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INTRODUÇÃO 

A principal função da RJPrev é prover 

benefícios aos participantes e assistidos do 

Plano de Benefícios por ela administrado. 

Desta forma, a gestão dos recursos tem 

como objetivo buscar os resultados 

necessários de forma a cumprir suas 

obrigações previdenciárias, dentro de uma 

adequada relação entre risco e retorno 

esperado, observando as restrições que 

incluem a necessidade de liquidez, 

horizonte de tempo, preferências e limites 

legais e regulatórios. 

Neste contexto, a Política de Investimentos 

– PI é um documento formal que fornece a 

estrutura para a gestão dos investimentos, 

os objetivos e restrições de cada segmento, 

as metas de retorno, os parâmetros de risco 

e o nível de governança. Suas principais 

finalidades são: 

I. Promover a disciplina de longo prazo na 

gestão dos recursos; e 

II. Proteger a alocação estratégica contra 

mudanças de curto prazo nas condições 

de mercado, seja de pessimismo ou 

otimismo. 

A Política de Investimentos da RJPrev, além 

de atender ao que determina a legislação 

vigente1 e o Estatuto da Fundação, 

estabelece as diretrizes do Conselho 

Deliberativo, a serem cumpridas pela 

Diretoria Executiva, em relação à gestão dos 

recursos garantidores do Plano de 

Benefícios RJPREV-CD e dos recursos do 

Plano de Gestão Administrativa – PGA. 

                                            
1 Conforme art. 9° da Lei 4.595/1964 e o disposto no 
art. 9°, § 1°, da Lei Complementar n° 109/2001, a 
Resolução CMN nº 3.792/2009 e demais alterações 
posteriores dispõem sobre as diretrizes de aplicação 

Esta PI estará vigente durante o ano de 

2018, porém com diretrizes estabelecidas 

com foco num horizonte temporal de cinco 

anos. Entende-se que esta Política é um 

documento dinâmico e será submetida a 

revisões anuais ou períodos inferiores a 

este, sempre que necessário, com o intuito 

de preservar as condições de segurança, 

rentabilidade e liquidez dos investimentos, 

e para refletir mudanças na conjuntura 

econômica, nas condições de mercado, no 

passivo dos Planos ou em função de 

mudanças na legislação. 

Tendo em vista a prática da transparência e 

a sua relação com os participantes e os 

patrocinadores, a RJPrev divulga esta 

Política de Investimentos em sua página 

eletrônica na internet. 

Por fim, esta PI está em conformidade com 

a legislação vigente, sendo elaborada pela 

Diretoria Executiva e posteriormente 

aprovada em 17 de Novembro de 2017, 

pela 56ª reunião do Conselho Deliberativo². 

dos recursos garantidores dos planos administrados 
pelas EFPC. 
² Conforme disposto no art.16 da Resolução CMN nº 
3.792/2009. 
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PASSIVO 

Entre os vários elementos desta PI, a 

descrição dos planos administrados pela 

RJPrev é sem dúvida um dos mais 

importantes. 

Ela fornece os fundamentos para o melhor 

entendimento dos objetivos de 

investimentos para cada plano, suas metas 

e seus limites de risco. 

Plano RJPREV-CD 

A RJPrev administra um plano de benefícios 

de natureza previdenciária e complementar 

denominado RJPREV-CD, destinado aos 

servidores públicos civis titulares de cargos 

efetivos e de cargos vitalícios do Estado do 

Rio de Janeiro que ingressaram no serviço 

público a partir da data do início do 

funcionamento da Fundação. Aprovado 

pela PREVIC, em 02 de setembro de 2013, 

este plano está registrado com o CNPB de 

número 2013.0013-47. 

Estruturado na modalidade de contribuição 

definida, os riscos intrínsecos aos planos de 

benefícios previdenciários, como os de 

mercado e biométricos, são, comumente, 

transferidos integralmente para os 

participantes. 

O RJPREV-CD contém os recursos das contas 

individuais dos seus participantes e de seus 

fundos coletivos, tais como, Fundo de 

Cobertura dos Benefícios não Programados 

(FBnP), Fundo de Cobertura da Longevidade 

(FCL) e Fundo de Recursos não Resgatados 

(FRnR). 

Tanto o FBnP quanto o FCL são constituídos 

pelas contribuições mensais fixadas no 

plano de custeio, que ficarão 

disponibilizadas em uma conta única para 

cada um destes fundos, sendo o FBnP 

destinado ao pagamento dos benefícios não 

programados, invalidez e morte, e o FCL 

destinado ao pagamento do benefício por 

sobrevivência do assistido, longevidade. 

O resultado atuarial acumulado do Plano no 

fim de 2016 é superavitário em R$ 183,06 

mil. Esse resultado decorre de ganhos 

atuariais na provisão matemática de 

benefício a conceder relativa à cobertura do 

benefício de longevidade. 

Para os benefícios não programados, a 

RJPrev mantém contrato com seguradora 

para a cobertura total destes benefícios. 

A duração do passivo do Plano referente à 

parcela da obrigação do plano relativa ao 

benefício de longevidade a conceder é de 

aproximadamente 59 anos. Esses benefícios 

iniciarão, após os futuros aposentados 

programados (ou sua respectiva 

pensionista) ultrapassarem a expectativa de 

vida que se tinha na data da concessão do 

benefício a conceder. 

Entre as hipóteses atuariais adotadas, a taxa 

real anual de juros é 4,50% ao ano e o 

indexador do plano é o IPCA. 

De acordo com estudos de fluxos de caixa e 

risco de liquidez de descasamento 

elaborados pela Entidade, por estar em sua 

fase inicial, durante muitos anos 

predominará grandes fluxos de ingressos de 

recursos de receitas previdenciárias e, por 

outro lado, pequeno volume de saída de 

capital para custear os benefícios do Plano, 

resultando em forte acumulação de 

recursos. 

Plano de Gestão Administrativa 

Além dos recursos garantidores do Plano 

RJPREV-CD, são administrados também os 



 

Política de Investimentos 2018 - RJPrev 

recursos do Plano de Gestão Administrativa 

- PGA. 

Este Plano é constituído com recursos 

provenientes de aporte a título de 

adiantamento de contribuição2 e das 

contribuições administrativas mensais 

repassadas ao PGA pelos planos 

previdenciais e pelo fluxo dos 

investimentos. 

O custeio administrativo é formado pela 

taxa de carregamento, incidente sobre as 

contribuições patrocinadas e facultativas ou 

benefícios dos assistidos, e da taxa de 

administração, incidente sobre o saldo das 

contribuições voluntárias e as 

portabilidades oriundas de outras entidades 

de previdência. 

De modo a assegurar a estabilidade e a 

perenidade da gestão administrativa dos 

planos administrados pela Entidade, foi 

criado o Fundo Administrativo, fundo 

coletivo cujos recursos ficarão 

disponibilizadas em uma conta única. 

Estes recursos descritos acima se destinam 

à cobertura das despesas administrativas a 

serem realizadas pela RJPrev. 

De acordo com estudos de fluxos de caixa e 

risco de liquidez de descasamento 

elaborados pela Entidade, em relação ao 

PGA, não é esperada a acumulação de 

valores representativos para os próximos 

anos, tendo em vista as saídas de recursos 

para custear as despesas necessárias ao 

pleno funcionamento da Fundação. 

                                            
2 Conforme disposto no art. 33 da Lei Estadual n° 
6.243/2012. 
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CENÁRIO 
MACROECONÔMICO 

O cenário macroeconômico consiste na 

definição de determinadas premissas que 

permitem projetar o comportamento 

futuro das principais variáveis econômicas. 

A sua elaboração visa orientar os processos 

de planejamento, análise e tomada de 

decisão dos investimentos e fornecer ao 

gestor um quadro prospectivo das 

condições que afetam os mercados, 

tornando seu processo decisório mais 

eficiente. 

 

Cenário Externo 

Nos mercados globais, entre 

diversos fatores, o mais marcante do ano 

continuou sendo a surpreendente eleição 

de Donald Trump como 45º Presidente do 

Estados Unidos. Medidas protecionistas 

deram o tom da campanha e o temor pairou 

sobre a sua real implementação. 

Transparecendo confiança, os 

representantes do governo eleito 

anunciaram o chamado “Trump Trade”. O 

plano efetivamente é ambicioso em alguns 

aspectos, porém é importante perceber as 

limitações com as quais o governo teve de 

lidar e destacar que suas implementações 

não tiveram boa aceitação. Além de não ter 

maioria no congresso, as promessas de 

campanha podem reduzir substancialmente 

a arrecadação. A leitura feita pelo mercado 

mostrou que as políticas propostas têm de 

ser mais conservadoras do que as 

apresentadas por Trump em campanha e 

levarão tempo até encontrarem aprovação.

  

Um fator importante na condução da 

política monetária tratou também da nova 

composição do Fomc (comitê de política 

monetária dos EUA). Desde o início do ano, 

Donald Trump realizou mudanças na 

composição do comitê, porém a variável 

que trouxe mais expectativas aos 

investidores foi a nomeação de um sucessor 

de Janet Yellen à presidência do Conselho 

de Administração do FED. Considerado um 

republicano, Jerome Powell é membro do 

Fomc há algum tempo. Como tal, sua 

nomeação denota a continuidade da 

política monetária do Fed praticada por 

Yellen, particularmente tratando variações 

nos juros mais lentas e certa moderação, no 

que diz respeito ao balanço patrimonial do 

Fed. Em contrapartida, espera-se que ele 

possa ser mais ativo na parte reguladora. 

Em relação ao balanço do FED, os membros 

levantaram duas questões-chave: deixar 

completamente de reinvestir os valores dos 

títulos que vencem a cada mês ou reinvestir 

parcialmente esses valores, não havendo 

consenso. Como a quantidade de títulos 

que o FED detém e que vence nos próximos 

anos é substancial, o tom foi de cautela e 

parece ser unanimidade entre os membros 

que essa redução deva ser feita de forma 

previsível e que tenha pouco impacto no 

mercado. Cabe ressaltar que o início de 

redução do balanço do FED foi tema 

amplamente discutido e a maioria dos 

membros acredita que isso deva ocorrer 

entre o fim de 2017 e o começo de 2018, 

com reduções mensais e crescentes. A visão 

geral entre os membros do Fomc é que a 

economia americana já se encontra em 

recuperação suficientemente sólida para 

iniciar a redução do estímulo extraordinário 

feito através do balanço do FED. 
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Em relação à política monetária, o ano foi 

norteado pela condução do ciclo de alta de 

juros frente às políticas esperadas. A 

expectativa de criação de medidas pró-

mercado trouxe otimismo aos investidores. 

Sob considerável incerteza quanto ao 

tamanho e formato das próximas mudanças 

fiscais, as variáveis reais da economia norte-

americana estiveram longe de serem 

ameaçadas.  A queda acentuada nas 

expectativas de inflação no início do ano 

passado forçou o Fed a fazer uma correção 

de curso dovish, e, como resultado, o Fed 

realizou apenas um aumento de juros e 

caminha para a segunda alta em dezembro, 

aquém das quatro elevações planejadas 

para 2017. Paralelamente, os dados 

registrados de criação de empregos formais 

surpreenderam durante o ano. A taxa de 

desemprego seguiu em ligeira queda e 

chegou a patamares inferiores aos 

mostrados durante a crise financeira global. 

Corroboraram para o avanço os dados sobre 

confiança dos consumidores e atividade 

industrial, que embora não tenham sido 

vultosas, mostraram que a economia pode 

estar margeando o pleno emprego.  

Em relação à zona do Euro, Mario Draghi, 

presidente do Banco Central Europeu (BCE), 

tem destacado a recuperação da economia 

do bloco, apresentando taxas de 

crescimentos robustas e níveis de 

desemprego relativamente baixos. Diante 

desse cenário, os próximos capítulos devem 

ser a redução do Quantitative Easing 

praticado pelo bloco, ainda que de forma 

lenta e gradual.  

Em relação à China, o crescimento na casa 

dos 6,9%, mesma taxa observada no ano 

anterior, continua mostrando a robustez 

das exportações e do consumo interno 

solidificado, compensando o menor apetite 

pelos investimentos. Esse desempenho 

ocorre em meio aos esforços do governo em 

buscar um equilíbrio entre assegurar um 

crescimento econômico em 6,5% neste ano 

e adotar medidas restritivas, visando conter 

o excesso de crédito e o superaquecimento 

do setor imobiliário no país. Os efeitos de 

um modelo de crescimento econômico 

norteado pelo crédito gerou um 

endividamento total da economia chinesa 

em cerca de três vezes o seu PIB no fim de 

2016, alertando os investidores do mundo 

inteiro. Desde então o governo vem 

adotando medidas para conter e controlar a 

expansão do crédito no país, como elevação 

de juros de curto prazo e restrição ao 

crédito no mercado financeiro informal. 

Assim, os investimentos já começam a 

sentir os efeitos da maior restrição ao 

crédito. Os investimentos residenciais 

perderam força, num sinal de que as vendas 

de imóveis, ainda robustas, desaceleraram 

durante o segundo semestre. Da mesma 

forma, a maior dificuldade em se obter 

financiamentos, bem como as restrições 

impostas aos governos provinciais para 

aquisição de imóveis, levaram a uma 

redução expressiva nos investimentos em 

ativos fixos em geral. A adoção de controles 

mais rígidos na oferta de crédito deve 

começar a afetar o desempenho da 

economia mais intensamente nos próximos 

anos. Embora se espera pelo arrefecimento 

do crescimento ao longo do segundo 

semestre, a meta de expansão em 

patamares muito inferiores aos já 

praticados não devem ser colocadas em 

xeque. No XIX Congresso do Partido 

Comunista Chinês, o atual e reeleito 

presidente por mais cinco anos, Xi Jiping, 
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ratificou a continuidade do modelo político-

econômico já praticado e empenhou-se em 

manter a China uma potência global. 

Por fim, a Figura 1 apresenta as projeções 

de longo prazo do Fundo Monetário 

Internacional, divulgadas no relatório 

Panorama Econômico Mundial (WEO, na 

sigla em inglês), para o crescimento do PIB 

das principais economias do mundo. 

Cenário Interno 

Internamente, o turbulento cenário 

político brasileiro teve participação 

fundamental na precificação dos ativos. Os 

efeitos de políticas não tão claras e a 

impossibilidade de aprovação de reformas 

estruturais importantes ao 

desenvolvimento brasileiro colocaram o 

país numa trajetória de incerteza.  

Em relação à política monetária, o Comitê 

de Política Monetária do Banco Central 

(Copom) ditou o ritmo de afrouxamento 

monetário. Com um viés ortodoxo, a equipe 

de Ilan Goldfajn conseguiu de certa maneira 

imunizar a condução da política monetária 

frente aos aspectos fiscais e levar os níveis 

de inflação para patamares inferiores ao 

piso da meta, tendo o IPCA registrado 

surpreendentes 2,54% ao fim de Setembro 

de 2017 e seguindo uma trajetória de 

estabilidade. As surpresas inflacionárias 

perduraram durante todo o ano e a 

percepção de que ela estava efetivamente 

controlada abriram caminho para cortes 

mais agressivos da Selic, ao ponto de o 

mercado, ao perceber um hiato no produto, 

projetar uma redução abaixo dos 7% 

praticados no governo Dilma Rousseff. Não 

menos importante, foi a decisão do CMN 

(Conselho Monetário Nacional) em reduzir 

a meta de inflação de longo prazo para os 

anos seguintes, visando estar mais em 

sintonia com os países emergentes, reduzir 

a volatilidade, trazer maior previsibilidade 

da economia e juros menores no longo 

prazo. 

Em relação à atividade, coube ao governo 

federal a revisão das metas de superávit 

primário para os próximos anos. Além de 

um déficit elevado para 2017, propôs uma 

redução do superávit primário de 2018 e 

2019, sendo apenas em 2020 um ligeiro 

superávit de 0,3% do PIB. Dessa forma, o 

governo central registrará o seu sexto ano 

consecutivo de déficits primários, algo que 

nunca aconteceu desde o início do Plano 

Real. Paralelamente, as projeções do 

governo para o PIB também sofreram 

alterações. Dessa forma, é possível concluir 

que a dívida pública brasileira deve demorar 

ainda mais a encontrar a estabilidade. A 

clara dificuldade em atingir as metas fiscais 

é fruto da demora em encontrar a 

recuperação econômica. As despesas, em 

termos reais, mostraram-se estáveis. Os 

déficits maiores estão decorrendo da 

surpresa para baixo com a arrecadação, que 

decorre da demora da atividade em se 

recuperar. Dessa maneira, não há outro 

diagnóstico a não ser a deterioração da 
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situação fiscal brasileira, com  a elevação da 

dívida bruta brasileira.  

Em relação ao mercado de trabalho, a 
tímida retomada do crescimento refletiu 
em setembro na menor taxa de 
desemprego registrada para o ano (12,4%), 
inferior aos 13,7% mostrados em março. Ao 
que tudo indica, o nível de correção deve 
ser contínuo e ainda maior. 

Paralelamente, o crescimento mais 

diversificado da atividade mostra que a 

recuperação está ganhando força. A 

economia brasileira parece ter abandonado 

o seu pior momento após ter apresentado, 

durante oito trimestres seguidos, queda do 

PIB. A confiança dos agentes sofreu com a 

crise política em maio, porém encontrou 

recuperação nos últimos meses. As taxas de 

juros recuaram e podem voltar às mínimas 

históricas em breve. Tudo isso deve ajudar 

a economia a voltar a crescer, mesmo que a 

taxa de crescimento não volte aos 

patamares anteriormente vistos. 

A Figura 2 a seguir apresenta um resumo 

das projeções de mercado, com base no 

relatório Focus do Banco Central do Brasil, 

para as principais variáveis 

macroeconômicas no longo prazo. 

 

Figura 2 - Cenário Macroeconômico Brasil

Brasil 2017 2018 2019 2020 2021

PIB (var.%) 0,7 2,5 2,5 2,5 2,5

IPCA (var.%) 3,1 4,0 4,3 4,0 4,0

INPC (var.%) 2,6 4,5 4,3 4,1 4,0

IGP-M (var.%) -1,1 4,4 4,3 4,0 4,0

Juro Selic (em dez.) 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0

Juro Selic (média) 9,8 6,8 8,0 8,0 8,0

Câmbio (em dez.) 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5

Câmbio (média) 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5

Produção Industrial (var.%) 2,0 3,0 3,3 3,0 3,0

Fonte: Relatório Focus de 03/11/2017
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GESTÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

Alocação Estratégica 

A alocação estratégica é a decisão mais 

importante que uma Fundação pode 

realizar em sua gestão de investimentos. 

Alocar estrategicamente significa decidir 

sobre a proporção em que os ativos do 

portfólio serão expostos às diferentes 

classes de ativos existentes. Esta decisão 

leva em consideração as relações de risco e 

retorno de cada classe de ativo, as 

correlações existentes entre estas mesmas 

classes, as perspectivas dos cenários 

econômicos e as características do passivo. 

Por meio dessa decisão, são definidos alvos 

e/ou faixas percentuais de alocação entre as 

classes de ativos, que, em condições 

normais de mercado, visam atender as 

metas de retorno de longo prazo da 

entidade, para um dado nível de risco. 

A exposição primária ao risco de uma 

entidade, ou seja, a contribuição 

predominante às variações nos retornos do 

seu portfólio, também é atribuída a sua 

alocação estratégica. A alocação tática, por 

outro lado, pode realizar o ajuste desta 

exposição ao risco. 

De maneira complementar, a análise da 

necessidade de liquidez auxilia a escolha de 

composições eficientes de ativos, levando 

em consideração as limitações específicas 

do passivo, bem como os fluxos de 

pagamentos e recebimentos esperados 

para cada classe de ativos. 

A análise, gestão e o acompanhamento 

contínuo do ativo e do passivo são de 

fundamental importância para garantir os 

objetivos dos planos, monitorando, 

identificando e tratando o impacto dos 

eventos que possam interferir na sua 

formação ao longo do tempo. 

As diretrizes de alocação estratégica são 

continuamente reavaliadas pela RJPrev, 

utilizando como referência os estudos de 

longo prazo, as revisões periódicas dos 

cenários externos e internos, o 

monitoramento das condições de mercado 

e as perspectivas das relações de risco e 

retorno. 

As oportunidades de alocação estratégica 

são identificadas diante das características 

específicas de cada classe de ativos que 

podem sofrer maior ou menor influência 

dos impactos de cada cenário, em função, 

inclusive, da sua liquidez e do prazo de 

maturação. 

A gestão da alocação estratégica é realizada 

pelo rebalanceamento das classes de ativos. 

Não obstante o objetivo de longo prazo, 

podem ser identificadas tendências de 

médio prazo em função de alterações do 

cenário macroeconômico e da análise das 

condições de risco que proporcionem 

oportunidades de realização de 

rebalanceamentos. 

Por sua vez, uma classe de ativo é definida 

como um conjunto de ativos que carregam 

entre si fundamentos econômicos similares 

e que têm características que os tornam 

distintos de outros ativos que não fazem 

parte dessa classe como, por exemplo, 

indexador, tipo de emissor, prêmio, risco e 

horizonte de tempo. 

De forma a atender a legislação, as classes 

de ativos são agrupadas dentro de 

segmentos. A legislação vigente estabelece 

a classificação e os limites máximos de 
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alocação dos recursos dos planos 

administrados nos seguintes segmentos: 

renda fixa, renda variável, investimentos 

estruturados, investimentos no exterior, 

imóveis e operações com participantes. 

Para os segmentos de investimento, são 

definidas nesta PI metas de rentabilidade 

que, no seu conjunto, estão alinhadas aos 

objetivos estratégicos da Fundação. Estas 

são definidas de acordo com as 

características das classes de ativos que 

compõem cada segmento, conforme 

disposto no item Meta de Retorno desta PI. 

Os investimentos podem ser realizados 

diretamente pela Fundação ou por meio de 

fundos sob gestão terceirizada. Neste 

último caso, embora os gestores externos 

estejam sujeitos aos mandatos e 

regulamentos próprios, a entidade, como 

cotista, deve observar os limites impostos 

pela legislação em vigor e por esta Política 

de Investimentos. 

Os limites de alocação por segmento, ativo, 

emissor, concentração e classe de ativos 

encontram-se no Anexo I. 

Segmento de Renda Fixa3 

O segmento de renda fixa compõe o 

portfólio dos investimentos agregando, por 

suas características e volume, um 

importante fator de diversificação no 

conjunto de segmentos. 

Este segmento tem como principal diretriz a 

aderência ao índice de referência do Plano 

de Benefícios da RJPrev, comportando 

operações ativas e direcionais com o 

objetivo de geração, sempre que possível, 

                                            
3 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. VI, Seção II, Art. 
18. 

de ganhos adicionais ajustados ao risco, seja 

de mercado ou de crédito. 

As decisões de alocação neste segmento 

são fundamentadas na avaliação dos 

cenários econômicos da RJPrev e na análise 

dos veículos de renda fixa pública e privada. 

Entre outros, os seguintes aspectos dos 

ativos são avaliados: taxa de juros, 

indexador, inflação, duration, liquidez, 

solvência, capacidade de pagamento do 

emissor e o prêmio de risco de crédito. 

Nas alocações em crédito privado, a RJPrev 

realizará análises da capacidade financeira 

das empresas, das respectivas emissões e 

dos relatórios de risco de crédito emitidos 

por agências classificadoras de risco 

instaladas no Brasil. A respeito da 

elegibilidade de títulos de crédito privados, 

aqueles que obtiverem classificação de risco 

de no mínimo “BBB-“ serão elegíveis para 

compra, de acordo com a escala interna de 

compatibilização das agências de rating 

formulada pela RJPrev. 

A RJPrev poderá realizar empréstimos de 

títulos e valores mobiliários para fins de 

renda, no âmbito de sistemas de 

compensação e liquidação autorizados a 

funcionar pelo BCB na forma da legislação 

vigente. 

A meta de rentabilidade do segmento de 

renda fixa está definida no item Meta de 

Retorno desta PI. 

Segmento de Renda Variável4 

Em função do potencial de retorno no longo 

prazo e da estrutura de correlação que este 

segmento possui com os outros segmentos, 

a definição da participação de renda 

4 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. VI, Seção II, Art. 
19. 
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variável nos investimentos é de grande 

importância. 

O resultado obtido dessa alocação depende 

do prêmio de risco associado a este 

segmento. Este prêmio é o retorno 

adicional previsto para a alocação em ações 

em relação àquele estimado para 

investimentos em ativos livres de risco. 

O desempenho deste segmento está 

vinculado às perspectivas dos resultados 

das empresas investidas, refletindo o nível 

de atividade das economias local e global. 

Além disso, são fatores relevantes dos 

resultados o desempenho dos setores 

econômicos, os fluxos de recursos 

destinados a esse mercado e o grau de 

aversão ao risco dos investidores. 

O processo de análise dos ativos do 

segmento de renda variável é permanente 

e dinâmico, com as projeções atualizadas 

sempre que são identificadas mudanças 

relevantes no cenário macroeconômico, 

nos fundamentos das empresas ou nos 

preços de mercado. 

Estão consideradas dentro deste segmento 

as ações de emissão de companhias 

abertas, de diferentes níveis de governança, 

e os correspondentes bônus de subscrição, 

recibos de subscrição e certificados de 

depósitos. 

Também estão contemplados os fundos de 

índice negociados em bolsa, os títulos e 

valores mobiliários de emissão de 

Sociedades de Propósitos Específicos – SPE, 

debêntures com participação nos lucros, 

Certificados de Potencial Adicional de 

Construção – CEPAC, certificados de 

                                            
5 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. VI, Seção II, 
Art. 20. 

Reduções Certificadas de Emissão – RCE e os 

certificados representativos de ouro físico. 

A meta de rentabilidade do segmento de 

renda variável está definida no item Meta 

de Retorno desta PI. 

Segmento de Investimentos 

Estruturados5 

A alocação neste segmento busca 

oportunidades de diversificação com 

perspectiva de retornos adicionais às 

classes de ativos tradicionais, inclusive na 

atuação em setores que não estão bem 

representados em índices acionários, em 

empresas em diferentes estágios de 

crescimento, com maior potencial de 

retorno, assim como alocação em ativos de 

base imobiliária e em fundos que atuem em 

diferentes mercados. 

Compõem este segmento os Fundos de 

Investimentos em Participações, em 

Empresas Emergentes, Imobiliários e 

Multimercado. 

Tendo em vista o porte e a estrutura da 

fundação, para esta PI, não há intenção de 

se realizar alocação de recursos neste 

segmento. 

Segmento de Investimentos no 

Exterior6 

A principal motivação para alocação de 

recursos neste segmento é ampliar a 

diversificação de mercados e a possibilidade 

de reduzir o risco do portfólio. Incluem-se 

alocações em títulos soberanos, 

commodities e empresas cujos setores, no 

Brasil, não são quantitativamente bem 

6 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. VI, Seção II, 
Art. 21. 
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representados ou não possuam negociação 

na bolsa de valores brasileira. 

Este segmento é composto por fundos 

constituídos no Brasil, sob gestão 

terceirizada, compostos por ativos emitidos 

no exterior, os fundos de dívida externa, os 

fundos de índice com negociação em bolsa 

no Brasil, os Brazilian Depositary Receipts – 

BDR e ações de empresas do Mercosul. 

Tendo em vista o porte e a estrutura da 

fundação, para esta PI, não há intenção de 

se realizar alocação de recursos neste 

segmento. 

Segmento de Imóveis7 

O investimento em ativos deste segmento 

tem o objetivo de fornecer renda na forma 

de aluguéis e obter ganhos de capital por 

meio de apropriação da valorização dos 

imóveis no longo prazo. 

A atratividade do segmento, como uma 

classe de ativos distinta, é a possibilidade de 

fornecer benefícios de diversificação ao 

portfólio da Fundação, principalmente à 

baixa correlação com as demais classes de 

ativos, pela preservação de valor e pela 

menor vulnerabilidade em situações de 

estresse no mercado financeiro. 

Compõem este segmento os 

empreendimentos imobiliários e os imóveis 

para aluguel e renda, além de outros 

imóveis. 

Tendo em vista o porte e a estrutura da 

fundação, para esta PI, não há intenção de 

se realizar alocação de recursos neste 

segmento. 

                                            
7 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. VI, Seção II, 
Art. 22. 

Segmento de Operações com 

Participantes8 

Atualmente, RJPrev não oferece aos seus 

participantes ativos e assistidos operações 

de empréstimos e financiamentos. 

Porém, devido às características que o 

segmento possui de baixo risco de crédito e 

de aderência ao índice de referência do 

Plano de Benefícios, a Fundação buscará 

desenvolver esta modalidade de 

investimento. 

Metas de Retorno 

Embora os objetivos da gestão dos recursos 

dos planos sejam de longo prazo, também 

são estabelecidos os benchmarks e as 

metas de retorno de curto prazo para cada 

segmento e do conjunto dos investimentos, 

como determina a legislação vigente. 

Os benchmarks são definidos nos estudos 

de alocação estratégica e servem como 

referência de comparação do desempenho 

da gestão ao longo do tempo. O benchmark 

do conjunto dos investimentos consiste na 

ponderação dos benchmarks de cada 

segmento com sua respectiva alocação 

alvo. 

As metas de retorno representam as 

rentabilidades a serem alcançadas, 

definidas com base nas estimativas do 

cenário econômico desta PI e nas condições 

atuais de mercado. A meta de retorno do 

conjunto dos investimentos consiste na 

ponderação da meta de retorno de cada 

segmento com sua respectiva alocação 

alvo. 

8 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. VI, Seção II, Art. 
23. 
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Na Figura 3 abaixo são apresentados os 

benchmarks, a alocação alvo indicada pelos 

estudos de alocação estratégica, as regras 

de formação das metas de retorno e, 

finalmente, as metas de retorno de cada 

segmento e do conjunto dos investimentos. 

Gestão Integrada de Risco 

Uma Gestão Integrada de Riscos, em 

conformidade com o estabelecido na 

legislação vigente, deve estar alicerçada na 

identificação, avaliação, monitoramento e 

controle dos fatores de risco que impactam 

os objetivos da Fundação. Os riscos devem 

ser identificados por tipo de exposição e 

avaliados quanto à sua probabilidade de 

incidência e quanto ao seu impacto nos 

objetivos e metas traçados.  

Uma vez identificados, estes riscos devem 

ser avaliados com observância dos 

princípios de conservadorismo e prudência, 

sendo recomendável que as prováveis 

perdas sejam provisionadas, antes de 

efetivamente configuradas. 

Com o objetivo de estabelecer a Gestão 

Integrada de Riscos, a RJPrev realiza o 

mapeamento dos procedimentos 

operacionais que são considerados 

fundamentais para execução de suas 

atividades.  Ao mesmo tempo, a Fundação 

realiza o monitoramento de risco e controle 

periodicamente, momento no qual a 

entidade identifica os seus riscos por tipo de 

exposição, sua probabilidade de incidência 

e seus impactos. A partir desta 

identificação, a entidade realiza a avaliação, 

o monitoramento e o controle desses riscos, 

inclusive aqueles relacionados à gestão dos 

investimentos, tais como os de mercado, de 

crédito, de liquidez, operacional, legal e 

sistêmico. 

Risco de Mercado 

O risco de mercado refere-se às perdas 

dadas pelas oscilações que o valor dos 

ativos pode sofrer em função da reação dos 

mercados frente às notícias econômicas e as 

condições de mercado, tanto no Brasil como 

no exterior. As oscilações poderão ocorrer 

também em função de alterações nas 

expectativas dos participantes deste 

mercado. 

Para controlar este risco, é necessário 

quantificá-lo. A medida mais usual 

empregada para esta tarefa é o VaR, Valor 

ao Risco, que é a perda potencial máxima 

provável dentro de um portfólio de 

investimento, dado um nível de confiança e 

um horizonte de tempo. 

Utilizada pela RJPrev, esta medida de 

exposição ao risco de mercado leva em 

consideração as alocações nos segmentos 

de renda fixa e variável, possibilitando a 

gestão ativa deste risco e permitindo 

tomadas de decisões que evitem efeitos 

indesejados sobre o portfólio. 

Além deste controle, a Fundação monitora 

o nível de volatilidade dos diversos ativos e 

mercados e, como forma de mensurar a 

diferença de retornos do portfólio da 

entidade, dos segmentos que o compõe e 

dos fundos de investimentos nos quais é 
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cotista em relação aos seus respectivos 

benchmarks, utiliza-se o tracking error. 

A RJPrev realiza também periodicamente 

stress tests das posições de seus 

investimentos, que é uma técnica de 

simulação utilizada sobre o portfólio para 

determinar as reações dos seus diversos 

ativos a diferentes cenários de risco. Sendo 

assim, nestes testes são simuladas 

hipóteses de perdas de acordo com as 

situações de mercado com o objetivo de 

avaliar o desempenho das carteiras na 

hipótese de concretização destes cenários, 

vinculando-o aos resultados dos 

investimentos. A metodologia em questão 

toma por base os cenários de estresse 

próprios e/ou obtidos junto a 

BM&FBovespa. 

Risco de Crédito 

O risco de crédito consiste em dois tipos de 

risco. O primeiro refere-se à possibilidade 

de perda econômica dada pela 

incapacidade da contraparte, emissores de 

títulos de dívida, em honrar os 

compromissos de pagamento de juros e 

principal de suas dívidas. Este risco é 

conhecido como default risk. O segundo 

tipo de risco está relacionado ao impacto 

negativo no valor de um título por conta de 

(a) alterações na percepção que os 

investidores têm sobre as condições 

financeiras das contrapartes, devido às 

mudanças nas condições econômicas e de 

mercado que possam comprometer a 

capacidade de pagamento destes 

emissores, credit spread risk, e (b) a 

possibilidade de redução na classificação de 

risco de um título ou emissor por parte de 

uma agência de rating, downgrade risk. 

A gestão do risco de crédito será realizada 

considerando principalmente os ratings dos 

títulos de instituições financeiras e não-

financeiras, ou das operações estruturadas 

de crédito, sem prejuízo às análises 

realizadas antes da aquisição dos ativos. 

Com base nos ratings, os ativos serão 

classificados como: 

I. Grau de Investimento; e 

II. Grau Especulativo. 

A RJPrev tem como limite investir em títulos 

e valores mobiliários de crédito privado 

classificados como, pelo menos, BBB- (grau 

de investimento) na escala de rating da 

Fundação. Como há diferentes agências de 

classificação de risco, a RJPrev realiza 

internamente a compatibilização das 

escalas destas agências. São elas: Moody’s, 

Fitch Ratings, Standard & Poor's, SR Rating, 

Austin e LF Rating. 

De forma a acomodar eventual redução de 

notas de rating de algum título de crédito 

privado que tenha sido adquirido como grau 

de investimento e se tornou grau 

especulativo, a Fundação estabeleceu 

limites para a manutenção destes ativos, 

conforme Figura abaixo: 

 

Devem ser considerados ainda os seguintes 

pontos: 

I. No caso de duas ou mais agências 

atribuírem ratings, a pior nota deverá 

ser considerada; e 

II. Se não houver rating atribuído, o ativo 

será considerado grau especulativo. 

Caso algum ativo adquirido pela Fundação 

sofra redução de classificação, serão 
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adotadas, se necessário, medidas na 

composição do portfólio, adquirindo ou 

alienando ativos, inclusive no mercado 

secundário, buscando, no mínimo, a relação 

retorno e risco estabelecida para o 

mencionado portfólio. 

Risco de Liquidez 

O risco de liquidez assume duas formas 

distintas. A primeira delas é o risco de 

liquidez de ativos, também conhecido como 

risco de liquidez de mercado. A outra é o 

risco de liquidez de funding ou fluxo de 

caixa. 

O risco de liquidez de mercado ocorre 

quando uma transação não pode ser 

conduzida aos preços vigentes, devido a: (i) 

diferença positiva entre o volume da 

respectiva operação e os volumes 

normalmente transacionados; e (ii) a 

velocidade com que se deseja operar. 

Nesses casos, o gestor poderá ver-se 

obrigado a aceitar descontos ou deságios, 

prejudicando a rentabilidade, e enfrentar 

dificuldade para honrar suas obrigações. 

Como forma de monitorar este risco, a 

RJPrev implementou um sistema próprio de 

Mapeamento de Liquidez, que consiste na 

avaliação do tempo necessário para a 

alienação dos títulos públicos federais e das 

ações presentes na carteira própria da 

RJPrev e/ou dos fundos de investimentos 

nos quais a Fundação seja cotista, 

considerando seus volumes médios de 

transações e o volume máximo de 

negociação desejado de participação da 

entidade nos respectivos mercados. Esse 

tempo dimensiona o grau médio de 

dificuldade de realização desses ativos, o 

que está relacionado ao custo de transação 

associado. 

Com esta metodologia, as seguintes 

perguntas podem ser respondidas: 

 Quantos dias são necessários para 

liquidar um determinado ativo de uma 

carteira e/ou fundo de investimento? 

 Quantos dias são necessários para 

liquidar toda a carteira e/ou fundo de 

investimentos? 

 Qual deve ser o volume mínimo de 

transações em relação ao mercado para 

liquidar uma determinada posição em 

um limite máximo de dias? 

 Qual o valor financeiro máximo que uma 

determinada carteira e/ou fundo de 

investimento pode realizar em n dias? 

Esse Mapeamento é realizado diariamente 

e seus resultados são analisados por meio 

de relatórios específicos apresentados nas 

reuniões do Comitê de Investimentos. 

O risco de liquidez de fluxo de caixa surge 

quando uma instituição não pode cumprir 

com uma obrigação financeira contratada 

em uma determinada data. Em outras 

palavras, é o risco da RJPrev não cumprir os 

seus compromissos previdenciais e 

administrativos por conta do descasamento 

entre os fluxos de caixa dos passivos e dos 

ativos. 

O controle deste risco é realizado por meio 

da elaboração do estudo de macroalocação. 

Neste estudo, a partir das premissas do 

passivo do Plano de Benefícios e do PGA, 

projeta-se o fluxo de caixa líquido 

previdenciário e administrativo para os 

próximos anos e, levando em conta as 

estimativas de fluxo de caixa gerado pelos 

ativos, recomenda-se uma carteira que 

minimiza o risco de descasamento entre 

estes dois fluxos. 
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Além disso, a RJPrev nos seus estudos de 

alocação estratégica, restringe a carteira a 

um percentual mínimo em ativos de 

liquidez imediata, em função das 

expectativas de suas necessidades de caixa, 

reduzindo a possibilidade de que haja 

dificuldade em honrar seus compromissos 

previdenciários e administrativos no curto 

prazo. 

Risco Operacional, Legal e Sistêmico 

Risco operacional é a possibilidade de 

perdas resultantes de falha, deficiência ou 

inadequação na especificação ou na 

condução de processos, pessoas e sistemas, 

bem como de eventos externos que 

proporcionem prejuízos às atividades e aos 

ativos físicos da Fundação. 

Risco legal é a possibilidade de perdas 

decorrentes de autuações, processos 

judiciais ou eventuais questionamentos 

relacionados à falta de conformidade com 

normativos internos, a não execução de 

dispositivos legais, à inadequação ou à 

deficiência em contratos firmados pela 

Fundação bem como a indenizações por 

danos a terceiros decorrentes das 

atividades desenvolvidas. 

A RJPrev busca reduzir esses riscos 

realizando o mapeamento e a formalização 

dos procedimentos operacionais que são 

considerados fundamentais para execução 

de suas atividades. Ao mesmo tempo, a 

Fundação monitora e controla esses riscos 

periodicamente. Dentre os controles 

podem ser destacados: 

 Formalização do processo decisório de 

investimentos; 

                                            
9 Resolução CMN nº 3.792/2009, Cap. V, § 3º, Item III. 

 Atribuições e responsabilidades de 

todos os envolvidos nos processos de 

planejamento, execução e controle de 

investimento; 

 Realização de relatórios diários para 

verificação dos limites de alçada; 

 Realização de relatórios diários para 

verificar a aderência dos investimentos 

às diretrizes da legislação vigente e à 

Política de Investimentos; 

 Análise, por parte da Assessoria Jurídica, 

dos aspectos jurídicos de todos os 

contratos firmados pela RJPrev. 

O risco sistêmico refere-se aos eventos de 

origem externa à Fundação em que uma ou 

mais instituições participantes do sistema 

financeiro, nacional ou internacional, não 

honrem seus compromissos perante outras 

instituições, provocando uma reação em 

cadeia de compromisso não honrados por 

outras instituições, que pode levar ao 

colapso desse sistema. No Brasil, existem 

mecanismos de segurança desenvolvidos 

pelo BCB e as bolsas de valores, com o 

intuito de reduzir a chance de ocorrência de 

operações financeiras não encerradas no 

final de um dia e que visam mitigar tal risco. 

A RJPrev realiza análises periódicas sobre os 

cenários econômicos internos e externos e 

as condições de mercado observando, 

constantemente, os possíveis aspectos que 

possam desencadear o risco sistêmico no 

sistema financeiro nacional e internacional. 

Operações com Derivativos9 

Instrumentos derivativos, de maneira geral, 

são contratos que derivam seu valor do 

valor ou retorno de um ativo-objeto 

específico. 



 

Política de Investimentos 2018 - RJPrev 

Eles podem ser utilizados para atender aos 

objetivos de gestão e redução da exposição 

ao risco dos investimentos ou aumento da 

eficiência de gestão dos ativos pela redução 

dos custos de transação. 

Todas as operações com derivativos, 

realizados sob gestão interna, devem 

ocorrer conforme limites e parâmetros 

estabelecidos na Resolução CMN nº 

3792/2009, com avaliações prévias 

contendo: 

I. O objetivo da sua utilização; 

II. Justificativa da utilização do derivativo; 

III. Modelo, parâmetros e referências 

utilizados na precificação do derivativo; 

IV. O impacto no risco nos investimentos e 

no segmento em que for classificado o 

ativo-objeto referente ao contrato 

derivativo.  

Os fundos de gestão externa estão 

submetidos aos limites e condições 

estabelecidos nos regulamentos dos 

respectivos fundos, devendo ser observada 

a legislação pertinente, inclusive a 

Resolução CMN nº 3.792/2009. 

Precificação 

Os títulos e valores mobiliários integrantes 

das carteiras próprias dos planos 

administrados pela RJPrev e das carteiras 

dos fundos de investimentos, exclusivos ou 

não, nos quais a Fundação é cotista, para 

fins de registro e avaliação contábil, podem 

ser classificados nas categorias títulos para 

negociação ou títulos mantidos até o 

vencimento, conforme o disposto na 

Resolução CGPC n° 04, de 30 de janeiro de 

2002, e alterações posteriores. 

Sendo assim, para a precificação dos ativos 

financeiros, a Fundação adota a marcação à 

mercado e/ou marcação na curva, seguindo 

os métodos e as fontes de referência 

estabelecidos pelo seu agente custodiante. 

A metodologia utilizada por essa instituição 

financeira está detalhada no seu Manual de 

Precificação de Ativos, que é disponibilizado 

para a RJPrev. Este Manual está baseado no 

código de Auto Regulação para Fundos de 

Investimentos e nas diretrizes de Marcação 

a Mercado da ANBIMA. 
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GOVERNANÇA DOS 
INVESTIMENTOS 

Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional da RJPrev é 

constituída pelo Conselho Deliberativo, 

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. O 

Conselho Deliberativo, órgão máximo desta 

estrutura, é responsável pela definição da 

política geral de administração da entidade 

e de seus planos de benefícios 

previdenciários complementares. É 

composto por seis membros titulares e os 

respectivos suplentes, sendo três membros 

titulares e respectivos suplentes indicados 

pelo Governador do Estado, representando 

todos os patrocinadores, e três membros 

titulares e respectivos suplentes eleitos 

diretamente pelos participantes e 

assistidos. 

O Conselho Fiscal é o órgão de controle 

interno da Fundação, responsável pela 

fiscalização da gestão administrativa e 

econômico-financeira. É composto por 

quatro membros titulares e seus 

respectivos suplentes, sendo dois 

representando os patrocinadores do plano, 

indicados pelo governador do Estado, e dois 

representando os participantes, eleitos 

pelos participantes e assistidos. 

A Diretoria Executiva é responsável pela 

administração geral da entidade, em 

conformidade com as diretrizes e a política 

de administração traçada pelo Conselho 

Deliberativo. 

O Comitê de Investimentos, denominado 

COMIN, também faz parte da estrutura 

organizacional da Fundação como estrutura 

auxiliar, criado por ato da Diretoria 

Executiva, mediante determinação do 

Conselho Deliberativo. 

Este Comitê compõe o processo de decisão 

dos investimentos da RJPrev e tem como 

atribuições assessorar a Diretoria Executiva 

na gestão econômico-financeira dos 

recursos administrados pela entidade, 

elaborar cenários macroeconômicos, 

analisar as condições de mercado e 

recomendar estratégias de investimentos, 

observando esta PI e a legislação em vigor. 

O COMIN tem seu funcionamento dado 

pelo seu Regimento Interno e em suas 

reuniões, realizadas ordinariamente ao 

menos uma vez por semana, são relatadas 

oportunidades e propostas de 

investimentos e examinadas questões 

relativas ao planejamento, à análise e às 

operações que têm seus aspectos técnicos 

discutidos e registrados por meio de ata. 

A Diretoria de Investimentos, por sua vez, é 

responsável pela gestão dos investimentos, 

coordenação do COMIN, avaliação e 

negociação dos ativos que compõem os 

recursos dos planos, observando os 

princípios da segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez e transparência dos 

investimentos. 

Esta equipe se dedica à implementação das 

diretrizes de investimentos aprovadas nesta 

PI, considerando o cenário econômico, as 

condições de mercado e a demanda por 

recursos para a cobertura das despesas 

previdenciais e daquelas necessárias ao 

funcionamento da RJPrev. 

Processo de Decisão e Controle 

O processo de decisão de investimentos da 

RJPrev é bem-estabelecido e formalizado. 

Para a deliberação sobre cada operação de 
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investimentos dos recursos dos planos da 

entidade, foram estabelecidos pelo 

Conselho Deliberativo os Limites de Alçada. 

De acordo com estes Limites, e baseados 

nas recomendações do COMIN, os 

investimentos são realizados por decisões 

do Diretor de Investimentos, da Diretoria 

Executiva ou do Conselho Deliberativo, e 

registrados por meio das Autorizações de 

Investimentos – AI. 

Além disso, a Fundação conta com o Manual 

de Investimentos que tem como objetivo 

apresentar os procedimentos adotados nos 

processos de alocação e controle dos ativos 

da RJPrev. A concepção desses 

procedimentos visa explicitar as formas 

mais efetivas de atender aos objetivos da 

Fundação quanto à gestão dos recursos dos 

planos. 

O monitoramento e acompanhamento das 

alocações dos investimentos, seus 

resultados, enquadramento e limites de 

alçada, são realizados diariamente e 

divulgados em relatórios específicos. 

A entidade mantém a custódia e 

controladoria de seus ativos centralizada 

em instituição financeira independente dos 

serviços de administração e gestão. Uma 

custódia centralizada permite à Fundação 

uma redução de risco, com a segregação 

entre as atividades de operação e de 

controle. 

A RJPrev contrata auditoria independente 

responsável por emitir opinião acerca das 

demonstrações contábeis, considerando os 

procedimentos de gestão dos 

investimentos, conforme legislação 

específica. Além disso, os fundos de 

investimentos nos quais a Fundação 

mantém recursos aplicados também estão 

obrigados a realizar auditorias contábeis na 

forma da lei e da autorregulação da Anbima. 

O Conselho Fiscal, semestralmente, emite o 

Relatório de Controles Internos que 

contempla, além de outros itens, as 

conclusões dos exames efetuados sobre a 

aderência da gestão de recursos 

garantidores dos planos às normas em vigor 

e a esta Política de Investimento. Este 

Relatório é encaminhado ao Conselho 

Deliberativo e fica à disposição da 

Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

A manutenção de profissionais 

permanentemente qualificados constitui 

fator preponderante para fortalecer a 

governança e a relação de confiança entre a 

entidade e seus participantes e 

patrocinadores. Sendo assim, a Fundação 

conta com toda a Diretoria Executiva, o 

Comitê de Investimentos e os demais 

integrantes do seu quadro funcional 

diretamente responsáveis pela aplicação 

dos recursos, certificados por entidade de 

reconhecida capacidade técnica. 

Por fim, a RJPrev adota um conjunto de 

regras de conduta ética, reunidas em seu 

Código de Ética e Conduta, aplicável aos 

membros dos órgãos colegiados, dirigentes, 

integrantes do seu quadro funcional e 

demais colaboradores, que tem como 

objetivo maior a conscientização das 

responsabilidades individuais, a construção 

de uma cultura interna e a instituição de 

mecanismos que facilitem a identificação de 

desvios de conduta para imediata correção. 

Seleção de Gestores Externos 

Como forma de alocação em determinadas 

classes de ativos e de obtenção de 
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resultados em mercados ou estilos 

diferentes daqueles adotados pela equipe 

de gestão interna, a gestão do portfólio de 

investimentos da RJPrev pode ser objeto de 

terceirização. A gestão externa pode ser 

contratada, por meio de fundos de 

investimentos, para os segmentos de renda 

fixa e renda variável. 

Antes de realizar o processo de seleção, são 

definidos os objetivos, as estratégias de 

alocação nos segmentos, as classes de 

ativos e os benchmarks, assim como as 

diretrizes de diversificação. 

O processo de seleção, avaliação e 

credenciamento dos gestores externos 

segue os critérios e parâmetros aprovados 

pelo Conselho Deliberativo. A metodologia 

e os procedimentos deste processo estão 

descritos na Portaria de Credenciamento. 

Tendo em vista a observância da 

transparência e a sua relação com os 

participantes, os patrocinadores e as 

instituições do mercado financeiro, a RJPrev 

divulga a referida Portaria, assim como a 

lista das instituições credenciadas, em sua 

página eletrônica na internet. 

Princípios Socioambientais 

Atualmente, a RJPrev busca desenvolver 

critérios para a observância dos princípios 

de responsabilidade socioambiental nas 

avaliações e no processo de decisão dos 

investimentos. 

Administrador Estatutário 

Tecnicamente Qualificado - AETQ 

O AETQ, responsável pela gestão, alocação, 

supervisão, controle de risco e 

acompanhamento dos recursos dos planos 

e pela prestação de informações relativas à 

aplicação desses recursos, para todos os 

segmentos de aplicação, é o Diretor de 

Investimentos, Marcelo Fresteiro Dias 

Ferreira, CPF 052.822.597-96, gestor 

certificado pela ANBIMA, por meio da 

certificação CPA-20, em 16/12/2015 e pelo 

ICSS com ênfase em Investimentos em 

03/07/2016 sob o número PIO2481. 
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