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Prezado(a) Participante e Assistido(a), 

 

 

A RJPRev recebeu a aprovação do Conselho Deliberativo para a alteração do índice de 

referência (benchmark) da Fundação.  

 

 
 

 

A preocupação com o aumento do gasto público e a piora na evolução da dívida pública 

devido ao combate aos efeitos sociais e econômicos adversos causados pela pandemia de 

COVID-19 causou uma piora no perfil da dívida, com encurtamento dos prazos de 

vencimento, maior demanda por títulos prefixados e aumento do prêmio de risco dos 

novos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. 

Mesmo que a insolvência do Governo Federal não seja necessariamente o cenário 

esperado, é preciso levar em conta a existência de pressões por gastos adicionais não 

contempladas, ainda, na peça orçamentária. Em um cenário de incertezas como o atual, 

os agentes tendem a preferir ativos com maior liquidez, reforçando ainda mais o 

encurtamento do prazo de vencimento da dívida pública. 

As incertezas em relação à duração dos efeitos da pandemia afetam a recuperação da 

atividade econômica e, por conseguinte, o resultado fiscal e o mercado de títulos públicos. 

Existe a possibilidade de uma segunda onda de disseminação do vírus, como ocorreu em 

outros países, o que postergaria a retomada da economia ainda mais. Assim, é possível 

que as medidas excepcionais adotadas em 2020 sejam postergadas para 2021. 

As expectativas dos agentes econômicos a respeito da sustentabilidade fiscal têm se 

deteriorado conforme a política econômica do Governo Federal mostra sinais de um 

possível rompimento do teto de gastos. 

De:

Para:

30% IMA-S;  45% IMA-B;  25% Tesouro IPCA +

30% IMA-S; 25% IRFM; 20% IMA-B; 25% Tesouro IPCA +



 

Dessa forma, a RJPrev propôs a alteração da composição do índice de referência 

(benchmark) da Política de Investimento, com encurtamento da duration da carteira de 

investimentos da RJPrev, objetivando a diminuição do risco do portfólio da entidade no 

curto prazo. 

Caso haja alguma dúvida quanto à alteração, entre em contato com um dos nossos 

canais de atendimento. 

 atendimento@rjprev.org.br 

 (21) 2333-4161 (9h às 18h) 

 (21) 96507-2122 (9h às 18h) 

 

http://www.rjprev.rj.gov.br/regulamento_plano.asp#contatoRjprev

