegador de internet. Para ter acesso, 
basta entrar em http://www.infraprev.org.
br/ e clicar em ‘’Podcast Infraprev’’ no canto 
direito da sua tela.

• Pelo celular e tablet: 
 os podcasts do Instituto também podem 

ser acessados em dispositivos móveis 
através de aplicativos específicos para áudio, 
como Spotify, Apple Podcasts, Google 
Podcasts, Overcast. Nos aparelhos Iphone 
(sistema IOS), basta clicar em ‘’App Store’’, 
buscar um desses programas e baixar no 
seu dispositivo. No caso do sistema Android, 
é só abrir a loja de aplicativo “Play Store’ e 
fazer o download gratuito.

 Depois, é só colocar na busca pelo PodPrev, 
escolher o episódio e acionar o botão play 
de cada conteúdo. Também é possível 
assinar o podcast de graça (clicando em 
“Seguir”), e ser avisado cada vez que um 
novo episódio for publicado.

O Podprev é um canal de informações aos participantes e ao público em geral. 
Em pauta, temas como mais previdência, finanças, qualidade de vida e outros assuntos 
de interesse coletivo.
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De olho nos 
investimentos
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Participantes ganham boletim 
sobre investimentos

Instituto passa 
a divulgar 

mensalmente 
boletim com os 

resultados de 
todos os planos 

de benefícios que 
administra

O Infraprev passou a publicar no portal 
um boletim mensal com os resultados de 
todos os planos de benefícios adminis-
trados pelo Instituto. O documento vai 
reunir, 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. Ou-
tra novidade é a inclusão de comentários 
sobre o contexto macroeconômico no 
período, o que ajuda a entender o que in-
fluenciou os resultados naquele mês.  

Além disso, o novo boletim vai apresentar 
o patrimônio do plano; a variação da cota 
do Plano CV e do Plano Associativo ANEI; a 
distribuição dos recursos em cada tipo de 
investimento; o desempenho médio das 
entidades fechadas de previdência no perí-
odo e o número de participantes por plano. 
O objetivo da Diretoria Executiva do Instituto 
é adotar uma linguagem simples e acessível 
para que todos os participantes entendam o 
resultado dos planos de benefícios e as de-
mais informações de interesse. 

O informativo, uma das principais fontes de 
consulta disponíveis aos participantes, re-
presenta um avanço na transparência e na 
prestação de contas aos ativos, apo-
sentados e pensionistas. O arqui-
vo poderá ser acessado na área  
Seu investimento/Resultados 
por planos. 

Ativos Assistidos

7.321 4.658

9,57      

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum. Ano % do CDI

Plano CV 1,10% -1,55% -7,08% 1,94% 1,00% 2,06% -2,82% -159,72%

Meta atuarial 1,66% 0,62% 0,60% 0,61% 0,20% 0,18% 3,93% 222,70%

CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 1,76% -

Plano CV 2,26% 0,33% 0,45% 0,82% 1,22% 1,47% 1,76% 0,20% 1,36% 1,31% 0,53% 2,96% 15,66% 262,33%

Meta atuarial 0,59% 0,81% 0,99% 1,22% 1,05% 0,60% 0,46% 0,55% 0,57% 0,40% 0,49% 0,99% 9,06% 151,73%

CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38% 5,97% -

Plano CV 1,95% 0,76% 0,78% 0,63% -1,45% -0,15% 1,98% -0,01% 0,48% 2,19% 0,92% 0,55% 8,92% 138,84%

Meta atuarial 0,72% 0,69% 0,64% 0,53% 0,67% 0,89% 1,89% 0,71% 0,46% 0,76% 0,86% 0,20% 9,36% 145,68%

CDI 0,58% 0,47% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% -

1 - Meta atuarial é rentabilidade mínima para garantir o pagamento dos benefícios no longo prazo.
2 - CDI é a rentabilidade de referência do mercado.

Patrimônio Líquido (R$) 3.444.974.680 Junho confirmou a tendência de recuperação dos ativos de risco, encerrando um
trimestre de forte retomada das intensas perdas registradas até março, no auge dos
efeitos negativos da crise da pandemia do Covid-19 nos mercados globais. Essa
recuperação foi sustentada pelos abundantes estímulos fiscais e monetários direcionados
pelos bancos centrais e pelo excesso de liquidez nos mercado.
O Ibovespa registrou o terceiro mês consecutivo de forte valorização, com alta de 8,76%
em junho, acumulando 30,2% no trimestre. Esse é o melhor desempenho trimestral do
índice desde o final de 2003. Apesar de representativa, essa reação ainda não reverteu o
tombo de 37% dos primeiros três meses do ano. Em 2020 o Ibovespa ainda permanece
negativo em 17,8%.

Número de participantes 
Totais

11.979

VALOR DA 
COTA VAR. % MÊS VAR. % ANO

2,05% -3,07%

*Representa uma amostra de Planos de Benefício do tipo CV compilados pela 
Consultoria Aditus.

2020

2019

2018

RENTABILIDADE EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO OUTROS PLANOS CV X INFRAPREV

RENTABILIDADE BRUTA

INFRAPREV - PLANO CV                    Junho - 2020

INFORMAÇÕES PLANO CV COMENTÁRIO MENSAL GESTÃO

-4,0%

1,0%

6,0%

11,0%

16,0%

2018 2019 2020

Plano CV Outro planos CV*

9,27 9,29

9,41

9,54 9,59

9,87
9,97

9,82

9,11

9,28
9,37

9,57

Valor da cota (R$)

69,1%

12,2%

10,4%

5,1% 2,6% 0,6%

Renda fixa Renda variável Estruturado

Imobiliário Empréstimos Exterior
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RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

Plano CV 5,32% 7,57%
Plano BDI 7,57% 7,31%
Plano BDII 7,61% 7,19%

Plano PAI-I 4,41% 4,61%

INPC POUPANÇA CDI

0,36% 1,37% 1,77%

INDICADORES PARA COMPARAÇÃO NO 
MESMO PERÍODO (JANEIRO A JUNHO)

PARTICIPANTES

PLANO CV
Ativos Assistidos

7.067 4.762

PLANO BDI
Ativos Assistidos

15 148

PLANO BDII
Ativos Assistidos

- 20

PLANO PAI-I
Ativos Assistidos

21 -

12.033

Operações com Participantes Investimento Exterior ImóveisInvestimento EstruturadoRenda VariávelRenda Fixa

APLICAÇÕES POR SEGMENTO (%)

Nossos
Números

93,54%

0,75%3,94%

PLANO BDI

0,61%

68,96%

2,65%5,11%
10,43%

12,24%

PLANO CV

95,30%

3,94% 0,75%

PLANO BDII

100%

PLANOPAI-I

2º trimestre/2020

PLANO CV Rentabilidade Meta atuarial Patrimônio
Abril 1,94% 0,61% 3.371.225.680,76
Maio 1,00% 0,20% 3.386.399.030,44

Junho 2,06% 0,18% 3.444.974.679,60
Acumulado Jan/jun -2,81 3,93%

PLANO BDI Rentabilidade Meta atuarial
Abril 0,29% 0,58%
Maio 0,10% 0,17%

Junho 0,46% 0,15%
Acumulado Jan/jun 2,90% 3,73%

PLANO BDII Rentabilidade Meta atuarial
Abril 0,32% 0,57%
Maio 0,10% 0,16%

Junho 0,45% 0,14%
Acumulado Jan/jun 2,95% 3,68%

PLANO PAI-I Rentabilidade Meta 
Abril 0,26% 0,28%
Maio 0,22% 0,24%

Junho 0,20% 0,22%
Acumulado Jan/jun 1,64% 1,76%

Rentabilidade

Rentabilidade

Meta Atuarial

Meta
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Por dentro
do Infraprev 

Infraprev publica Relatório Anual 2019, 
que destaca colaboradores 

Fotos dos 
profissionais estão 
logo nas primeiras 

páginas

O Infraprev disponibilizou o Relatório Anual 2019 no portal. O documento, publicado em 28 
de maio, é uma importante ferramenta de prestação de contas aos participantes e assisti-
dos e traz os resultados alcançados pelo Instituto ao longo do ano passado. A exemplo das 
edições anteriores, o relatório reúne informações sobre a rentabilidade dos investimentos, 
o quantitativo de participantes em cada plano de benefícios, as demonstrações contábeis 
do exercício, bem como os pareceres atuariais e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

O destaque da publicação este ano foi o foco nas pessoas que 
constroem o dia a dia do Instituto, movidas pelo propósito de 
fazer a diferença na vida de milhares de famílias. Confira a ínte-
gra do relatório no portal www.infraprev.org.br
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