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INFRAPREV CRIA FERRAMENTAS PARA 
PARTICIPANTES INSCRITOS NO PDITA

O INFRAPREV vai lançar, em dezembro, duas 
ferramentas destinadas aos participantes que 
estão inscritos no Programa de Incentivo à 

Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), 
da Infraero. Nesse momento de decisão do 

futuro, é necessário ter muitas informações para 
tomar a decisão racionalmente e não por emoção 

ou impulso. O hotsite PDITA vai apresentar as 
opções do plano de benefícios de forma objetiva 
e o painel PDITA, dentro de Autoatendimento, 

desenvolvido para o participante simular e 
comparar em números o montante a receber 

em cada uma das alternativas: aposentadoria e 
resgate, além da portabilidade.

Confira mais detalhes na próxima edição.

COTA DO PLANO CV 
TEM BOM DESEMPENHO
A cota do Plano de Contribuição Variável 
(Plano CV) foi de 6,586 em setembro. 
O resultado positivo representa cresci-
mento de 0,8% em relação a agosto, 
mês em que foi registrada a única 
queda nos 12 últimos meses.  
Pág. 7

PARTICIPANTE PODE
AUMENTAR CONTRIBUIÇÃO
DO PLANO CV ATÉ 
DEZEMBRO

CONFIRA O RESULTADO 
DOS INVESTIMENTOS NO
CURTO E LONGO PRAZOS

FACEBOOK E TWITTER
DO INFRAPREV TÊM
NOVAS CAMPANHAS
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EDITORIAL

É natural que quando estamos mais próximos da aposen-

tadoria aumentarem as preocupações com os recursos necessários 

para essa nova etapa da vida.  Com os participantes do INFRAPREV 

não é diferente. Ficam mais preocupados com a condução dos seus 

recursos financeiros no Instituto. Mas essa preocupação deve 

existir desde a adesão ao plano de benefícios. 

A aposentadoria começa quando entramos no Instituto. É preciso acompanhar a 

evolução do benefício desde o início, uma vez que o plano é de contribuição variável. O 

participante precisa acompanhar e ajustar o valor de sua contribuição de acordo com o be-

nefício pretendido.  São de sua responsabilidade a condução e o planejamento de seu futuro. 

O planejamento pode ser feito com a análise dos recursos acumulados para 

constatar se está projetando o benefício esperado. A revisão do percentual de contri-

buição deve ser no mínimo anual.

 Assim como devemos dar uma atenção as questões previdenciárias, é importante 

ter um olhar atencioso para o desempenho dos investimentos. Nos investimentos são dois 

olhares: no curto e no longo prazos. 

O fato da entidade não bater a meta atuarial em um exercício não representa 

propriamente um prejuízo, já que os recursos para aposentadoria são constituídos 

por investimentos realizados em longo prazo. 

O trabalho da equipe do INFRAPREV é de sempre superar a meta anual 

para poder ter recursos que garantam eventuais oscilações no retorno das aplica-

ções. Como a economia é influenciada por vários fatores, aproveitamos os melhores 

momentos para ter metas bem ousadas e recursos com folga para suportar tempos 

adversos, como o que estamos vivendo atualmente.

Nesta edição do Jornal Futuro, tratamos de todos esses assuntos e muito mais.  

Apesar do cenário econômico estar desfavorável, o INFRAPREV está equilibrado para 

honrar seus compromissos previdenciários, pois, no longo prazo, está superando a 

meta atuarial tanto em rentabilidade quanto em patrimônio. 

Uma dica:  o participante não precisa esperar o jornal para ter informações so-

bre investimentos. Dados sobre rentabilidade, patrimônio, recursos das carteiras de 

investimento podem ser consultados mensalmente no portal INFRAPREV, no menu 

principal em Investimentos. 

Acompanhar esses números é importante para que o participante saiba como 

estão sendo conduzidos os seus recursos financeiros no Instituto. 
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CANAL ABERTO

QUANDO COMEÇA
A APOSENTADORIA?

E-MAIL:
CONTRIBUIÇÃO
Encontro-me em auxílio-doença por parte do 
INSS desde 07/06/2015 sendo complemen-
tado pelo INFRAPREV. A dúvida é sobre a 
minha contribuição durante esse período que 
me encontro afastada. Como fica? Devido ao 
auxílio-doença ser acidentário, sei que a em-
presa fica depositando o meu FGTS, mas e a 
previdência? 
Joselane Barros Neves Gomes - Belém - PA 

RESPOSTA: Durante o período em que 
você estiver em auxílio-doença não fará as 
contribuições para o plano. A Infraero, como 
patrocinador, também não realizará as res-
pectivas contribuições. Quando retornar ao 
trabalho, as suas contribuições voltarão a ser 
descontadas no contracheque e a Infraero 
voltará a efetuar as contribuições. 

IMPOSTO DE RENDA
Gostaria de saber como é feito o desconto de 
IR em caso de resgate.
Rosana Aippe Oliveira - São Paulo - SP

RESPOSTA: O desconto de imposto de 
renda na tabela progressiva para o valor de 
resgate acima de R$ 4.664,68 é de 27,5%.  
No ato do pagamento do resgate há a reten-
ção de 15% e o repasse para receita federal. 
Na próxima Declaração Anual de Imposto 
de Renda poderá haver a retenção de mais 
12,5% sobre o valor resgatado. 

FACEBOOK:
EMPRÉSTIMO
Gostaria de entender o diferencial nas novas 
regras de empréstimo onde diz “As parcelas 
variáveis que compõem a remuneração de al-
guns participantes não serão consideradas no 
cálculo da margem consignável. Nesses casos, 
o teto máximo para prestação será determina-
do com base no salário base mais o anuênio”.
Ednaldo Silva - Campina Grande - PB

RESPOSTA: Para efeito de margem, será 
considerado somente o salário base mais o 
anuênio. A remuneração/gratificação de fun-
ção, recebida por alguns empregados, não irá 
compor a apuração da margem.
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O prazo para os participantes do Plano de Con-
tribuição Variável (CV) aumentarem o percentual da con-
tribuição básica para aposentadoria vai até dezembro. Ao 
elevar o percentual, o participante investe no valor de seu 
benefício para somar com a renda do INSS no futuro. 

A dedução fiscal é uma das vantagens.  É 
possível descontar no Imposto de Renda o mon-
tante das contribuições até o limite de 12% dos 
rendimentos tributáveis recebidos no ano. Ao au-
mentar a contribuição em 2015 você terá a dedu-
ção no imposto de renda declarado em 2016.  

Autoatendimento - A alteração do 
percentual de contribuição básica e da específi-
ca, destinada ao pecúlio, pode ser realizada no 
Autoatendimento do portal. Basta acessar a guia 

É POSSÍVEL DESCONTAR NO IMPOSTO DE RENDA O MONTANTE DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS À APOSENTADORIA ATÉ O LIMITE DE 12% DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO VAI ATÉ DEZEMBRO

PREVIDÊNCIA

O PARTICIPANTE PODE ESTUDAR OUTRAS ALTERNATIVAS EM  DECORRÊNCIA DO DESLIGAMENTO
DO PATROCINADOR, CASO NÃO  TENHA AS CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA NO PLANO CV

A melhor opção para o participante do INFRAPREV é o benefício de aposentadoria. Além de contar com 100% das suas 
contribuições e as do patrocinador, o Instituto garante aos beneficiários, a pensão e o pecúlio em caso de falecimento do participante. 

Mas existem outras alternativas do Plano de Contribuição Variável (Plano CV) que podem ser avaliadas. O INFRAPREV 
disponibiliza os chamados institutos legais. São duas opções em caso de desligamento do patrocinador, Resgate e Portabili-
dade e duas de manutenção de vínculo ao Plano CV, por não ter ainda adquirido as condições para aposentadoria, que são 
o Benefício Proporcional Diferido (BPD) e o Autopatrocínio.   

Benefício Proporcional 
Diferido (BPD)
Opção por continuar 
efetuando as contribuições 
administrativas de participante 
e do patrocinador, até 
ser elegível e requerer o 
benefício de aposentadoria, 
desde que possua tempo de 
contribuição mínima de três 
anos. Durante o período 
em BPD, o saldo de conta 
continua sendo rentabilizado. 

Autopatrocínio
Alternativa para continuar 
efetuando todas as 
contribuições referentes 
ao participante e ao 
patrocinador, até a data 
do preenchimento das 
condições de elegibilidade e 
requerimento ao benefício 
de aposentadoria previsto 
no regulamento.  Neste 
caso não há tempo mínimo 
de contribuição.

Resgate
Nesta opção o 
participante, após 
completar cinco anos 
de plano, recebe no 
máximo 50% das 
contribuições da Infraero 
que correspondem a 2% 
por ano de contribuição 
ao plano. É permitido levar 
100% das contribuições 
efetuadas pelo participante.  
Sobre o valor do resgate 
incide imposto de renda.

Portabilidade
O saldo de conta portado do INFRAPREV 
para outra entidade de previdência 
complementar fechada ou aberta - 
banco ou sociedade seguradora, deverá 
obrigatoriamente ser convertido em 
uma renda mensal por prazo mínimo de 
pagamento de 15 anos, ou seja, não é 
possível ser realizado o resgate do saldo 
portado. Além disso, ao portar o saldo de 
conta, o beneficiário do participante não 
receberá pecúlio, nem pensão em caso de 
falecimento do participante, os quais têm 
direito no INFRAPREV. A opção é permitida 
ao completar três anos de vinculação ao plano.  

APOSENTADORIA É A MELHOR OPÇÃO 
EM CASO DE DESLIGAMENTO

Serviços e clicar em Alteração de Percentual. Após digitar o 
valor desejado e confirmar, será gerado um comprovante.

Se a solicitação for realizada até o dia 10, o processa-
mento será no mesmo mês e após essa data, no mês seguinte. 

Lembrando que para acessar o portal é neces-
sário estar com o CPF e se-
nha do portal. Caso tenha es-
quecido, clique em Lembrar 
Minha Senha.

Em caso de dú-
vidas ou informações, 

entre em contato 
com o 0800-707-

1273 ou pelo Fale 
Conosco no portal. 

3



FUTUROJORNAL SET/OUT 2015

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RECONHECIMENTO 

INFRAPREV OFERECE MAIS VANTAGENS QUE BANCOS
Não ter finalidade lucrativa é a grande vantagem de 

fazer um plano de previdência no INFRAPREV. Por ser uma 
entidade fechada, conhecida como fundo de pensão, a ren-
tabilidade e o superávit revertem ao plano de previdência. 
Com isso, o participante obtém um benefício superior aos 
oferecidos nas entidades abertas, os bancos. 

 No caso de plano patrocinado, como o Plano CV, 
o participante ainda tem a vantagem do empregador, no 

caso a Infraero, contribuir para a poupança previdenciária. 
A Infraero aporta recursos para o plano, propiciando um 
benefício melhor no futuro.

Ao optar por bancos, que oferecem o Plano Gerador 
de Benefícios Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livre 
(VGBL), a pessoa que contrata individualmente um dos dois 
contribui sozinha. Eles têm finalidade lucrativa, o que significa 
que a rentabilidade vai remunerar também os acionistas. 

Entidade Fechada
(fundos de pensão/INFRAPREV)

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

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 os acionistas, 
além do plano de previdência 

Tábua de sobrevivência aderente a sua massa, de 
acordo com a legislação vigente  

Tábuas de sobrevivência muito agravadas, pois 
consideram que o participante viverá além do estimado, 
fazendo com que o benefício seja menor 

Autonomia na escolha das instituições financeiras Vinculação a uma única entidade financeira

Governança Corporativa – Conselhos Deliberativo 
e Fiscal composto por participantes indicados pelo 
patrocinador e eleitos pelos próprios participantes.

Não existe a participação do associado no processo de 
gestão.

Fiscalizadas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar  (Previc)

Fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP)

CONFIRA AS DIFERENÇAS ENTRE AS ENTIDADES FECHADAS E ABERTAS

O diretor-superintendente do INFRAPREV, Carlos 
Frederico Aires Duque, recebeu do presidente da Abrapp, 
José Ribeiro Pena Neto, o Prêmio Abrapp de Sustentabilida-
de, em setembro, no Rio de Janeiro. A entrega aconteceu 

na 6º edição do seminário “ 
A Sustentabilidade e o Pa-
pel dos Fundos de Pensão 
no Brasil”. O Instituto foi o 
vencedor com o case “Te-
mas Econômicos – Política 
e Gestão de Investimentos/
Critérios Socioambientais” na 
categoria B, fundos de pen-
são que possuem ativos entre  
R$ 2 e R$ 15 bilhões.

PRÊMIO ABRAPP DE 
SUSTENTABILIDADE

INFRAPREV CONQUISTA SELO 
DE IGUALDADE SOCIAL

O INFRAPREV conquista pela segunda vez o Selo 
do Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça do go-
verno federal. O grupo técnico da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM) aprovou as ações realizadas de 
outubro/2013 a julho/2015.

A cerimônia de entrega da 5ª edição do Programa 
será em 24 de novembro, em Brasília. A SPM certifica or-
ganizações que desenvolvem projetos voltados para igual-
dade de gênero e raça no ambiente de trabalho.

Dentre as ações coordenadas pelo Comitê de 
Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do INFRA-
PREV estão o percentual mínimo de admissões de bran-
cos e negros, capacitação dos integrantes do Comitê, am-
pliação da licença-paternidade para 10 dias úteis, palestra 
sobre cuidados com a saúde para empregados e divulga-
ção de temas relacionados nas redes sociais.Fo
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CAMPANHAS MOVIMENTAM REDES SOCIAIS
O Facebook e Twitter do INFRAPREV estão com 

novas campanhas sobre a importância da simulação de apo-
sentadoria, diferença entre previdências aberta e fechada e 
aumento do percentual de contribuição para aposentadoria. 
Estão programadas 38 postagens até dezembro. 

As campanhas fazem parte do Programa de Educa-
ção Previdenciária e Financeira do Instituto, que tem por 

COMUNICAÇÃO

objetivo conscientizar os participantes e demais seguido-
res sobre planejamento futuro e as vantagens de um plano 
de previdência em entidade fechada, como o INFRAPREV. 
Além disso, a Gerência de Comunicação utiliza os outros 
canais de comunicação – jornal, portal, newsletters, men-
sagens via celular – para 
reforçar as informações. 

CADASTRE E-MAIL E CELULAR NO INFRAPREV
Os participantes devem cadastrar e manter atualizados e-mail e celular junto ao INFRAPREV. Esses dados são necessá-

rios para que possa receber mensagens do Instituto por esses canais de comunicação. O objetivo é informar os participantes 
sobre os benefícios do seu plano, inves-
timentos, empréstimos, contribuições, 
descontos nos sites parceiros do Clube 
de Vantagens, entre outros assuntos. 

A atualização dos dados pode ser 
realizada pelo Autoatendimento do portal. 
Basta acessar com o número do CPF e 
senha. Veja o passo a passo ao lado. 

BAIXE APLICATIVOS NO CELULAR
Facilitar o participante a ter informações do INFRAPREV na palma da sua mão é o ob-

jetivo dos dois aplicativos para smartphones e tablets - Autoatendimento e Jornal Futuro. No 
portal, em Celular e Tablet, estão todas as informações de como baixar.

No Autoatendimento, versão mobile do portal, o participante consulta a situação de 
empréstimo, verifica as condições e baixa formulários para requerer benefícios, acompanha a 
rentabilidade da cota e realiza alteração de e-mail e celular. Notícias e Perguntas e Respostas 
são os itens incluídos mais recentemente. 

O App Jornal Futuro, com leiaute próprio para celular, permite ao participante ler a 
publicação em qualquer lugar. É possível consultar as últimas edições assim como o relatório 
anual de 2014.

FUTUROJORNAL 5
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POR ONDE ANDA

Carlos Antônio de Freitas – Vila Velha (ES)
Trabalhou por 11 anos no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles – Vitória (ES). Foi chefe da sessão de Administração 
de Pessoal e representante do INFRAPREV. Saiu da Infraero porque já havia completado tempo para poder se 
aposentar. Afirma que o ambiente que trabalhou e as amizades eram muito boas e que sente muitas saudades. 
Após os filhos estarem formados e encaminhados na vida, o aposentado e a esposa passaram a ir frequentemen-
te para Guarapari, região turística famosa pelas belas praias. Atualmente, criou o hábito de caminhar diariamente 
pela praia com a esposa.

Jorge Ferreira – Rio de Janeiro (RJ)
Ferreira, como é conhecido pelos colegas, trabalhou por 26 anos na Infraero na área de topografia.  Antes de 
entrar na Infraero foi ajudante de topógrafo na empresa que elaborou o projeto para construção do Aeroporto 
do Galeão (RJ). Trabalhou também em projetos de outros aeroportos como o de Fortaleza e o de Manaus, 
já como empregado. Atualmente, presta serviços para Infraero como encarregado de manutenção há 5 anos. 
Apaixonado por viagens, tem o costume de fazer pelo menos uma por mês. A mais marcante foi a Fortaleza 
(CE), feita com a sua esposa. Ferreira informa o e-mail topografoferreira@bol.com.br, para que os amigos en-
trem em contato para recordar os velhos tempos.

Tânia Mara – Brasília (DF)
Tânia Mara trabalhou por 30 anos na Infraero. Começou como administradora e passou pelas gerências regio-
nais de Recife e Brasília, atualmente Nordeste e Centro-Oeste. Foi Superintendente do Aeroporto de Brasília 
e se aposentou quando estava na assessoria da presidência. Afirma que os primeiros 20 anos na Infraero foram 
inesquecíveis, com excelente trabalho da gestão e amizades que mantém até hoje. Aposentada desde 2009, 
tem trabalhado como autônoma prestando serviço de consultoria na área administrativa. Ela também é atleta, 
se dedica a corrida e costuma participar de maratonas.

FINANÇAS

ACOMPANHE INVESTIMENTOS PELO PORTAL
O PARTICIPANTE VISUALIZA A RENTABILIDADE DOS PLANOS  E TODAS AS APLICAÇÕES NO MENU INVESTIMENTOS

O portal INFRAPREV disponibiliza, mensalmente, a rentabi-
lidade dos planos, a evolução do patrimônio e a composição da car-
teira de investimentos. Além de consultar essas informações, o parti-
cipante pode comparar a rentabilidade com os principais indicadores 
como poupança, CDI, dólar e INPC no item Quadro Comparativo. 

Ao clicar no menu Investimentos, no lado esquerdo, o par-
ticipante irá visualizar os itens: Gestão de Investimentos, Carteira de 
Investimentos, Composição por Segmento, Composição por Ren-

Segmento de Renda Fixa
Modalidade Valor % de Participação

Conta Corrente 847.372,93 0,05
Títulos Públicos Federais 1.318.002.955,40 71,01
Debêntures não Conversíveis 66.761.587,83 3,60
Quotas de Fundos (FAQ/FIF) 309.629.766,48 16,68
Fundos de Investimento em Direitos 
Creditórios

16.470.224,74 0,89

Depósito a Prazo Com Garantia Especial 50.532.788,74 2,72
Letra Financeira de Instituição Financeira 85.438.119,69 4,60
Certificado de Recebíveis Imobiliários 8.415.209,76 0,45
TOTAL 1.856.098.025,57 100

Segmento de Renda Variável
Modalidade Valor % de Participação

Mercado à Vista 190.254.930,51 84,86
Índice Futuro 672.718,09 0,30
Fundos de Ações 33.264.580,27 14,84
TOTAL 224.192.228,87 100

Segmento de Imóveis
Modalidade Valor % de Participação

Edificações para uso próprio 146.617,50 0,09
Edificações Locadas a Terceiros 138.181.342,89 83,09
Edificações em construções 27.975.706,78 16,82
TOTAL 166.303.667,17 100

Segmento de Operações com Participantes
Modalidade Valor % de Participação

Empréstimos 219.673.122,01 100
TOTAL 219.673.122,01 100

Segmento de Investimentos Estruturados
Modalidade Valor % de Participação

Fundo em Participações 364.542.189,49 92,74
Fundos de Investimentos 
Imobiliários

28.533.859,33 7,26

TOTAL 393.076.048,82 100

tabilidade, Quadro Comparativo e Política de Investimentos. Neles 
estão os dados sobre os investimentos do Instituto.

No item Composição por Segmento, o participante confere 
quanto está investido em cada modalidade como mostram as tabelas.

Algumas informações são apenas para os participantes, por isso 
é necessário acessar o portal com o CPF e senha. Se esqueceu a se-
nha, utilize o Lembrar Minha Senha, ou solicite pelo Fale Conosco 
ou pelo 0800-707-1273.
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RESULTADOS NOSSOS NÚMEROS

SETEMBRO
Cota Plano CV 6,586190819 

Cota Plano Anei 1,157923121 

Plano CV R$ 2.801.600.353,65

Plano BDI R$ 82.270.787,79

Plano BDII R$ 12.725.270,20

Plano Anei R$ 200.900,62

Patrimônio consolidado  R$ 2.897.145.136,81 

Patrimônio Líquido 
Meta Atuarial - 2003 a 2015

Distribuição dos Investimentos

Imóveis Op. com Participantes
Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

RENTABILIDADE NO 
LONGO PRAZO SUPERA 
META ATUARIAL

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014

Patrimônio Líquido 
Acumulado

Meta Atuarial 
Acumulada

2009 2012

538,80%

343,38%

2015

7,84%

5,81%7,68%

64,92%

13,75%

O cenário econômico 
atual tem afetado diretamente os 
retornos financeiros das empre-
sas em 2015. Para tentar driblar 
os impactos, o INFRAPREV tem 
priorizado os títulos públicos, por 
ser uma estratégia mais conser-
vadora e com boas oportunida-
des de retorno.

A diversificação da cartei-
ra de investimentos tem ajudado o INFRAPREV a proteger o capital dos participantes 
contra as recentes crises econômicas. De janeiro de 2003 a setembro de 2015 a ren-
tabilidade consolidada totalizou 435,57%, superando a meta acumulada de 343,38%. 
No mesmo período, o patrimônio líquido dos planos de benefícios cresceu 538,80%.

A rentabilidade dos investimentos, nos nove primeiros meses do ano, foi 
de 7,13%, ficando abaixo da meta atuarial (INPC+ 5,5%), cujo retorno foi de 
12,80%. No entanto, o percentual alcançado ficou acima da Poupança (5,90%) 
e do IGP-M (6,35%) e próximo do INPC (8,24%).

Até setembro, a rentabilidade dos segmentos de renda fixa (12,41%) e de 
empréstimo (11,13%) tiveram melhor desempenho e superaram a meta. A renda 
variável apresentou rentabilidade negativa de 5,25%, em decorrência da instabili-
dade político-financeira e da perda do grau de investimento do Brasil. Ainda assim, 
quando comparado ao Ibovespa (índice da BMF&Bovespa), que teve retorno nega-
tivo de 9,89%, a renda variável apresentou um desempenho superior.

INFRAPREV TEM PRIORIZADO O INVESTIMENTO EM TÍTULOS 
PÚBLICOS, POR SER UMA ESTRATÉGIA MAIS SEGURA, EM FUNÇÃO 
DE UM CENÁRIO ECONÔMICO DESFAVORÁVEL NO MOMENTO

COTA DO PLANO CV TEM EVOLUÇÃO POSITIVA
A cota representa a menor parte do patrimônio do 

Plano CV. Os valores da cota são reajustados em função 
do desempenho dos investimentos (renda fixa, renda vari-
ável, imóveis, empréstimos e investimentos estruturados). 
Em setembro/2015 a cota foi de 6,586, resultado positivo 
que representa crescimento de 0,8% em relação a agos-
to/2015, mês em que foi registrada a única queda nos 12 
últimos meses.  Confira o gráfico ao lado.  

No extrato de conta o participante visualiza o nú-
mero de cotas que possui. Com a sua contribuição mensal 
e do patrocinador, esse número tende a aumentar. Isso 
porque a quantidade de cotas é multiplicada pelo valor da 
cota do mês que vai resultar no seu saldo de conta. 

Cálculo - Para obter o valor da cota, o INFRAPREV con-
sidera o patrimônio do mês anterior, mais a rentabilidade dos 
investimentos e deduz custos administrativos e de investimentos. 
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