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Apresentaça o  

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) apresenta 

aos seus participantes e patrocinadores o resumo do Relatório de Atividades 2013, 

conforme determina a Instrução MPS/PREVIC/DC n° 5, de 1° de novembro de 2013. A versão 

resumida condensa as informações a fim de propiciar a análise objetiva da situação 

patrimonial da entidade, da política e dos resultados dos investimentos, das despesas 

administrativas e da situação atuarial do plano de benefícios RJPrev-CD.  
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Plano de Benefí cios RJPrev-CD 

 

O modelo de previdência complementar 

instituído pela Lei nº 6.243, de 21 de maio de 

2012, surgiu com a missão de amparar e 

assistir os servidores civis de cargo efetivo do 

Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a 

legislação em vigor, aqueles que tomaram 

posse em cargo de provimento efetivo no 

serviço público após 4 de setembro de 2013, 

terão as aposentadorias submetidas ao teto 

do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

– atualmente R$ 4.390,24. 

 

O Plano de Benefícios oferecido pela RJPrev 

para complementar a renda dos aposentados 

do Estado baseia-se na modalidade de 

Contribuição Definida, onde as contribuições, 

previamente escolhidas pelo servidor, serão 

vertidas em conta individual a favor do 

participante (com exceção para benefício de 

risco, morte e invalidez e sobrevivência, e 

para custeio). O participante ativo 

patrocinado tem, para formação de sua 

reserva, a própria contribuição, que pode ser 

de 5,5%; 6,5%; 7,5% e 8,5%; e as 

contribuições paritárias do patrocinador – 

dependendo do tipo de participante. A 

íntegra do Regulamento do Plano de 

Benefícios RJPrev-CD está disponível na 

página www.rjprev.rj.gov.br/planos.asp.

 

Seis meses se passaram desde que a 

Fundação teve a sua primeira adesão. O 

resultado do primeiro semestre de 

funcionamento, porém, não pode ser medido 

apenas em dados, gráficos ou tabelas. A 

entidade inicia agora uma nova etapa, de 

consolidação dos seus serviços, com cerca de 

350 participantes e uma expectativa e 

potencial de crescimento enormes. 

 

 

http://www.rjprev.rj.gov.br/planos.asp
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Gesta o Administrativa 

Informações Segregadas sobre as despesas de 2013. 

Do total de despesas da RJPREV no 
exercício de 2013, cabe destacar que 
os valores mais significativos estão 
concentrados na despesa de pessoal. 
Esta concentração foi devido à fase de 
estruturação da entidade, que 
demanda um grande esforço de 
pessoal para iniciar as operações da 
Fundação. 

 

 

 

DESCRIÇÃO  (R$ mil) 

PESSOAL E ENCARGOS         1.404 

  REMUNERAÇÃO         1.217  
DIRETORIA            494  
CONSELHO            231  
FUNCIONÁRIOS            492 

  ENCARGOS            169  
DIRETORIA              29  
CONSELHO              56  
FUNCIONÁRIOS              84 

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL              18  
DIRETORIA           

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS               7  
VIAGENS E ESTADIAS                5  

FUNCIONÁRIOS              
CONGRESSOS E SEMININÁRIOS               5 
VIAGENS E ESTADIAS                1  

DESPESAS GERAIS           134 

TOTAL        1.556 

Investimento 

A gestão dos recursos da RJPrev tem como 

objetivo cumprir suas obrigações 

previdenciárias, dentro de uma adequada 

relação entre risco e retorno esperado. Ao 

final de 2013, o total de recursos 

garantidores dos planos administrados pela 

RJPrev atingiu R$ 3,9 milhões. Apesar de a 

Política de Investimentos da entidade ter 

permitido alocações tanto nos segmentos 

de renda fixa quanto de renda variável, 

tendo em vista o porte e a fase inicial da 

fundação, os recursos foram investidos no 

segmento de renda fixa. Informações 

detalhadas referentes à composição e 

enquadramento dos investimentos podem 

ser vistos na versão completa do Relatório 

(páginas 15 a 21). 

A rentabilidade do segmento de renda fixa 

alcançou o resultado de 5,59% contra -

8,39% do seu benchmark, índice composto 

por 10% do IMA-S mais 90% do IMA-B. O 

total dos investimentos da entidade 

também alcançou 5,59%, inferior ao índice 

de referência do plano, INPC + 4,5%, porém 

superior à rentabilidade nominal esperada, 

INPC + 4,0% a.a., que obtiveram os 

resultados de 5,82% e 5,49%, 

respectivamente. Além disso, o 

desempenho da entidade superou os 

principais índices de referência de mercado 

como, por exemplo, o IMA-B e o Ibovespa, 

que tiveram desempenhos negativos:-9,86% 

e - 7,17%, respectivamente. 
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Conforme determinado na Política de 

Investimentos de 2013 da RJPrev, aprovada 

pelo Conselho Deliberativo, não há intenção 

de se realizar alocação de recursos nos 

segmentos de investimentos estruturados, 

investimentos no exterior, imóveis e 

operações com participantes, tendo em 

vista o porte e a estrutura da Fundação. 

Tabela 1 - Rentabilidade 2013 

 

 
Em relação ao demonstrativo de 
investimentos, foi elaborada tabela 
contendo informações sobre as alocações 
dos recursos da RJPrev, de forma 

consolidada e por plano, dentro dos 
respectivos segmentos de aplicação em 
números absolutos e em percentuais dos 
recursos garantidores. 

 
Tabela 2 – Total dos Investimentos 

 
 
Segue também tabela referente à 
distribuição dos recursos entre gestão 
própria e terceirizada, em valores 
absolutos e em percentuais relativos ao  

 
total dos investimentos. Além disso, em 
relação à gestão terceirizada, é 
demonstrada a distribuição entre 
gestores. 

 
 
 

De: 03 / mai / 13

Até: 31 / dez / 13

RJPrev Investimentos 5,59%

Benchmark Inv. (INPC + 4,5% a.a. ) 5,82%

INPC + 4,0% a.a 5,49%

Renda Fixa 5,59%

Benchmark RF (10% IMA-S + 90% IMA-B ) -8,39%

IMA-S 5,67%

IMA-B -9,86%

IMA-B 5 1,32%

IMA-B 5+ -16,09%

IRF-M 0,94%

Renda Variável -

Benchmark RV (IBrX ) -1,46%

Ibovespa -7,17%

Rentabilidades em %

R$ (mil) % R$ (mil) % R$ (mil) %

3.943,07         100,0% 3.935,97         99,8% 7,11                0,2%

Renda Fixa 3.943,07             100,0% 3.935,97             99,8% 7,11                      0,2%

Renda Variável - - - - - -

Investimentos Estruturados - - - - - -

Investimentos no Exterior - - - - - -

Imóveis - - - - - -

Operações c/ Participantes - - - - - -

Consolidado PGA Plano

Total de Investimentos
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Tabela 3 – Gestão Própria e Terceirizada 

 
 
 
As despesas com a gestão da carteira de investimentos estão descritas abaixo, discriminadas 
entre gestão interna e externa. 
 

Tabela 4 – Custos da Gestão dos Investimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de Investimento 2013 
 

A política de investimentos para os planos 

de Gestão Administrativa e de Benefícios 

foi aprovada pelo Conselho Deliberativo 

da entidade em sua 8ª Reunião ordinária, 

ocorrida em 30 de setembro de 2013. Em 

conformidade com o estabelecido na 

legislação vigente, a RJPrev mantém a 

segregação das funções de gestão, 

administração e custódia dos 

investimentos. A Fundação identifica, 

avalia, controla e monitora os riscos dos 

investimentos, incluindo os de mercado, 

de crédito e liquidez, além dos riscos 

operacional, legal e sistêmico. 

Para a precificação dos ativos financeiros, 

a Fundação adota a marcação à mercado, 

seguindo os procedimentos acordados 

com o agente custodiante. A metodologia 

utilizada por essa instituição financeira 

está detalhada no Manual de Precificação 

de Ativos elaborado por ela e 

disponibilizado para a RJPrev. Tendo em 

vista o porte e a estrutura atual da 

Entidade nesta fase inicial, a RJPrev não 

oferece perfil de investimentos. A seguir 

apresentamos a síntese desta Política por 

plano.  

R$ (mil) %

3.943,07         100,0%

Gestão Própria - -

Gestão Terceirizada 3.943,07              100,0%

Bradesco Asset Management 3.943,07              100,0%

Consolidado

Total de Investimentos
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Política de Investimento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) 
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Observação: O percentual máximo do capital total de uma mesma SPE é 0%. 
 

 
 

 
Observação: Embora o Plano de Benefícios RJPrev-CD tenha sido aprovado em setembro de 2013, entraram recursos antecipados, 
conforme previsto no art. 33 da Lei nº 6.243, de 21 de maio de 2012. Tais recursos entraram na Fundação a partir de maio de 2013 
e o resultado do seu investimento gerou, no período, a rentabilidade apresentada acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 
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Política de Investimento do Plano de Benefícios RJPrev-CD 
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Observação: O percentual máximo do capital total de uma mesma SPE é 0%. 

 

 
 

Enquadramento dos Investimentos 

Em relação ao enquadramento dos 

investimentos frente à Resolução CMN n° 

3.792 de 2009 e à Política de Investimentos 

de 2013, a Fundação encontrou-se 

enquadrada, conforme demonstrado nos 

quadros a seguir. De acordo com o 

determinado na Política de Investimentos 

de 2013 da RJPrev, aprovada pelo Conselho 

Deliberativo, tendo em vista o porte e a 

estrutura da Entidade nesta fase inicial, os 

únicos segmentos de investimentos 

permitidos alocação foram os de renda fixa 

e renda variável. Ainda, dentro do 

segmento de renda fixa, foi aprovado 

alocação em títulos públicos federais, 

títulos de instituições financeiras (CDB, 

RDB, DPGE e LF) e debêntures. No 

segmento de renda variável, não foi 
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permitido investimentos em debêntures 

com participações nos lucros, certificados 

CEPAC, RCE e representativo de ouro fixo. 

Tabela 5 – Enquadramento Politica de Investimentos em 31.12.2013 

Segmento Aplicação 
% PL da 

Fundação 
% 

Mínimo 
% 

Máximo 
Status 

Renda Fixa 3.943.549,45 100,0% 0,0% 100,0% Enquadrado 
Títulos Públicos Federais 3.943.549,45 100,0% 0,0% 100,0% Enquadrado 
Títulos de Instituições Financeiras - 0,0% 0,0% 50,0% Enquadrado 
Debêntures - 0,0% 0,0% 50,0% Enquadrado 

Renda Variável - 0,0% 0,0% 100,0% Enquadrado 
Ações do Novo Mercado - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Ações do Nível 2 - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Ações do Nível 1 - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Ações do Bovespa Mais - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Outras Ações - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 
Fundos de Índice - 0,0% 0,0% 30,0% Enquadrado 

 

Tabela 6 – Enquadramento Res. CMN 3.792 em 31.12.2013 

Renda Fixa Valor Aplicado 
(%) 

Aplicado 
(%) Limite 

3.792 
Enquadramento 

Renda Fixa - Títulos Públicos Federais     
    LFT 2.262.858,78 57,40%   
    NTN-B 1.680.690,67 42,63%   
   Total       3.943.549,45 100,0% 100,0% Enquadrado 
Renda Fixa - Títulos Públicos 3.943.549,45                     100,0% 100,0% Enquadrado 
Renda Fixa - Títulos Privados 0,00 0,0% 0,0% Enquadrado 

Renda Fixa       3.943.549,45 100,0% 100,0% Enquadrado 

Receitas e Despesas     

    Contas Pagar/Receber (974,10)      0,0%   

    Caixa 2,37 0,0%   

   Total       (971,73)    

Total dos Recursos 3.942.577,72                 100,0%   

 

Demonstraço es conta beis 

Principais Práticas Contábeis Adotadas 

 

As principais práticas adotadas pela entidade estão em conformidade com o item II – 

Procedimentos Operacionais, do Anexo A – Normas Complementares, da Instrução Normativa 

MPAS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, e, são resumidas a seguir: 

As adições, contribuições previdenciárias e deduções, pagamento de benefícios, são 

registradas por regime de caixa. As receitas e despesas do Plano de Gestão Administrativa 
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(PGA), as rendas/variações positivas e as deduções/variações negativas, da gestão de 

investimentos, são registradas segundo o princípio da competência. Os fundos de 

investimentos, pelo custo de aquisição, deduzidos das despesas diretas incorridas, refletidas 

na cota diária. A mensuração das cotas segue conforme determinação da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM. 

Os registros das despesas administrativas são realizados no PGA, por meio de sistema de 

alocações diretas, combinadas com rateios de despesas comuns à gestão previdencial e de 

investimentos. 

Demonstração do Ativo Líquido por Plano Em 31 de dezembro de 2013 
Consolidado (em reais mil) 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

Variação 

(%) 
1. Ativos           

 Disponível   

 Recebível       

 Investimento 

Títulos Públicos 

Créditos Privados e Depósitos 

Ações 

Fundos de Investimento 

Derivativos 

Investimentos Imobiliários 

Empréstimos  

Financiamentos Imobiliários 

Depósitos Judiciais / Recursais 

Outros Realizáveis 

Permanente 
2. Obrigações  

Operacional  

Contingencial 

3. Fundos não Previdenciais  

Fundos Administrativos  

Fundos dos Investimentos 

 4. Resultados a Realizar 

7 
0 

0 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 
Provisões Matemáticas  

Superávit/Déficit  

Fundos Previdenciais 

7 
7 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano em 31 de dezembro de 2013 
Plano RJPrev-CD (em reais mil) 

DESCRIÇÃO 
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

Variação 
  (%) 

 

 

(+) 
(+) 
(+) 

 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

 

 

(+/-) 
(+/-) 
(+/-) 

 
 

(+/-) 
 

(+/-) 
(+/-) 

A) Ativo Líquido - início do exercício 0 0 0 

1. Adições 
Contribuições 
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 
Reversão de Contingências - Gestão Previdencial 

7 
7 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2. Destinações 
Benefícios 
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial 
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial 
Custeio Administrativo 

(0) 
0 

0 

0 
(0) 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 
Provisões Matemáticas 
Fundos Previdenciais 
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 

7 
7 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4. Operações Transitórias 0 
 

0 
 

0 
 

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 7 0 0 

C) Fundos não previdenciais 0 0 0 
Fundos Administrativos 
Fundos dos Investimentos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

       As demais Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 

encontram-se detalhadas no Relatório Anual de Atividades (páginas 22 a 25 – Demonstrações 

Contábeis e 26 a 33 – Notas Explicativas). 

                                       

Informaço es Atuarias 

A adoção de hipóteses nas avaliações atuariais que sejam adequadas às características dos seus 

participantes e assistidos é fundamental para assegurar solvência, liquidez e equilíbrio 

econômico-financeiro-atuarial dos planos de benefícios administrados pelas Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar – EFPC. O uso de hipóteses descasadas da realidade 

pode resultar em ganhos ou perdas atuariais cumulativos ao longo do tempo, gerando 

desequilíbrios estruturais ao plano. 

O presente estudo técnico tem por objetivo embasar a seleção e atestar a adequação e 

aderência das hipóteses atuariais (hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 

financeiras) adotadas na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2013 do Plano 

RJPREV-CD, administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro - RJPREV.  

Na proposição das hipóteses atuariais, deve-se buscar um equilíbrio entre metodologia e 

materialidade da hipótese proposta, utilizando-se modelos mais refinados para as hipóteses 
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mais significativas nos resultados da avaliação. Ademais, as hipóteses adotadas devem, sempre 

que possível, expressar as tendências futuras do plano. 

Este estudo subsidia o atendimento da Resolução CGPC n° 18, de 28/03/2006, com alterações 

da Resolução MPS/CNPC n° 9, de 29/11/2012, e, ainda, a emissão de relatórios de controles 

internos pelo Conselho Fiscal da entidade que contemplem as conclusões dos testes 

relativamente à aderência das hipóteses atuariais em cumprimento ao inciso I do art. 19 da 

Resolução CGPC n° 13, de 01/10/2004. 

Ademais, atende às principais orientações contidas na Instrução Previc n° 7, de 12/12/2013, 

cuja eficácia ocorrerá apenas a partir das avaliações atuariais de encerramento do exercício de 

2014. 

1. Cadastro 

A posição da base cadastral utilizada neste estudo é a de 31.12.2013, e considera 118 

participantes ativos patrocinados e 11 participantes ativos facultativos que aderiram a 

aportaram contribuições ao plano. A qualidade das informações é excelente, estão atualizadas 

e mostraram-se consistente, não tendo sido necessário qualquer ajuste na base recebida. 

2. Hipóteses Biométricas 

No item 2 do Regulamento Anexo da Resolução CGPC n° 18/2008 é estabelecido que a tábua 

biométrica utilizada para a projeção da longevidade dos participantes e assistidos no plano de 

benefícios será “sempre aquela mais adequada” à respectiva massa. Entretanto, o RJPREV-CD é 

um novo plano que tem uma massa de participantes ainda reduzida, com apenas três meses de 

histórico e, por isso, não é possível demonstrar a aderência das hipóteses biométricas à sua 

massa de participantes.  

As premissas adotadas, mostradas adiante no Quadro 1, foram escolhidas na implantação do 

plano com base na boa prática atuarial observando-se os princípios de conservadorismo e 

prudência.  

Como hipótese de mortalidade de inválidos foi selecionada uma tábua de mortalidade geral, a 

AT-83 segmentada por sexo, hipótese que tende a ser conservadora para um grupo de 

participantes inválidos. Como hipótese de entrada e invalidez, a Álvaro Vinda foi escolhida, 

tábua muito adotada no mercado segurador, tradicionalmente conservador em suas hipóteses.    

Por último, a escolha de tábua geracional com utilização de escala de redução das 

probabilidades de morte futuras, como hipótese de mortalidade geral, hipótese biométrica 

mais relevante, visa incorporar nos cálculos atuariais a tendência esperada de reduções futuras 

na mortalidade. A tábua escolhida estima esperança completa de vida superior à tábua AT-83 
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Masculina em todas as idades, estando atendido, desta forma, o item 2 do Anexo à Resolução 

CGPC/MPS nº 18/2006, alterada pela Resolução MPS/CNPC nº 09, de 29/11/2012. 

Quadro 1. Hipóteses Biométricas 

Hipótese Valor 
Tábua de Mortalidade Geral RP 2000 com taxas de mortalidade suavizadas em 10% em todas as 

idades, segmentada por sexo, com aplicação da escala de redução 
futura “AA” segmentada por sexo nas probabilidades de morte. 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT-83 segmentada por sexo 

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas  

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: (*) As tábuas biométricas são expressas em idades mensais. 

 

Após algum tempo de funcionamento do RJPREV-CD, será possível observar melhor as 

características da massa real de participantes, adequando, se necessário, as hipóteses 

adotadas. 

3. Hipóteses Demográficas 

A hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas, um cônjuge da mesma idade do 

participante, é adotada exclusivamente para fins de estimativa do custeio. No cálculo do 

benefício inicial da pensão e na avaliação da provisão matemática de benefício concedido de 

pensão, será considerada a estrutura familiar efetiva do participante. Essa hipótese refere-se à 

expectativa do grupo de beneficiários na concessão de pensão. Ressalte-se que as 

discrepâncias com o valor observado na concessão são transferidas ao valor do benefício da 

pensão. 

4. Hipóteses Econômico e Financeira 

4.1 Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo do Benefício 

da Entidade  

Os benefícios do plano são reajustados anualmente e, a partir da data do reajuste, em função 

da inflação, o valor do benefício vai perdendo seu valor real durante o ano, até o reajuste no 

exercício seguinte. O Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo do Benefício da 

Entidade (ou simplesmente fator de determinação) é aplicado para capturar o efeito no longo 

prazo da perda real do benefício durante o ano.  

4.2 Taxa Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios)  

O regulamento do Plano adota o IPCA (IBGE) para atualizar o Valor Mínimo do Plano ‐ VMP e as 

contribuições em atraso. Entretanto, os benefícios do plano são reajustados em função do 

saldo da conta e da rentabilidade dos investimentos. Como a hipótese de taxa de juros é 

informada líquida do efeito da inflação (taxa real), foi incluído como hipóteses de indexador do 

plano o índice de inflação usado na política de investimentos (INPC) para permitir a verificação 
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posterior da adequação da premissa atuarial em comparação com a rentabilidade nominal 

apurada.   

A projeção de 6,00% fundamentou-se nas projeções do mercado para a evolução do INPC de 

acordo com o Sistema Expectativas do Banco Central do Brasil – Relatório Focus de 31.01.2014. 

4.3 Taxa Real Anual de Juros 

A taxa real anual de juros traduz a expectativa de rentabilidade dos portfólios de 

investimentos, numa perspectiva de longo prazo, deduzidas as despesas com a administração 

de investimentos e as atualizações monetárias de natureza inflacionária do período. Para essa 

hipótese, é comum se observar volatilidade alta em determinados períodos, devido às 

flutuações da economia e do mercado. Contudo, o seu valor deve estar consistente ao 

rendimento médio esperado dos investimentos do plano no longo prazo.  

Em uma análise retrospectiva, em 2013, a partir de 04.09.2013, data do início do Plano de 

Benefícios RJPREV-CD, a rentabilidade dos investimentos do RJPREV-CD atingiu 2,89%, inferior 

à rentabilidade nominal esperada, INPC+4,0% a.a., que alcançou 3,41%. O valor da cota do 

plano variou de R$ 1,00000000, vigente em 04.09.2013, para R$ 1,02893199 na posição de 

31.12.2013. Entretanto, considerando o período de maio, mês que a RJPREV recebeu a 

antecipação de contribuição prevista na Lei 6.243/12, a rentabilidade total dos investimentos 

da Entidade atingiu 5,59%, superando à rentabilidade nominal esperada (INPC+4,0% a.a.) de 

5,49%.  

Em uma análise prospectiva, a projeção da taxa de juros é uma tarefa complexa. O Brasil, desde 

1999, passou a adotar o regime de metas de inflação. A consolidação da estabilidade de preços 

por meio desse regime, a redução consistente da dívida pública e o regime de câmbio flutuante 

contribuíram para a redução gradual do risco macroeconômico e das taxas de juros no país. 

Neste contexto, a trajetória de longo prazo da taxa de juros relevante para política monetária, a 

taxa Selic, foi de constante redução, conforme mostra o gráfico abaixo, atingindo, em outubro 

de 2012, seu menor nível, 7,25% a.a.. 

 

                  Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: RJPrev 

Porém, este movimento declinante da taxa de juros Selic parece ter encontrado seu limite. No 

atual ambiente econômico e na sua projeção de longo prazo, observa-se uma trajetória de 
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inflação persistentemente elevada e reduzidas taxas de crescimento, resultando em taxa de 

juros em patamar elevado. 

Quadro 2. Projeção do IPCA e PIB e metas da Selic  

Ano IPCA (%) Selic – Meta (%) PIB (%) 

2014 6,00 11,00 1,91 

2015 5,70 11,88 2,20 

2016 5,50 10,75 3,00 

2017 5,50 10,00 3,00 

2018 5,38 10,00 3,00 

Fonte: Sistema Banco Central de Expectativas de Mercado na posição de 31.01.2014. 
Elaboração: RJPrev 

 

Sendo assim, a recente evolução da taxa de juros reais de longo prazo foi um dos principais 

temas debatido no mercado financeiro. 

A partir de agosto de 2011, quando o Comitê de Política Monetária mudou a direção do ciclo de 

taxa de juros Selic de elevação para queda, os agentes do mercado financeiro passaram a 

precificar uma redução nas taxas de retorno dos ativos. Esse movimento de redução foi 

bastante forte. O Gráfico 2 mostra claramente essa trajetória de queda, com as taxas dos 

títulos pós-fixados indexados à inflação (NTN-B) iniciando a redução em agosto de 2011 e 

encontrando suas mínimas históricas no final de 2012. Como referência, a taxa da NTN-B com 

vencimento em 2050, título de prazo mais longo, saiu de 5,63% em 31/08/2011 para 3,96% em 

31/12/2012. 

Gráfico 2. Evolução das taxas de juros das NTN-B 

 

Fonte: ANBIMA. Elaboração: RJPrev 

A partir de 2013, a conjuntura econômica brasileira se tornou bastante complexa, elevando a 

volatilidade e os prêmios dos ativos. Os debates em relação à antecipação da retirada dos 

estímulos pelo FED, incertezas em relação à intensidade e duração do ciclo de elevação da taxa 
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Selic, inflação em patamares elevados e, principalmente, a piora da situação fiscal do Brasil e a 

possibilidade real de um rebaixamento da nota da dívida brasileira evidenciaram um novo 

cenário. 

Desta forma, as taxas dos títulos se elevarem em níveis superiores a agosto de 2011. Como 

exemplo, a taxa da NTN-B com vencimento em 2050 saiu de 3,96% em 31/12/2012 atingindo 

sua máxima histórica em 28/01/2014, 7,08%. 

Deste modo, dado um cenário de taxa de juros reais em patamares mais elevado e a taxa 

atuarial do Plano de Benefícios definida em 4%, a rentabilidade esperada dos investimentos da 

entidade, numa perspectiva de longo prazo, é suficiente para cobrir as obrigações de natureza 

previdenciária do Plano de Benefícios. Contudo, o seu valor deve estar consistente ao 

rendimento médio esperado dos investimentos do plano no longo prazo. Ressalte-se que o 

RJPrev-CD não está sujeito a risco de mercado. 

4.4 Hipóteses adotadas 

As hipóteses são mostradas no Quadro 2. Com exceção do Fator de Determinação do Valor Real 

Longo do Tempo do Benefício da Entidade (0,9708 na avaliação anterior), todas as premissas 

são as mesmas adotadas na avaliação de implantação do Plano RJPrev-CD. 

 

Quadro 3. Hipóteses adotadas na avaliação de 31.12.2013 

 

Obs.: (*) Os benefícios do plano são reajustados em função do saldo da conta e da rentabilidade dos investimentos. 
Essa hipótese é adotada na Política de Investimentos do plano. 

Fonte: Elaboração própria.  

Hipótese 31.12.2013 

Hipóteses Biométricas  

Tábua de Mortalidade Geral 

RP 2000 com taxas de mortalidade 

suavizadas em 10% em todas as idades, 

segmentada por sexo, com aplicação da 

escala de redução futura “AA” nas 

probabilidades de morte 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT-83 (segmentada por sexo) 

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas  

Hipóteses Demográficas  

Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas Cônjuge de mesma idade 

Hipóteses Econômicas Financeiras  

Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo do 

Benefício da Entidade 
0,9691 

Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios)
(*)

 INPC 

Taxa Real Anual de Juros 4,0% a.a. 
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O estudo de aderência das hipóteses adotadas na avaliação do encerramento do exercício de 

2013 do Plano RJPrev-CD mostra que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 

financeiras estão adequadas às características da massa de seus participantes e assistidos e ao 

seu regulamento. 

4.5 Plano de Custeio  

O Plano de Custeio terá validade a partir de 01.04.2014. No Quadro 3 é apresentado o custeio 

para o Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP), Fundo de Cobertura da 

Longevidade (FCL), Fundo de Oscilação de Risco e Fundo Administrativo. A Contribuição Básica 

do Participante e do Patrocinador é a base de custeio para os Fundos FBnP, FCL, Fundo de 

Oscilação de Risco e Fundo Administrativo, sendo o restante destinado a Conta de 

Contribuição Básica. 

A Contribuição Facultativa é base de custeio para os Fundos FCL, Fundo de Oscilação de Risco 

(parcela referente ao FCL) e Fundo Administrativo, sendo o restante destinado a Conta de 

Contribuição Facultativa. O risco para os benefícios não programados do plano ficará bastante 

reduzido com a contratação de sociedade seguradora para a cobertura, remanescendo as 

diferenças entre a população estimada do plano, base do plano de custeio, e a observada. 

Quadro 3. Distribuição do Custeio sobre a Contribuição Básica do Participante Ativo Patrocinado, 

sobre a Contribuição Básica do Patrocinador e sobre a Contribuição Facultativa 

Fundo de Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP) 6,8771% 

Aposentadoria por Invalidez 
(2)

 3,8363% 

Pensão do Ativo 
(2)

 3,0408% 

Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) 8,0946% 

Aposentadoria Programada 4,2624% 

Pensão Aposentado Programado 3,8314% 

Aposentadoria por Invalidez 0,0001% 

Pensão do Inválido 0,0003% 

Pensão do Ativo 0,0004% 

Fundo de Oscilação de Risco 
(1)

 2,1849% 

Fundo Administrativo 4,0000% 

Conta de Contribuição Básica 78,8434% 

Total 100,0000% 
Notas: (1) 10% sobre o custeio do Fundo de Cobertura da Longevidade (FCL) e 20% sobre o custeio do Fundo de 

Cobertura dos Benefícios não Programados (FBnP).  

(2) Inclui 55% de carregamento para absorver a diferença entre o custo calculado pela tábua e a estimativa do 

prêmio cobrado por sociedade seguradora a ser contratada em 2014 para a cobertura dos benefícios não 

programados e não incide sobre a Contribuição Facultativa. Não incidência das alíquotas sobre as contribuições 

facultativas. 

Fonte: elaboração própria  
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4.6 Principais riscos atuariais do plano 

Os benefícios pagos integralmente a partir de contas de natureza individual (Aposentadoria 

Programada e Benefício Suplementar) apresentam proteção integral contra o surgimento de 

desequilíbrios atuariais nas fases de recebimento de contribuições e de pagamento de 

benefícios. Os benefícios pagos com aportes do FCL e do FBnP, ambos de natureza coletiva, 

por sua vez, poderão, eventualmente, desenvolver desequilíbrios atuariais, caso as hipóteses 

biométricas, demográficas, financeiras e econômicas não se confirmem ao longo do tempo. 

Esses dois fundos devem ser objeto de especial atenção na definição de seu custeio anual e no 

acompanhamento periódico de sua solvência. 

A despeito dessa particularidade, o RJPrev-CD dispõe de mecanismo para a mitigação desses 

riscos. A natureza dos benefícios cobertos por esses fundos favorece a compensação, pois 

alguns deles possuem correlações negativas entre si. Podendo-se observar o mesmo 

comportamento amplamente conhecido de redução de risco em carteiras de ativos 

diversificadas no portfólio passivo sob comento. 

Como exemplo, a elevação do número de mortes esperadas de Participantes Ativos eleva o 

custeio para o Fundo de Cobertura dos Benefícios não-Programados (FBnP) mas determinará, 

em contraponto, um número menor esperado de Participantes sobreviventes para o 

recebimento de suas aposentadorias, reduzindo-se o custeio FCL para os benefícios 

programados. Ademais, o Conselho de Deliberativo pode autorizar a transferência de recursos 

entre fundos caso observe-se a tendência de insuficiência em um e de superávit no outro.  

Ressalte-se que os custeios dos fundos mutualistas são calculados com uma margem de 

carregamento destinada a constituição do Fundo de Oscilação de Risco, ampliando assim, a 

probabilidade dos recursos recebidos serem suficientes para honrar os compromissos 

assumidos pelos fundos. 

É facultada a transferência do risco dos eventos de entrada em invalidez e mortalidade de 

ativos através da contratação de sociedade seguradora para os benefícios não programados. 

Essa transferência está prevista para o primeiro semestre de 2014.  

Outra importante fonte de mitigação de risco do plano é a regra de reajuste dos benefícios, 

mesmo nos portfólios mutualistas, ser dependente da rentabilidade do plano, implicando que 

RJPrev-CD não assumirá o risco de taxa de juros. Ainda assim, a parcela do passivo do RJPrev-

CD com essa característica é reduzida. As premissas atuariais utilizadas e as taxas de custeio 

serão anualmente revistas para que seja possível absorver imediatamente eventuais 

discrepâncias observadas nesses fundos coletivos. 
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Pareceres 

Atuarial 

 

O atuário Sérgio César de Paula Cardoso certificou que o Plano RJPrev-CD está atuarialmente 

equilibrado. Em sua justificativa, ele afirma que o valor do Patrimônio de Cobertura do Plano é 

igual ao valor das Provisões Matemáticas apuradas. Ressalte-se que o plano conta com saldo 

nos fundos de natureza não previdenciais com a finalidade de mitigar o surgimento de 

desequilíbrios atuariais. 

 

Auditores Independentes 

 

Segundo os auditores independentes Roger Maciel de Oliveira e Rosangela Pereira Peixoto, as 

demonstrações contábeis apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e contábeis consolidada da Entidade RJPrev e individual por plano de 

benefício, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC. 

 

 

Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo 

 

O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do 

Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) concluíram que as referidas demonstrações refletem a 

posição patrimonial e financeira da Fundação. Como os conselheiros aprovaram o 

demonstrativo contábil, a entidade não realizou mudanças nem teve de prestar 

esclarecimentos. 

Os pareceres completos atuarial, auditores independentes, Conselho Fiscal e Deliberativo 

encontram-se detalhadas no Relatório Anual de Atividades (páginas 34 a 45). 

 

 

 

 

 



 

Relatório Anual de Informações - 2013 (resumido) 23 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório Anual de Informações - 2013 (resumido) 24 

 

 

 

 

 

RELATÓ RIÓ DE ATIVIDADES 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


