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BOLETIM INFORMATIVO

PARTICIPANTE: O QUE REALMENTE IMPORTA

Regime de previdência complementar  
como a RJPrev não tem fins lucrativos 
como erroneamente alguma parte da po-
pulação pensa. 

O Participante da RJPrev não é consumidor, não 
compra apenas um produto. Eles fazem parte da 
instituição e estão representados na administra-
ção por conselheiros Deliberativos e Fiscais. O 
foco da RJPrev é  cuidar do dinheiro do partici-
pante, administrando-o e fazendo-o render para 
garantia de uma estabilidade futura.
 
“Uma das preocupações da Diretoria Executiva da 
RJPrev é estar cada vez mais próxima do partici-
pante, tirando dúvidas, instruindo-o, criando essa 
relação de amizade com o servidor. Queremos o 
melhor para nossos pares, pois como servidores 
entendemos a importância da manutenção da 
qualidade de vida na aposentadoria”, afirma o Di-
retor – Presidente da entidade Halan Morais.  

A Fundação investe cada vez mais nessa união 
com o participante, trabalhando a comunicação 
de forma cada vez mais expressiva. 

Além dos meios já existentes como e-mail com no-
vidades, este Boletim e telefones, a entidade ago-
ra oferece contato através de WhatsApp e conta 
ainda com o Facebook e o Twitter. Novas tecnolo-
gias não param de surgir e Fundos de Pensão têm 
acompanhado a evolução.

“Atender bem o participante requer um trabalho 
constante, envolvendo e integrando as diferentes 
áreas dos fundos de pensão. Mas não esquece-
mos as antigas fórmulas, pois ainda há uma massa 
menos familiarizada com as tecnologias. No en-
tanto, junto aos demais públicos a forma de se 
comunicar está mudando muito rapidamente”, 
explica Morais.

Entre em contato conosco: (21) 2333-4161.
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Previdência Complementar dos Estados não têm fins lucrativos



DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente 
Halan Harlens Pacheco de Morais 
Diretor de Administração
Marcelo Fresteiro Dias Ferreira

CONSELHO DELIBERATIVO 
Titulares 
Cláudia Uchôa Cavalcante (Presidente) 
Francisco Antônio Caldas de A. Pinto 
Agostinho Teixeira de Almeida Filho 
Flávio Câmara Carreiro 
Roberto Moisés dos Santos 
Marcelo Gomes Rodrigues

Suplentes 
Gustavo de Oliveira Barbosa
Lavinia Schittine Bezerra
Raphael Baddini de Queiroz Campos 
Rodrigo Ribeiro da Luz
Jorge Leonardo Mosquera T. de Oliveira 
Judith Almeida de Mello

CONSELHO FISCAL 
Titulares 
Marcelo Pereira Haddad (Presidente) 
Marcelo Alves Martins Pinheiro 
Eduardo da Silva Lima Neto 
Roberto Antônio Pereira Otsuka

Suplentes 
Leonardo Braga Habib Silva 
Marcelo Vieira de Azevedo 
Oswaldo Meirelles Alves Neto

Reportagem e diagramação
Rosana dos Santos Freitas
Assessoria de Comunicação
Jessyca Souza Damaso
Estagiária de Comunicação
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Expediente

Telefones: (21) 2334-9653 / 2333-4161
E-mail: atendimento@rjprev.rj.br

Endereço: Avenida Rio Branco 
n° 185 sobreloja 203, Centro, RJ.
Horário de atendimento: 9h às 18h.

Curta no facebook:
 facebook.com/rjprev

Siga-nos no twitter: 
twitter.com/rjprev

Whatsapp - (21) 96507-2122

Fale Conosco
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EDiTORiAl

Estamos em nossa 5ª edição do Boletim infor-
mativo e a cada vez mais nosso objetivo de in-
formar o servidor sobre a importância da edu-
cação financeira e previdenciária vem sendo 
cumprido. 

É com satisfação que reiteramos nosso compro-
misso de cuidar do dinheiro do servidor, investin-
do-o e fazendo-o render com responsabilidade. 
Respeitamos a confiança que nos é depositada.

Nesta edição do Boletim informativo, mostra-
mos a importância dos servidores conhecerem 
a RJPrev, informando que não temos fins lucra-
tivos e que nosso objetivo é cuidar para que o 
participante tenha uma estabilidade futura.

Apresentamos também números de Abrapp, in-
formando que Fundos de Pensão brasileiros tem 
5º maior retorno, além da nossa coluna de edu-
cação financeira apresentar os perigos de fazer 
o pagamento do mínimo no cartão de crédito. 
Além de outros assuntos.

Boa leitura.

Diretoria executiva

As matérias publicadas no 
Boletim informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.



 Fundos de pensão brasileiros têm 5º maior retorno
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Rentabilidade nos últimos sete anos foi de 89,7¨%
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Os brasileiros estão bem quando o assun-
to é Fundo de Pensão. Aqueles que apli-
caram no Brasil nos últimos sete anos 
podem comemorar. Eles estão entre os 

cinco de maior retorno sobre aplicações no mun-
do com rendimento real de 28,56% desde 2008. 
 
O estudo foi feito pelo Núcleo Técnico da Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (Abrapp). Em termos no-
minais, a rentabilidade dos fundos brasileiros nos 
últimos sete anos foi de 89,7%. O levantamento 
envolveu 21 países a partir de dados da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). 
 
“Fundos de Pensão é um investimento de longo 
prazo com incentivo tributário. Só isso já seria 
uma boa opção de investimento, mas além dis-
so, participantes da RJPrev têm outras vantagens 
como a contratação de seguro de vida a partir de 
R$ 4,15”, afirma o Diretor de Administração da RJ-
Prev, Marcelo Fresteiro.

Tabela Regressiva é boa opção 
 
Em 2005 foi implantado pelo Governo Federal a 
Tabela Regressiva para tributação de Planos de 
Previdência Complementar como alternativa a 
Tabela Progressiva. Nesta tabela, a alíquota do 
imposto começa mais alta, 35%, para investimen-
tos mantidos por menos de dois anos e vai cain-
do. Marcelo ressalta que o ideal para aqueles que 
contribuíram por um período superior a 10 anos 
é a tabela regressiva, pois a alíquota do imposto 
sobre a Renda (iR) passa a ser de apenas 10%.  
 
“O ideal quando se pensa em previdência é ter vi-
são de longo prazo, portanto a tabela regressiva 
costuma ser a melhor opção para muitos partici-
pantes”, afirma o diretor. 

O levantamento, de acordo com a Associação 
brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), excluiu alguns países 
como Estados Unidos e Reino Unido, por não te-
rem dados para todos os anos.



Desafios para equilibrar as contas da previdência
População ativa menor e mais aposentados causa instabilidade
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A realidade do Brasil mudou: hoje muitos 
casais decidem não ter filhos e aqueles 
que optam por tê-los preferem parar 

após o primeiro.
 
Segundo pesquisa do iBGE, a proporção de fa-
mílias formadas por casais sem filhos cresceu 
33% no Brasil entre 2004 e 2013. Ao longo 
desse período, houve queda de 13,7% na pro-
porção dos casais com filhos (de 50,9% para 
43,9%). Já o número de casais sem herdeiros 
cresceu de 14,6% para 19,4%.                                                                                                      
 
Em 2013, um em cada cinco casais brasileiros 
não tinham filhos, de acordo com a Síntese de 

indicadores Sociais 2014. 

Brasileiras engravidam cada vez mais tarde de 
acordo com estudo do Ministério da Saúde. O 
número de mães de primeira viagem com mais 
de 30 anos cresce no Brasil e passa de 22,5%, 
em 2000, para 30,2%, em 2012. 

A consolidação de uma nova estrutura familiar 
tem impacto nas contas da previdência: maior 
expectativa de vida, (segundo dados do iBGE, a 
esperança de vida ao nascer da população do 
país atingiu 74,9 anos em 2013), menos profis-
sionais jovens no mercado de trabalho e mais 
aposentadorias.

Complementar do Ministério da Previdência 
Social, Jaime Mariz.

Sete estados brasileiros já instituíram à Previ-
dência Complementar para seus servidores pú-
blicos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Rondônia.

Estimativas do Ministério da Previdência apon-
tam que 1,3 milhão de funcionários públicos da 
União, estados e municípios são potenciais par-
ticipantes. 
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A previdência complementar nasce como op-
ção de equilibrar as contas. Para que o indivíduo 
mantenha seu padrão de vida no futuro, o ideal 
é que faça adesão à previdência complemen-
tar o mais cedo possível para que assim possa, 
no momento da aposentadoria, ter o montante 
necessário para manter a estabilidade futura.
 
“A instituição do Regime de Previdência Com-
plementar para os servidores públicos é, sem 
dúvida, uma decisão complexa mas inadiável”, 
afirma o secretário de Políticas de Previdência 



Pagamento do mínimo no cartão: boa escolha?

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Postegar é solução utilizada pelos consumidores

Você sonha em comprar aquele notebook, 
último lançamento. E seu celular? Anda 
bem velhinho né? Por que não utilizar o 
cartão de crédito para realizar sonhos?

  Até aí tudo bem, o problema é que o orçamento 
está apertado e você acredita que não será capaz 
de pagar a fatura integral do cartão neste mês e 
usa o crédito rotativo. Possivelmente seu próximo 
salário será insuficiente para pagar a fatura e deu-
-se o temido efeito bola de neve.

O consumidor acaba nesta situação porque não 
entende direito como funciona o cartão de cré-
dito, pois esquece que o pagamento mínimo de 
uma fatura gera juros na do mês seguinte. 

Segundo a Associação Brasileira do Consumidor 
(ABC) os valores são compostos por encargos pelo 
atraso da dívida financiada, ou seja, além dos ju-
ros rotativos, podem incidir multas por atraso e 
juros de mora. 

Calculando:

Como exemplo vamos considerar a evolução de 
dívida de um cartão de crédito de uma pessoa 
com saldo devedor de R$ 1500,00 e cujo cartão 
cobra juros de 10% ao mês.

De acordo com a ABC, caso o consumidor do 
exemplo acima opte pelo pagamento mínimo, pa-
gará apenas R$ 300,00. Ficaria então um saldo de 
R$ 1200,00. O problema é que esse valor terá os 
juros do rotativo que falamos anteriormente. 

Então no mês seguinte a sua dívida de R$ 1200,00 
pode ser acrescida de R$ 160,00. A pessoa terá 
que pagar 1360,00 para quitar a dívida. Se no mês 
seguinte ainda não pagar o valor total, sobre o 
saldo restante serão calculados os encargos no-
vamente. Não esquecendo que o crédito rotativo 

paga iOF, o imposto sobre Operações Financeiras.

Congelar o cartão pode ser solução

A velha história engraçada de colocar o cartão 
dentro do congelador (freezer) até que se forme 
gelo em torno do mesmo e só quebra-lo quando 
tiver quitado a fatura, pode ser uma solução. Ou 
até mesmo, para os mais endividados, simples-
mente quebrá-lo é um caminho.

lembre-se: a soma dos seus gastos não pode ul-
trapassar o valor da sua renda. Não se submeta 
a desejos impulsivos de obter bens só porque o 
outro possui. Avalie sua real necessidade e tente 
poupar para emergências como desemprego, tra-
tamentos de saúde, ou simplesmente para reali-
zar o sonho de uma viagem ou de compra de um 
bem, sem necessidade de utilizar o parcelamento.


