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Boas práticas de gestão é uma das preocupações da RJPrev
Monitoramento de risco faz parte desse processo

Controlar, administrar e ser transparente 
com o participante e seu recurso investi-
do na entidade. A Fundação de Previdên-
cia Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro- RJPrev – está atenta as melhores práticas 
de governança corporativa que podem ser reali-
zadas a partir do monitoramento e controle de 
riscos dentro da entidade. Com esse processo é 
possível identificar, prevenir e mitigar riscos, além 
de assegurar a execução dos planos traçados ava-
liando sua eficiência.

Ao previnir e identificar os processos e os riscos 
podemos aumentar a confiabilidade das informa-
ções, além de proporcionar um melhor cumpri-
mento às leis e regulamentos.
 
Para o Diretor-Presidente da RJPrev, Halan Morais, 
é a partir desse processo que a Diretoria Executiva 
pode “construir uma visão mais ampla dos riscos, 
priorizar ações e tomar decisões relacionadas a 
questões financeiras e operacionais”.

Com apenas dois anos de sua fundação, a RJPrev 

conseguiu mapear os seus processos internos, 
com a participação de seus colaboradores, via-
bilizando a implantação do 1º ciclo de mapea-
mento de risco.  Esse mapeamento possibilitou o 
conhecimento de toda rotina da entidade a par-
tir da apresentação do Manual de Mapeamento 
de Processos que cada departamento desenvol-
veu. “Nossa preocupação é formar uma entida-
de transparente, que gere resultados e minimize 
riscos”, declara o Diretor- Presidente da entidade.

Sistema de controle de riscos: benefício para o 
participante

O participante também se beneficia com o con-
trole de riscos dentro de uma entidade de pre-
vidência complementar, pois esse processo gera 
segurança econômico-financeira para preservar a 
liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos ad-
ministrados pela entidade.

Para que o monitoramento seja feito com clareza 
e responsabilidade, uma empresa especializada 
foi contratada. O sistema dessa organização gera 
um relatório formando o que se chama Matriz de 
Risco. Essa Matriz apresenta o impacto e frequ-
ência dos riscos que controlados e monitorados 
mantém o equilíbrio dos procedimentos opera-
cionais. 

“O sistema traz mais eficiência e qualidade nos 
processos operacionais e gera segurança e solidez 
das operações realizadas”, declara Morais.
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EDITORIAL 

O ano de 2015 chega ao fim e iniciamos 
2016 com um balanço positivo. A RJPrev 
vem cumprindo seu objetivo com transpa-
rência e responsabilidade, administrando 
os recursos do servidor com competência e 
boas práticas de governança.

Em 2016 continuaremos nosso caminho em 
busca de levar informação aos servidores 
acerca da importância da adesão à previ-
dência complementar na construção de uma 
estabilidade financeira no futuro.

Prezamos sempre por uma comunicação 
clara com o servidor/participante, sempre 
dispostos a tirar dúvidas, ouvir sugestões e 
ajudá-lo na construção de um futuro finan-
ceiro satisfatório.

Desejamos um ótimo 2016 de muita paz e 
esperança. Conte conosco!

Boa leitura.

Diretoria Executiva.

As matérias publicadas no 
Boletim Informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.
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O participante da RJPrev pode fazer Con-
tribuições Voluntárias e abater no Im-
posto de Renda na declaração de 2016. 
As Contribuições Voluntárias, sem con-

trapartida do patrocinador, podem ser realizadas 
a qualquer momento e são uma forma de comple-
mentar sua renda no futuro além de deduzir parte 
do leão.

A legislação permite a dedução da contribuição à 
Previdência Complementar da base de cálculo do 
imposto, até 12% da renda bruta anual tributável.

Para fazer a Contribuição Voluntária o participan-
te deve entrar no site da RJPrev (rjprev.rj.gov.br), 

Participante pode fazer Contribuição Voluntária e deduzir do IR
Pagamentos podem ser feitos até o dia 29/12/2015

acessar a Área do Participante e imprimir o Boleto 
Bancário. É importante que o pagamento seja fei-
to até o dia 29 de dezembro. “O dinheiro é desti-
nado à conta do servidor no dia útil seguinte ao 
pagamento do boleto”, afirma o Assessor em Pre-
vidência Complementar da RJPrev, Rodrigo Porto 
e informa:
 
“O cálculo é relativamente simples e deve ser fei-
to individualmente para aproveitar melhor o be-
nefício fiscal”, afirma.

Entre em contato com a RJPrev e esclareça suas 
dúvidas: atendimento@rjprev.rj.gov.br ou pelos 
telefones:         21-2333-4161 e          96507-2122. 



4

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Um número considerável de brasileiros 
pretendem utilizar o 13º salário para pa-
gar dívidas (74%), pelo menos é o que 
aponta uma pesquisa da Associação Na-

cional de Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac). 

Em comparação com ano passado, houve cresci-
mento de 8,8%, quando 68% desejavam usar os 
recursos para quitar débitos. A maior parte das 
dívidas (44%) é no cartão de crédito. Em segui-
da estão cheque especial (39%) e financiamento 
bancário em atraso (7%).

Segundo o estudo, o alto percentual de brasileiros 
que vão usar o 13º com dívidas demonstra que "a 
redução da atividade econômica, a elevação das 
taxas de juros e a inflação elevaram o endivida-
mento dos consumidores".

A pesquisa foi realizada com 1.037 consumidores 
de todas as classes sociais. A primeira parcela pre-
cisa ser paga até 30 de novembro e a segunda, até 
20 de dezembro.

Consumo no Natal

Segundo a Anefac, houve um aumento no núme-

Três em quatro brasileiros vão usar 13º salário para pagar dívidas
Pesquisa mostra crescimento em comparação com ano passado

ro de consumidores que pretendem gastar valo-
res menores neste Natal e redução nos que pre-
tendem gastar os maiores valores.

Em 2015, 90% dos consumidores pretendem gas-
tar até R$ 500, contra 87% em 2014. De acordo 
com a pesquisa, 8% dos consumidores pretendem 
usar parte do 13º para comprar presentes, uma 
queda de 27,3% em relação a 2014, pois existe 
uma maior preocupação com os gastos neste ano.

Entre essa porcentagem (8%), 75% querem com-
prar roupas e 65% eletroeletrônicos e eletropor-
táteis. Em relação ao valor que os consumidores 
pretendem gastar, 42% disseram que será entre 
R$ 200 e R$ 500. Em seguida, estão os que infor-
maram valores entre R$ 100 e R$ 200.

A Anefac orienta que o décimo terceiro seja usa-
do preferencialmente para pagamento de dívi-
das, especialmente as que têm maiores encargos, 
como cartão de crédito rotativo e cheque espe-
cial. Na média, segundo a entidade, os juros atin-
gem 13,59% ao mês (361,40% ao ano) e 10,24% 
ao mês (222,16% ao ano), respectivamente. 

A pesquisa foi realizada com 1.037 consumidores 
de todas as classes sociais.

2015 2014 2013 2015x2014
Já receberam parte ou todo o 13º salário ao longo do ano ou fizeram 
empréstimos de antecipação do mesmo

6 6 6 0

Pretendem poupar e aplicar parte do 13º para fazer frente ás despe-
sas de começo de ano

8 11 12 -27,27

Pretendem poupar parte que sobrará 2 2 4 0
Pretendem utilizar o seu 13º salário para pagar dívidas já contraídas 74 68 62 8,82
Pretendem utilizar o seu 13º salário para a compra e reforma de suas 
residências

2 2 2 0

Pretendem utilizar parte para a compra de presentes 8 11 14 -27,27
Fonte: Folha online. A tabela pode ser encontrada no site: http://www1.folha.uol.com.br/


