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Infraprev faz
palestras em Recife,
João Pessoa
e Vitória
Infraprev faz palestras nos
aeroportos de Recife,
João Pessoa e Vitória.
Foram abordadas as
questões sobre
benefícios
relacionados
ao Plano de
Contribuição
ANO 29-1º TRIMESTRE-2019
Variável, as
opções disponíveis
aos participantes em
caso de desligamento
e a importância do fundo
de pensão na programação
para a aposentadoria. A equipe do
Infraprev foi formada pela diretora de
Benefícios, Ana Lúcia Esteves, pelo gerente
de Seguridade, Marcelo Motta, e pela assessora
de Investimentos, Alessandra Azevedo, que
responderam aos questionamentos dos participantes
e esclareceram as principais dúvidas.

153

Novo Jornal Futuro
A primeira edição do Jornal Futuro de 2019 traz novidades. Está com nova
programação visual, com maior adequação às exigências de leitores cada vez mais
conectados ao ambiente digital, e a periodicidade passou a ser trimestral.
O conteúdo editorial também foi readequado e traduzirá, numa linguagem simples e acessível
ao participante, o trabalho realizado pelo Infraprev.
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Bate-papo

Bons resultados e novos desafios
Um dos principais
desafios do
Infraprev e
do segmento
é continuar
gerenciando o
patrimônio dos
participantes em
um ambiente
econômico com
juros mais baixos.

O Infraprev fechou as demonstrações financeiras de 2018 e conseguiu que todos os planos
de benefícios encerrassem com superávit no ano.
O Plano de Contribuição Variável (CV), maior entre os administrados pelo Instituto, chegou ao
fim do exercício com um superávit no ano de R$ 17,04 milhões. O resultado reduziu o déficit
acumulado do plano para R$ 47,6 milhões. Em dois anos o déficit Plano CV diminuiu R$ 106
milhões. Além do resultado positivo dos investimentos, a avaliação atuarial anual contribuiu
para esse resultado.
No tocante ao desempenho da carteira de investimentos, apesar de não ter atingido a meta
atuarial de 9,36%, o Plano CV alcançou rentabilidade bruta de 8,93%, superior à média obtida
pelas entidades fechadas de previdência complementar (8,02%), ao retorno alcançado pela
previdência aberta (7,82%) e equivalente a 139% do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) - principal indicador utilizado pelos bancos como referência para remunerar os investimentos dos seus clientes.
Na agenda para 2019, um dos principais desafios do Infraprev e do segmento de previdência
complementar fechada é continuar gerenciando o patrimônio dos participantes em um ambiente econômico com juros mais baixos, tornando importante dosar o risco a incorrer nas
aplicações versus o retorno que deve alcançar para atingir a meta atuarial.
No Instituto, em particular, estamos trabalhando cada vez mais para aprimorar a governança,
os processos internos e a comunicação com o participante, visando garantir uma gestão ética, profissional e transparente.
Nesta primeira edição do ano, os participantes podem conferir, além dos detalhes dos resultados alcançados de todos os planos de benefícios em 2018, a nova taxa de juros no simulador do Plano CV, uma informação importante sobre empréstimos, a alteração de percentual
de contribuição, entre outros assuntos.
Trabalhamos com afinco e dedicação, para que o Infraprev esteja com você até o futuro.
Diretoria Executiva
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Canal Aberto

SALDO DE CONTRIBUIÇÃO

Se eu tiver uma dívida com o Infraprev, o meu saldo de contribuição poderá ser retido por
essa instituição para pagamento dessa dívida, mesmo sem a minha autorização?
Desde já agradeço a atenção dispensada!
Orlando Marques Fontenele Júnior
Brasília – DF
RESPOSTA:
Não. Apenas quando o participante opta por efetuar a portabilidade terá o saldo devedor
de empréstimo (total ou parcial) descontado do valor a ser transferido para outra entidade
ou banco, em conformidade ao Parecer nº26/2015/PF-PREVIC/PGF/AGU ou quando realizar o resgate. No caso do resgate, o saldo devedor de empréstimo será descontado do
valor que o participante tem direito a receber. Se o valor da portabilidade ou do resgate não
for suficiente para quitar o saldo devedor de empréstimo, o Infraprev irá efetuar o recálculo
do saldo devedor remanescente, que deverá ser pago através de boleto bancário.

SENHA

Quais tratativas para o empregado obter a senha do Infraprev?
Elenice Alves da Silva
Belo Horizonte – MG
RESPOSTA:
A senha poderá ser solicitada por e-mail no Fale Conosco no portal, www.infraprev.org.br,
ou pelo 0800 707 1273.

PAMI

Informo que não recebi o boleto do PAMI referente ao mês de dezembro. Aguardo para
efetuar o pagamento, que inclusive foi vencido 26/12/2018.
Mario Luiz Monteiro Cajary
Rio de Janeiro - RJ
RESPOSTA:
O boleto do PAMI é gerado somente pela Infraero. Orientamos que o senhor entre em contato com os Recursos Humanos de sua unidade aeroportuária para solicitar a segunda via.
O Infraprev não participa da administração do plano.
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Nossos
Números

Resultados dos
planos em 2018
A rentabilidade do
Plano CV também
foi superior à média
da indústria tanto
das entidades
de previdência
complementar
abertas quanto das
entidades fechadas.

O Infraprev divulgou em março em seu portal os resultados de 2018. Todos os planos de
benefícios alcançaram superávit. Os recursos administrados, em dezembro de 2018, totalizaram R$ 3,4 bilhões e a quantidade de participantes fechou em 12.673 ativos e assistidos.

PLANO CV
O Plano de Contribuição Variável encerrou 2018 com rentabilidade bruta de 8,93%. Mesmo tendo
alcançado um resultado levemente inferior à meta atuarial (INPC+ 5,60% a.a.) de 9,36% no mesmo período, sua performance foi em linha com o mercado de previdência complementar.
A rentabilidade do Plano CV também foi superior à média da indústria tanto das entidades
de previdência complementar abertas quanto das entidades fechadas. O levantamento
da rentabilidade mediana das entidades fechadas feito pela consultoria financeira Aditus
mostra um retorno de 8,76% para planos de contribuição variável, enquanto os dados da
Economática apresentam o resultado das entidades abertas (fundos de previdência PGBL
e VGBL) com uma média de 7,82%.
Também atingiu 139% do CDI, principal indicador econômico utilizado como referência pelos bancos para remunerar os investimentos dos seus clientes, mostrando que a rentabilidade foi satisfatória.
O total de recursos garantidores do plano fechou o ano em R$ 3,26 bilhões, tendo uma variação positiva de 5,7% em relação a dezembro de 2017.
A rentabilidade da cota do plano, líquida das taxas, ficou em 8,60% no ano.

RENTABILIDADE COMPARATIVA - PLANO CV - 2018
8,93%

Rentabilidade
Plano CV

8,60%

Cota

8,76%

9,36%
7,82%

Rentabilidade Rentabilidade das
do setor (EFPC) entidades abertas

6,42%

CDI
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Nossos Números

Rentabilidade por segmento
Dentre os segmentos investidos, a renda fixa, que tem a maior representatividade no plano (70% de participação), obteve
retorno de 10,06%, bem superior à meta atuarial e aos principais indicadores econômicos. Entre os outros segmentos, o
melhor desempenho foi na carteira de empréstimos, com 16,12%; seguido por renda variável, com 10,63% e investimentos
estruturados, com 8,16%.
Já o segmento imobiliário apresentou rentabilidade negativa de 2,42%. O setor imobiliário vem passando por uma crise nos
últimos anos, com elevada vacância das lajes corporativas, que influencia diretamente e de forma negativa no valor dos imóveis que são utilizados para renda, que é o caso do Infraprev.
O investimento no exterior, cuja primeira aplicação no segmento foi realizada em novembro, apresentou rentabilidade negativa de 10,27%. “O percentual alocado nesse segmento corresponde a apenas 0,23% do total de recursos garantidores
do plano e seu investimento, com proteção cambial, teve como objetivo diversificar os aportes em renda variável no Brasil.
O curto período (novembro e dezembro) não é suficiente para fazer uma análise da tendência da estratégia”, explicou a
Diretora de Administração e Finanças, Juliana Koehler.

RETORNO POR SEGMENTO - PLANO CV - 2018
10,06%

10,63%

16,12%
9,36%

8,16%

-2,40%
Renda Fixa

Renda Variável

Investimento
Estruturado

Imobiliário
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Resultado financeiro
O Plano CV registrou superávit no ano de R$ 17,04 milhões, diminuindo o déficit técnico acumulado para R$ 47,6 milhões. “Além
do resultado positivo dos investimentos, a própria avaliação atuarial também ajudou o resultado. É importante lembrar que, em
dois anos, o Plano CV já reduziu o déficit em R$ 106 milhões”, esclareceu Juliana Koehler. Abaixo, o resultado do Plano CV:
R$ mil
Resultado Acumulado (até 2017)
Resultado no ano

-64.576
17.041

1

Resultado Acumulado (até 2018)

-47.536

2

(+/-) Ajuste de Precificação

64.072

3

Equilíbrio Técnico Ajustado

16.536

4

Limite de Déficit para Equacionar

-73.442

O Ajuste de Precificação (2) pode ser entendido como uma antecipação dos ganhos que decorrem da manutenção de títulos
públicos indexados à inflação que estejam classificados como “mantidos até o vencimento”. Esse valor é somado ao Resultado Acumulado do ano (1) para encontrar o resultado do plano. O Equilíbrio Técnico Ajustado (3) é o valor que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) verifica para termos de equacionamento. Esse número fechou em
R$ 16,54 milhões positivos, ou seja, superavitário.
Esse resultado está dentro do Limite de Déficit para Equacionar (4) permitido pela legislação, não sendo necessário elaborar
um plano de equacionamento de déficit para o exercício de 2019. O Plano CV poderia apresentar um resultado deficitário de
até R$ 73,442 milhões.
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Nossos Números

PLANO BDI SALDADO
Com patrimônio de R$ 86 milhões, o Plano de Benefício Definido – Plano BD I Saldado, fechado a nova adesões desde 2000, obteve rentabilidade acumulada no ano de 9,76% e superou a meta atuarial (INPC + 5,44% a.a.) de 9,19%. Os melhores desempenhos
foram nos segmentos de empréstimos, com 20,32%; investimentos estruturados, com 14,57%; e de renda fixa; com 9,56%.
O Plano apresentou superávit técnico de R$ 1,06 milhão em 2018, e com isso o superávit acumulado ficou em R$ 8,23 milhões. Esse valor foi contabilizado como Reserva de Contingência, cujo objetivo é dar cobertura no caso de ocorrerem resultados desfavoráveis no plano em exercícios futuros.

RENTABILIDADE COMPARATIVA - PLANO BDI - 2018
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PLANO BDII
O Plano II de Benefício Definido - Plano BDII, fechado a novas adesões desde 2000 e patrimônio de R$ 13,3 milhões, alcançou rentabilidade bruta de 9,69%, superando a meta atuarial (INPC + 5,40% a.a.) de 9,15%. O desempenho da carteira de
empréstimo, com 16,74%; e de investimentos estruturados, com 14,40% impulsionaram o resultado. O segmento de renda
fixa alcançou rentabilidade de 9,60%.
O plano apresentou um superávit de R$ 1,98 milhões em 2018, levando a um superávit acumulado para R$ 4,96 milhões.
“Este plano já está com um plano de distribuição de superávit em curso”, destacou Juliana Koehler.
O valor do superávit foi alocado na Reserva de Contingência até o limite permitido pela legislação. Após a apuração da Reserva de Contingência, o saldo remanescente do superávit foi contabilizado como reserva especial para revisão de plano.

RENTABILIDADE COMPARATIVA - PLANO BDII - 2018
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bruta do Plano
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PLANO PAI – I
O Plano Associativo Infraprev I (PAI-I), também conhecido como plano ANEI, com patrimônio de R$ 292 mil, teve rentabilidade positiva de 6,22%, abaixo da meta de rentabilidade (INPC + 5,5%a.a.) de 9,12%. Este resultado foi decorrente da não
aderência do perfil de investimento desse plano com sua meta de rentabilidade. Sua alocação, tendo em vista seu baixo patrimônio e alta necessidade de liquidez, é direcionada para fundos de investimento em renda fixa de baixo risco, que performa
próximo do CDI. “Alteramos a meta do plano para CDI em 2019, de forma a ficar compatível com o tipo de investimento que
pode ser realizado com um patrimônio desta magnitude” afirmou Juliana.
O plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida e, por isso, não apresenta déficit ou superávit e não possui meta
atuarial. Em 2018, como não houve concessão de benefícios, o plano só compõe Provisão Matemática de Benefício a Conceder.
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Pra Você

Participantes podem
aumentar contribuição
A Receita Federal
permite que as
contribuições para
aposentadoria sejam
deduzidas no imposto
de renda até 12%
dos rendimentos
tributáveis recebidos
no ano.

Os participantes do Plano CV que desejarem alterar o percentual de contribuição já podem
fazer a mudança. A decisão é voluntária e a mudança pode ser feita somente no portal do
Infraprev pelo Autoatendimento > Serviços > Alteração de Percentual. Ao final da operação, o sistema emite um comprovante que deverá ser impresso para efeito de comprovação. O prazo para alteração vai até dezembro.
Desde março é possível alterar a contribuição básica e a específica. Ao aumentar a contribuição básica, o participante estará colaborando para a elevação dos seus recursos poupados para a aposentadoria. Além disso, no que diz respeito à tributação, a Receita Federal
permite que as contribuições para aposentadoria sejam deduzidas no imposto de renda
até 12% dos rendimentos tributáveis recebidos no ano. Pelas regras, quem aumentar a
contribuição este ano terá a dedução no imposto de renda a ser declarado em 2020.
Se decidir elevar o percentual da contribuição básica, o participante ainda tem
a vantagem do aumento do percentual também do valor da patrocinadora
(limitado a 8% do salário de participação até R$ 1.401,47), consequentemente o saldo de conta total para o recebimento do benefício de
aposentadoria no futuro fica maior.
A contribuição específica serve para o custeio do pecúlio
pago aos beneficiários do participante.

Previdência

O Infraprev realizou
estudo da taxa de
juros com objetivo de
adequar as provisões
do plano e atender à
legislação vigente.

Simulador de
aposentadoria
já considera nova
taxa de juros

A taxa de juros que compõe a meta atuarial do Plano CV de 5,60% em 2018
passou para 5,50% em 2019. O simulador de aposentadoria, desde 1º de abril,
está considerando a nova taxa na projeção do benefício de renda mensal vitalícia.
Na Avaliação Atuarial de 2018, o Infraprev realizou estudo da taxa de juros com objetivo de
adequar as provisões do plano e atender à legislação vigente. Para determinação da taxa de
juros é observada a situação em que o plano se encontra para adaptá-lo a um cenário mais
realista, que sustente os valores necessários aos pagamentos dos benefícios atuais e futuros.

1º trimestre de 2019

Jornal Futuro

8

Serviços

Crédito de empréstimo
não pode ser feito em
conta de natureza salário
Essas contas não
permitem outro tipo
de crédito que não seja
exatamente o salário
do empregado.

Para solicitar um empréstimo no Infraprev, o participante deve informar os dados bancários de uma conta
corrente na qual ele seja o titular. Os empréstimos aprovados pelo Instituto não podem ser
creditados em contas de natureza salário.
Essas contas não permitem outro tipo
de crédito que não seja exatamente
o salário do empregado.
Juntamente com o contrato
de empréstimos, o participante
deve enviar ao Infraprev o documento que informa a margem consignável
da Infraero e as seguintes cópias: cartão da
conta bancária informada; último contracheque e comprovante de residência.

Governança

Claudia Avidos assume diretoria de
comissão de governança da Abrapp
O desenvolvimento das políticas e ações de governança do Infraprev levaram a diretora-superintendente a ser indicada como diretora responsável pela Comissão Técnica de Governança e Riscos da associação do setor, a Abrapp. Desde o início de fevereiro, Claudia
Avidos assumiu a diretoria e coordenará todas as seis comissões técnicas regionais do país,
que reúne especialistas nas áreas de riscos, controles internos, compliance e governança
de diversas entidades.
“A missão é debater e disseminar boas práticas e novas ideias, promovendo o engajamento sobre o tema que cada vez ganha mais relevância entre os fundos de
pensão”, afirma Claudia.
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Pra Você

Aposentados precisam se recadastrar
O recadastramento é
obrigatório.
Além do formulário,
o aposentado precisa
enviar ao Infraprev
cópia da carta de
concessão do INSS
e comprovante
de residência.

O Infraprev enviou o formulário de recadastramento a todos os aposentados. A remessa foi
feita pelos Correios e deverá ser devolvida, também via postal. O prazo original era até 31 de
março, mas quem ainda não fez deve enviar a documentação o mais breve possível porque
o procedimento é obrigatório
Além do formulário, o aposentado precisa enviar ao Infraprev cópia da carta de concessão do
INSS e comprovante de residência. A novidade este ano é a necessidade de preenchimento da Declaração FATCA (Foreign Account Tax Compliance), resultado de um acordo entre a
Receita Federal do Brasil e o governo dos Estados Unidos, visando combater a evasão fiscal.
No formulário enviado pelo Instituto, os dados cadastrais do aposentado já estão previamente preenchidos. Caso alguma informação esteja incorreta ou desatualizada, basta fazer a alteração. Além disso, é preciso indicar dependentes para efeito de imposto de renda, assim
como para recebimento de pensão e de pecúlio. Os documentos também podem ser solicitados no Fale Conosco do portal www.infraprev.org.br ou no telefone 0800-7071273.

Por Onde Anda
Leonam José de Magalhães Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
‘’Sou muito grato
por tudo que o
Infraprev me deu
e pelo juízo que
sempre tive de
guardar dinheiro
para hoje ter uma
boa qualidade
de vida e poder
aproveitá-la.”

Morador da Cidade Maravilhosa, Leonam José de Magalhães
afirma que hoje pode desfrutar de uma aposentadoria de qualidade graças ao Infraprev. Ele aproveita o
merecido descanso após 40 anos trabalhados na
Infraero – passou a maior parte do tempo no
Aeroporto Internacional Tom Jobim, mais
conhecido como Galeão, onde atuou
como Coordenador de Logística de Carga, e oito anos no Aeroporto Santos Dumont,
como Coordenador de Manutenção. Seu hobby
preferido é jogar tênis, esporte que pratica há 20
anos, e viajar com a esposa, Maria do Céu Carneiro. Leonam adora conhecer lugares novos e está sempre em contato com a natureza. Entre outros roteiros, já foi para a cidade
de Bonito, em Mato Grosso, para a Amazônia e para Fernando de
Noronha. “Sou muito grato por tudo que o Infraprev me deu e pelo
juízo que sempre tive de guardar dinheiro para hoje ter uma boa qualidade de vida e poder aproveitá-la.”
Contato: leonamjmf@yahoo.com.br
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