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Apresentação  
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. 

A Política de Investimentos (PI) da Fundação, aprovada pelo Conselho Deliberativo, 

estabelece as diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos garantidores, incluídos 

os objetivos e restrições de cada segmento, os critérios de gestão e os limites de alocação. 

De forma complementar a esta PI, a Fundação de Previdência Complementar do 

Estado do Rio de Janeiro apresenta o Manual de Investimentos com procedimentos de 

alocação e controle dos recursos garantidores dos planos administrados pela Entidade. O 

documento descreve os aspectos a serem observados na análise, alocação, acompanhamento 

e controle dos investimentos. 

A publicação deste Manual faz parte do compromisso da RJPrev com a transparência 

e eficiência de resultados com seus participantes, assistidos e patrocinadores dos planos de 

benefícios. 



Objetivos  
Este Manual 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 garantidores, definidos pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva por 

meio do Estatuto Social, do Código de Ética, do Regimento do Comitê de Investimentos e da 

Política de Investimentos. 

Buscando transparência e clareza nos procedimentos abordados, a Entidade 

disponibiliza em sua página eletrônica (www.rjprev.rj.gov.br) a versão completa deste Manual. 

Além disso, a Fundação busca constantemente aperfeiçoar seus métodos e processos a fim de 

estar condizente com as melhores práticas de mercado. 

Sendo assim, este Manual é um guia prático para as ações diárias dos gestores dos 

investimentos da RJPrev, observando os princípios de segurança, rentabilidade, liquidez e 

transparência, e indicando pontos fundamentais que agregam valor para a administração dos 

ativos da Fundação. 
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Procedimentos 

 

Renda Fixa 

 

Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal    

A Dívida Pública Federal (DPF) é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para 

financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da 

própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. 

Ela pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais, i) quanto à moeda 

na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida, e ii) quanto à forma 

utilizada para o endividamento. 

Em relação à moeda, a Dívida Pública Federal pode ser classificada como interna ou 

externa. Quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente em 

circulação no país, no caso o real, a dívida é chamada de interna. Por sua vez, quando tais 

fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira, a dívida é classificada como externa. 

Em relação à forma, o endividamento por ocorrer por meio da emissão de títulos 

públicos ou pela assinatura de contratos. Quando os recursos são captados por meio da 

emissão de títulos públicos, a dívida é chamada de mobiliária. Quando a captação é feita via 

celebração de contratos, a dívida é classificada como contratual. 

Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga 

em real e captada por meio da emissão de títulos públicos federais, sendo por essa razão 

definida como Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi). 

Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo 

Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor. Dentre os títulos 

públicos que circulam pelo mercado, pode-se destacar como mais comuns e de maior liquidez 

a LFT (Letra Financeira do Tesouro), NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B), NTN-F (Notas 

do Tesouro Nacional - Série F) e LTN (Letra do Tesouro Nacional). 
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Os títulos da DPMFi são geralmente considerados os ativos com o menor risco de 

contraparte no mercado doméstico brasileiro. Isso não significa, porém, que sua aquisição não 

implique outros riscos, como de mercado e de liquidez. 

Os tópicos a seguir apresentam recomendações de procedimentos que devem ser 

adotados nos processos de alienação ou aquisição desses ativos. 

Alocação 

a) Avaliar o impacto da compra ou venda de títulos públicos federais na composição 

da carteira dos planos administrados, em relação à legislação aplicável e o 

estabelecido pela Política de Investimentos; 

b) No caso da aquisição de títulos, verificar se eles foram efetivamente emitidos ou 

securitizados pelo Tesouro Nacional; 

c) Validar o código ISIN do título por meio do site da BM&FBovespa; 

d) No caso de negociação em mercado secundário, compra ou venda, certificar-se de 

que esta será feita por meio de plataformas de negociação eletrônicas 

administradas por sistemas autorizados; 

e) Verificar, antes da aquisição ou alienação de títulos, se o preço negociado está 

entre o intervalo de preços mínimo e máximo divulgados pela ANBIMA 

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais); 

f) Realizar simulações para verificar os efeitos da aquisição ou alienação de títulos 

no risco de mercado da carteira, de maneira a antecipar aumentos ou reduções 

da exposição ao risco; 

g) Avaliar o impacto da compra ou venda dos ativos nas condições de liquidez da 

carteira dos planos administrados pela RJPrev; 

h) Em caso da troca de títulos públicos, avaliar a possibilidade de negociar os papéis 

nos leilões promovidos pelo Tesouro Nacional; 
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i) Realizar projeções acerca do comportamento dos títulos diante das perspectivas 

do cenário macroeconômico e das condições de mercado. 

 

 

Controle 

a) Verificar periodicamente a contribuição à performance e ao risco apresentados 

pelos títulos; 

b) Realizar periodicamente cenários de stress da carteira, de forma a mensurar o 

grau de exposição ao risco da carteira em situações adversas, identificando os 

títulos com maior perda potencial; 

c) Apurar e avaliar periodicamente o nível de liquidez da carteira de títulos públicos 

federais. 

 

Títulos Emitidos por Instituições Financeiras 

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão ou coobrigação de 

instituições financeiras têm como objetivo captar recursos de curto, médio e longo prazo para 

essas instituições no mercado financeiro. 

Diferente dos títulos da DPMFi, considerados os ativos com o menor risco de 

contraparte, a aquisição de títulos e valores mobiliários de instituições financeiras requer uma 

análise de crédito cuidadosa, por possuir risco de contraparte conceitualmente maior. Os 

procedimentos de análise e seleção desses ativos devem contemplar, portanto, uma avaliação 

rigorosa da estrutura da emissão, bem como da capacidade do emissor honrar sua dívida. 

Dentre os títulos de emissão de instituições financeiras, pode-se destacar o CDB 

(Certificado de Depósito Bancário), RDB (Recibo de Depósito Bancário), DPGE (Depósito a 
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Prazo com Garantia Especial), LF (Letra Financeira), LH (Letra Hipotecária) e LCA (Letra de 

Crédito do Agronegócio). 

 Os tópicos a seguir apresentam recomendações de procedimentos que devem ser 

adotados nos processos de alienação ou aquisição desses ativos. 

Alocação 

a) Checar se a aquisição dos títulos e valores mobiliários está enquadrada às regras e 

aos limites estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas de 

previdência complementar e suas posteriores alterações; 

b) Verificar se a aquisição dos títulos e valores mobiliários está alinhada às diretrizes 

da política de investimento dos planos administrados pela RJPrev; 

c) Avaliar o impacto da compra ou venda de títulos e valores mobiliários na 

composição da carteira dos planos administrados, em relação à legislação 

aplicável e o estabelecido pela Política de Investimentos; 

d) Verificar se o CNPJ do emissor consta na relação de instituições financeiras em 

funcionamento no país disponível no site do Banco Central do Brasil (Bacen); 

e) Validar o código ISIN dos títulos e valores mobiliários por meio do site da 

BM&FBovespa; 

f) Verificar, na carteira dos planos, a existência de outros títulos e valores 

mobiliários do emissor em análise, bem como dos integrantes do seu 

conglomerado econômico ou financeiro, para fins de checagem dos limites de 

alocação por emissor estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas 

de previdência complementar; 

g) Realizar simulações para verificar os efeitos da aquisição ou alienação de títulos e 

valores mobiliários no risco de mercado da carteira, de maneira a antecipar 

aumentos ou reduções da exposição ao risco; 
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h) Avaliar o impacto da compra ou venda dos ativos nas condições de liquidez da 

carteira dos planos administrados pela RJPrev; 

i) Verificar se o título e valor mobiliário em análise possui classificação de rating, 

expedida por agência de classificação de risco em funcionamento no País, e 

compatível com os limites estabelecidos pela Política de Investimento dos planos 

administrados pela Entidade; 

j) Analisar se o retorno oferecido pelo título e valor mobiliário está adequado ao 

risco de crédito assumido com o investimento; 

k) Realizar projeções acerca do comportamento dos títulos diante das perspectivas 

do cenário macroeconômico e das condições de mercado. 

 

Controle 

a) Verificar, ao menos com periodicidade mensal, a classificação de rating dos títulos 

e valores mobiliários que pertencem à carteira de investimentos da Fundação e 

sua a compatibilidade com os limites estabelecidos pela Política de Investimento 

dos planos administrados pela Entidade; 

b) Verificar periodicamente a contribuição à performance e ao risco apresentados 

pelos títulos; 

c) Realizar periodicamente cenários de stress da carteira, de forma a mensurar o 

grau de exposição ao risco da carteira em situações adversas, identificando os 

títulos com maior perda potencial. 
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Títulos Emitidos por CIA aberta com registro na CVM 

São consideradas companhias abertas aquelas cujos valores mobiliários, tais como 

ações, debêntures e notas promissórias, estejam admitidos à negociação na bolsa ou no 

mercado de balcão. Elas devem possuir registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

que é o órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais brasileiro. 

Dentre os títulos e valores mobiliários emitidos por empresas de capital aberta, 

pode-se destacar as Debêntures, CCB (Cédula de Crédito Bancário), CRI (Certificado de 

Recebíveis Imobiliários), CCI (Certificado de Crédito Imobiliário), CPR (Cédula do Produtor 

Rural), CDCA (Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio), CRA (Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio), CCE (Cédula de Crédito à Exportação) e NP (Nota Promissória). 

Os tópicos a seguir apresentam recomendações de procedimentos que devem ser 

adotados nos processos de alienação ou aquisição desses ativos. 

Alocação 

a) Checar se a aquisição dos títulos e valores mobiliários está enquadrada às regras e 

aos limites estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas de 

previdência complementar e suas posteriores alterações; 

b) Verificar se a aquisição dos títulos e valores mobiliários está alinhada às diretrizes 

da Política de Investimento dos planos administrados pela RJPrev; 

c) Avaliar o impacto da compra ou venda de títulos e valores mobiliários na 

composição da carteira dos planos administrados, em relação à legislação 

aplicável e o estabelecido pela Política de Investimentos; 

d) Verificar se o CNPJ do emissor consta na relação de companhias abertas 

registrada na CVM; 

e) Validar o código ISIN dos títulos e valores mobiliários por meio do site da 

BM&FBovespa; 
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f) Verificar, na carteira dos planos, a existência de outros títulos e valores 

mobiliários do emissor em análise, bem como dos integrantes do seu 

conglomerado econômico ou financeiro, para fins de checagem dos limites de 

alocação por emissor estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas 

de previdência complementar; 

g) No caso de negociação em mercado secundário, compra ou venda, certificar-se de 

que esta será feita por meio de plataformas de negociação eletrônicas 

administradas por sistemas autorizados; 

h) Realizar simulações para verificar os efeitos da aquisição ou alienação de títulos e 

valores mobiliários no risco de mercado da carteira, de maneira a antecipar 

aumentos ou reduções da exposição ao risco; 

i) Avaliar o impacto da compra ou venda dos ativos nas condições de liquidez da 

carteira dos planos administrados pela RJPrev; 

j) Verificar se o título e valor mobiliário em análise possui classificação de rating, 

expedida por agência de classificação de risco em funcionamento no País, e 

compatível com os limites estabelecidos pela Política de Investimento dos planos 

administrados pela Entidade; 

k) Analisar se o retorno oferecido pelo título e valor mobiliário está adequado ao 

risco de crédito assumido com o investimento; 

l) Checar rigorosamente os itens do prospecto da oferta pública, com especial 

atenção ao item que trata dos fatores de risco; 

m) No caso de títulos com garantia (real, flutuante, quirografárias ou subordinadas) 

verificar sua existência e consistência jurídica, de preferência por meio de 

pareceres específicos; 

n) Realizar projeções acerca do comportamento dos títulos diante das perspectivas 

do cenário macroeconômico e das condições de mercado. 
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Controle 

a) Verificar, ao menos com periodicidade mensal, a classificação de rating dos títulos 

e valores mobiliários que pertencem à carteira de investimentos da Fundação e 

sua a compatibilidade com os limites estabelecidos pela Política de Investimento 

dos planos administrados pela Entidade; 

b) Criticar periodicamente, quando cabível, se as estruturas de garantias oferecidas 

quando da emissão dos títulos permanecem adequadas diante das obrigações a 

serem honradas; 

c) No caso de títulos atrelados a projetos, verificar, quando possível, se as etapas 

estão em linha com o cronograma e se os recursos captados com a emissão dos 

títulos estão sendo destinados às finalidade previstas no contrato; 

d) Verificar periodicamente a contribuição à performance e ao risco apresentados 

pelos títulos; 

e) Realizar periodicamente cenários de stress da carteira, de forma a mensurar o 

grau de exposição ao risco da carteira em situações adversas, identificando os 

títulos com maior perda potencial. 

 

Cotas de Fundos de Investimentos em Renda Fixa 

 O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituída sob a forma de 

condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros. Ele é regido por um regulamento e 

tem na assembleia geral de cotistas seu fórum de decisões. Dentre as classificações 

estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na Instrução n° 409 de 2004 e 

posteriores alterações, quanto à composição de sua carteira, os fundos de investimento e 

fundos de investimento em cotas classificados como Curto Prazo, Referenciados e Renda Fixa 

são aqueles que se enquadram como fundos que investem recursos de forma predominante 

no segmento de renda fixa, conforme definido na Resolução n° 3.792 de 2009. 
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 Os fundos de investimento podem ser exclusivos e não exclusivos. Consideram-se 

exclusivos os fundos destinados para investidores qualificados constituídos para receber 

aplicações exclusivamente de um único cotista. A principal vantagem desse tipo de fundo é a 

possibilidade de elaborar uma gestão de investimentos personalizada ao perfil e limites do 

cotista. No caso dos fundos não exclusivos, o cotista investe em uma política de investimentos 

já determinada no regulamento. 

Em ambos os casos, torna-se fundamental uma análise profunda acerca da política 

de investimento do fundo e da estrutura e do processo de tomada de decisão do gestor. Os 

tópicos a seguir visam a contemplar principalmente esses aspectos. 

Alocação 

a) Selecionar os gestores por meio dos fundos habilitados nos termos da Portaria de 

Credenciamento; 

b) Checar se o regulamento do fundo está enquadrado às regras e aos limites 

estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas de previdência 

complementar e suas posteriores alterações; 

c) Verificar se a política de investimento do fundo está alinhada com as diretrizes da 

Política de Investimento dos planos administrados pela RJPrev; 

d) Avaliar o impacto da compra ou venda de cotas de fundos na composição da 

carteira do plano de benefícios, considerando que os ativos integrantes da 

carteira do fundo de investimento deverão ser consolidados com as posições das 

carteiras próprias e administradas para fins de verificação de enquadramento, em 

relação à legislação aplicável e ao que fora estabelecido pelas políticas de 

investimentos dos planos administrados; 

e) Verificar se o fundo de investimento, bem como seu gestor e administrador, 

encontram-se registrados junto à CVM; 
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f) Verificar se a emissão, distribuição e a negociação das cotas do fundo obedecem 

às normas estabelecidas pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil; 

g)  Validar o código ISIN do fundo por meio do portal da BM&FBovespa; 

h) No caso de fundos de investimento exclusivos, fazer constar no regulamento do 

fundo uma cláusula que preveja que as operações de compra e venda de títulos 

da dívida pública mobiliária federal serão realizadas, obrigatoriamente, dentro do 

intervalo de preços máximos e mínimos divulgados pela ANBIMA. Caso contrário, 

somente com prévia autorização; 

i) Avaliar, com base em simulações, quando cabível, o impacto da aquisição de cotas 

deste fundo de investimentos na exposição de riscos de mercado, de crédito e de 

liquidez, de acordo com a modalidade do fundo; 

j) Avaliar a taxa de administração cobrada pelo administrador e compará-la com as 

cobradas por outros fundos da mesma modalidade; 

k) Caso haja cobrança de taxa de performance, verificar se a mesma está alinhada 

com as condições previstas na legislação aplicável às entidades fechadas de 

previdência complementar, em especial a compatibilidade com o índice de 

referência do fundo; 

l) Checar o histórico de rentabilidade do fundo vis-à-vis seu índice de referência, 

bem como a relação risco retomo do fundo em relação aos seus pares no 

mercado (track record); 

m) Manter os registros das análises realizadas antes do aporte de recursos no fundo 

de investimento para efeito de governança; 

n) Verificar o prazo para pagamento do resgate após a solicitação. 

Controle 
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a) Avaliar, ao menos com periodicidade trimestral, a performance do fundo em 

relação ao seu índice de referência e em relação aos demais fundos da mesma 

categoria; 

b) Acompanhar o nível de risco assumido pelo fundo em relação ao seu índice de 

referência (tracking error), quando cabível; 

c) Verificar periodicamente o percentual de participação do plano no patrimônio 

líquido total do fundo de investimento e avaliar o risco de liquidez no veículo de 

investimento; 

d) Monitorar o recebimento dos recursos provenientes da liquidação das cotas. 

 

Renda Variável 

 

Ações, Bônus de Subscrição e Recibos de Subscrição 

As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, é o 

resultado da divisão do capital social em partes iguais. Toda sociedade anônima de capital 

aberto tem o seu capital dividido em ações, registrados na CVM e admitidos à negociação no 

mercado de valores mobiliários. 

Os bônus de subscrição são títulos negociáveis emitidos por sociedades por ações, 

dentro do limite de capital autorizado no estatuto, que conferem aos seus titulares, nas 

condições constantes do certificado, o direito de subscrever ações do capital social da 

companhia. 

Investir nesses ativos requer uma avaliação acerca da situação econômica e 

financeira da companhia analisada, bem como das perspectivas de crescimento e 

comportamento do setor no qual ela atua. Os tópicos a seguir apresentam recomendações de 
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procedimentos que devem ser adotados nos processos de alienação ou aquisição desses 

ativos. 

Alocação 

a) Checar se a aquisição dos valores mobiliários está enquadrada às regras e aos 

limites estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas de 

previdência complementar e suas posteriores alterações; 

b) Verificar se a aquisição dos valores mobiliários está alinhada com as diretrizes da 

Política de Investimento dos planos administrados pela RJPrev; 

c) Avaliar o impacto da compra ou venda de títulos e valores mobiliários na 

composição da carteira dos planos administrados, em relação à legislação 

aplicável e o estabelecido pela Política de Investimentos; 

d) Verificar se as ações estão efetivamente listadas em bolsa de valores e têm 

registro na CVM; 

e) Validar o código ISIN valores mobiliários por meio do site da BM&FBovespa; 

f) Verificar, na carteira dos planos, a existência de outros títulos e valores 

mobiliários da companhia emissora das ações em análise, bem como dos 

integrantes do seu conglomerado econômico ou financeiro, para fins de 

checagem dos limites de alocação por emissor estabelecidos pela legislação 

aplicável às entidades fechadas de previdência complementar; 

g) Verificar se as ações sob análise atendem a pelo menos um dos dois requisitos a 

seguir: (i) ser admitidas à negociação nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 ou 

Bovespa Mais da BM&FBovespa; e (ii) a companhia emissora das ações sob 

análise ter realizado sua primeira distribuição pública antes de 29 de maio de 

2001. 
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h) No caso de negociação em mercado secundário, compra ou venda, certificar-se de 

que esta será feita por meio de plataformas de negociação eletrônicas 

administradas por sistemas autorizados; 

i) Realizar simulações para verificar os efeitos da aquisição ou alienação de ações no 

risco de mercado da carteira, de maneira a antecipar aumentos ou reduções da 

exposição ao risco; 

j) Avaliar o impacto da compra ou venda dos ativos nas condições de liquidez da 

carteira dos planos administrados pela RJPrev; 

k) Realizar projeções acerca do comportamento das ações diante das perspectivas 

do cenário macroeconômico e das condições de mercado. 

 

 

Controle 

a) Verificar periodicamente a contribuição à performance e ao risco apresentados 

pelos títulos; 

b) Realizar periodicamente cenários de stress da carteira, de forma a mensurar o 

grau de exposição ao risco da carteira em situações adversas, identificando os 

títulos com maior perda potencial; 

c) Apurar e avaliar periodicamente o nível de liquidez da carteira de títulos públicos 

federais; 

d) Acompanhar a classificação de Governança Corporativa, atribuída pela 

BM&FBovespa, para as companhias investidas; 

e) Checar, quando cabível, se os dividendos estão sendo depositados em 

conformidade com o que estabelece a CVM. 
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Cotas de Fundo de Investimento em Ações 

Uma das alternativas de diversificar o portfólio de renda variável é por meio da 

aquisição de cotas de fundos de investimento que se dediquem a atuar no mercado acionário. 

Dentre as classificações estabelecidas pela CVM na Instrução n° 409 de 2004 e posteriores 

alterações, quanto à composição de sua carteira, os fundos de investimento e fundos de 

investimento em cotas classificados como Ações são aqueles que se enquadram como fundos 

que investem recursos de forma predominante no segmento de renda variável, conforme 

definido na Resolução n° 3.792 de 2009. 

Assim como nos fundos de investimentos em renda fixa, torna-se fundamental uma 

análise profunda acerca da política de investimento do fundo e da estrutura e do processo de 

tomada de decisão do gestor. Os tópicos a seguir visam a contemplar principalmente esses 

aspectos. 

Alocação 

a) Selecionar os gestores por meio dos fundos habilitados nos termos da Portaria de 

Credenciamento; 

b) Checar se o regulamento do fundo está enquadrado às regras e aos limites 

estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas de previdência 

complementar e suas posteriores alterações; 

c) Verificar se a política de investimento do fundo está alinhada às diretrizes da 

política de investimento dos planos administrados pela RJPrev; 

d) Verificar se o fundo de investimento, bem como seu gestor e administrador, 

encontram-se registrados junto à CVM; 

e) Verificar se a emissão, distribuição e a negociação das cotas do fundo obedecem 

às normas estabelecidas pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil; 
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f)  Validar o código ISIN do fundo por meio do portal da BM&FBovespa; 

g) Avaliar o impacto da compra ou venda de cotas de fundos na composição da 

carteira do plano de benefícios, considerando que os ativos integrantes da 

carteira do fundo de investimento deverão ser consolidados com as posições das 

carteiras próprias e administradas para fins de verificação de enquadramento, em 

relação à legislação aplicável e o estabelecido pelas políticas de investimentos dos 

planos administrados; 

h) Avaliar, com base em simulações, quando cabível, o impacto da aquisição de cotas 

deste fundo de investimentos na exposição de riscos de mercado e de liquidez, de 

acordo com a modalidade do fundo; 

i) Avaliar a taxa de administração cobrada pelo administrador e compará-la com as 

cobradas por outros fundos da mesma modalidade; 

j) Caso haja cobrança de taxa de performance, verificar se a mesma está alinhada 

com as condições previstas na legislação aplicável às entidades fechadas de 

previdência complementar, em especial a compatibilidade com o índice de 

referência do fundo; 

k) Checar o histórico de rentabilidade do fundo vis-à-vis seu índice de referência, 

bem como a relação risco retorno do fundo em relação aos seus pares no 

mercado (track record); 

l) Manter os registros das análises realizadas antes do aporte de recursos no fundo 

de investimento para efeito de governança; 

m) Verificar o prazo para pagamento do resgate após a solicitação. 

Controle 
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a) Avaliar, ao menos com periodicidade trimestral, a performance do fundo em 

relação ao seu índice de referência e em relação aos demais fundos da mesma 

categoria; 

b) Acompanhar o nível de risco assumido pelo fundo em relação ao seu índice de 

referência (tracking error), quando cabível; 

c) Verificar periodicamente o percentual de participação do plano no patrimônio 

líquido total do fundo de investimento e avaliar o risco de liquidez no veículo de 

investimento; 

d) Monitorar o recebimento dos recursos provenientes da liquidação das cotas. 

 

Cotas de Fundos de Índices 

O fundo de investimentos em índice de mercado, ou fundo de índice, é uma 

comunhão de recursos destinado à aplicação em carteira de ativos financeiros que vise refletir 

as variações e rentabilidade de um índice de referência, por prazo indeterminado. As cotas dos 

fundos de índices devem ser admitidas à negociação no mercado secundário, por intermédio 

de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. 

Denomina-se índice de referência o índice de mercado específico reconhecido pela 

CVM, ao qual a política de investimento do fundo esteja associada. Entre os índices referência 

do mercado acionário que atualmente têm suas variações e rentabilidades replicadas por 

fundos de índices destacam-se o Índice Ibovespa, Índice Brasil (IBrX) e Índice BM&FBOVESPA 

Small Cap (SMLL). 

Os tópicos a seguir apresentam recomendações de procedimentos que devem ser 

adotados nos processos de alienação ou aquisição das cotas desses fundos. 

 

Alocação 
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a) Selecionar os gestores por meio dos fundos habilitados nos termos da Portaria de 

Credenciamento; 

b) Checar se o regulamento do fundo está enquadrado às regras e aos limites 

estabelecidos pela legislação aplicável às entidades fechadas de previdência 

complementar e suas posteriores alterações; 

c) Verificar se a política de investimento do fundo está alinhada às diretrizes da 

política de investimento dos planos administrados pela RJPrev; 

d) Verificar se o fundo de investimento, bem como seu gestor e administrador, 

encontram-se registrados junto à CVM; 

e) Verificar se a emissão, distribuição e a negociação das cotas do fundo obedecem 

às normas estabelecidas pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil; 

f)  Validar o código ISIN do fundo por meio do portal da BM&FBovespa; 

g) Avaliar o impacto da compra ou venda de cotas de fundos na composição da 

carteira do plano de benefícios, em relação à legislação aplicável e o estabelecido 

pelas políticas de investimentos dos planos administrados; 

h) Avaliar, com base em simulações, quando cabível, o impacto da aquisição de cotas 

deste fundo de investimentos na exposição de riscos de mercado e de liquidez, de 

acordo com a modalidade do fundo; 

i) Avaliar a taxa de administração cobrada pelo administrador e compará-la com as 

cobradas por outros fundos da mesma modalidade; 

j) Checar o histórico de rentabilidade do fundo vis-à-vis seu índice de referência, 

bem como a relação risco retorno do fundo em relação aos seus pares no 

mercado (track record); 

k) Manter os registros das análises realizadas antes do aporte de recursos no fundo 

de investimento para efeito de governança; 
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l) Verificar o prazo para pagamento do resgate após a solicitação e monitorar o 

recebimento dos recursos provenientes da liquidação das cotas. 

Controle 

a) Avaliar, ao menos com periodicidade trimestral, a performance do fundo em 

relação ao seu índice de referência e em relação aos demais fundos da mesma 

categoria; 

b) Acompanhar o nível de risco assumido pelo fundo em relação ao seu índice de 

referência (tracking error), quando cabível; 

c) Verificar periodicamente o percentual de participação do plano no patrimônio 

líquido total do fundo de investimento e avaliar o risco de liquidez no veículo de 

investimento. 

Disposições Gerais 

a) Cabe à Diretoria de Investimentos atender aos procedimentos descritos neste 

Manual de Investimentos; 

b) Toda alocação de ativos da RJPrev deve ser realizada respeitando os limites de 

alçada aprovados pelo Conselho Deliberativo; 

c) Fazem parte integrante deste Manual os seguintes documentos: 

i. Limite de Alçadas; e 

ii. Portaria de Credenciamento. 

d) Este Manual e seus respectivos procedimentos entrarão em vigor na data de 

aprovação pela Diretoria Executiva. 


