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 Apresentação  
 

A RJPrev apresenta aos seus participantes e assistidos, o resumo do Relatório Anual de 

Atividades – exercício de 2014, com esclarecimentos, dados e números sobre o 

desempenho da Fundação. O documento faz um resumo das informações de forma a 

propiciar entendimento claro e objetivo da situação patrimonial da Entidade, da 

governança corporativa e dos resultados de investimentos, das despesas administrativas  

bem como situação atuarial do Plano de Benefício RJPrev – CD. Os custos da administração 

e dos planos de benefícios também estão detalhados, tendo em vista a transparência, a 

prestação de contas e a responsabilidade corporativa. 

O Relatório Anual de Atividades – exercício 2014 completo, está disponível no site da 

Fundação (www.rjprev.rj.gov.br). A versão impressa pode ser solicitada a qualquer tempo à 

RJPrev. 
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 Mensagem da Diretoria Executiva 

Ao longo de todo o ano de 2014, a Fundação de Previdência Complementar do 

Estado do Rio de Janeiro – RJPrev – manteve uma linha de crescimento e 

sucesso.  Grande parte dele se deu a partir da preocupação com a informação 

clara e objetiva. Deste cuidado nasceram os meios de comunicação da entidade 

que têm o objetivo de informar ao servidor e público em geral, sobre finanças e 

previdência. 

Todo o trabalho é realizado com o objetivo de mantermos a transparência e o 

contato claro com o público alvo da entidade. A ideia é que o mesmo conheça o 

plano de benefícios, cuja principal característica é a contribuição definida, ou 

seja, tanto o Estado quanto o beneficiário contribuem para conta individual do 

participante. 

Nossa equipe trabalha para o sucesso da RJPrev com a ambição de ver o 

patrimônio crescer, pois têm a consciência e cuidado com o recurso do servidor 

que é investido de forma consciente. 

Sabemos que a caminhada é longa e os desafios imensos, no entanto a certeza 

de estar trilhando um caminho de sucesso, nos mantém firmes no propósito de 

cuidar do futuro financeiro do servidor. 

A diretoria executiva agradece a confiança durante todo o ano de 2014 e 

reafirma o compromisso com a transparência e gestão responsável e consciente 

para 2015. 

 

Boa Leitura. 

Diretoria Executiva 
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 Planos 
 

A RJPrev criou o Regulamento do Plano de Benefícios com a finalidade de disciplinar o 

plano de natureza previdenciária e complementar denominado RJPrev-CD, estruturado 

na modalidade de contribuição definida, destinado aos servidores civis titulares de 

cargos efetivos e de cargos vitalícios do Estado do Rio de Janeiro. No documento, estão 

estabelecidas as normas, as condições de concessão e de manutenção dos benefícios e 

direito aos institutos nele previstos, bem como os direitos e as obrigações do 

Patrocinador, dos participantes e de seus respectivos beneficiários. A íntegra do 

arquivo está disponível na página www.rjprev.rj.gov.br/planos.asp.  Os participantes 

do plano estão classificados em cinco categorias, que definem a remuneração que 

servirá como base de incidência à alíquota correspondente às suas contribuições 

(salário de participação): Participante Ativo Patrocinado, Participante Ativo Facultativo, 

Participante Assistido, Participante Autopatrocinado e Participante Vinculado. 

 Gestão Administrativa 
Os custos da RJPrev no exercício de 2014, em linha com o que ocorreu em 2013, estão 

concentradas em despesas de pessoal e encargos. O crescimento do total das despesas 

no ano de 2014 foi, principalmente, devido à implantação do sistema integrado de 

gestão para Previdência Complementar (Serviços de Terceiros).  

 

 
 

2013 2014

PESSOAL E ENCARGOS 1.404 2.449           

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 12 15                 

VIAGENS E ESTADIAS 6 6                   

SERVIÇOS DE TERCEIROS 0 525              

DESPESAS GERAIS 134 828              

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0 1                   

OUTRAS DESPESAS 0 84                 

TOTAL 1.556      3.909           

TOTAL DE DESPESAS
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

http://www.rjprev.rj.gov.br/planos.asp
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Importante destacar que, apesar do aumento dos gastos no exercício, quando 

analisamos os indicadores do plano de gestão administrativa, é possível observar uma 

expressiva melhora no desempenho da entidade. O custo administrativo anual da 

entidade por participante que em 2013 era de R$ 12.065,43, passou, em 2014, para R$ 

4.770,69.  

 

 

 
 

Observando às despesas administrativas anuais em relação aos recursos garantidores 

dos planos de benefícios, em 2014, com o crescimento dos Recursos Garantidores, o 

total de Despesas Administrativas anual passou a ser 1,44 vezes os Recursos 

Garantidores do Plano, frente a 2013 a aproximadamente 218 vezes de 2013. 

 

 

As despesas administrativas anuais em 2013 era aproximadamente 5.300 vezes maior 

que as Fontes de Custeio do Plano de Gestão Administrativa – PGA. Em 2014, com o 

crescimento da arrecadação, o total de Despesas Administrativas anual passou a ser 35 

vezes das fontes de Custeio do PGA. 

 12.065,43  

4.770,69 

 -

 2.000,00

 4.000,00

 6.000,00

 8.000,00

 10.000,00

 12.000,00

 14.000,00

Custo Adminstrativo Total / Número de Participantes

dez/13

dez/14

 218,99  

1,44 
 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

Custo Adminstrativo Total / Recursos Garantidores

dez/13

dez/14



 

 
6 

 

 

As informações detalhadas dos indicadores de gestão administrativa podem ser 

obtidas no Relatório Anual de Atividades 2014 – versão completa. 
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 Gestão Previdenciária 
 

A RJPrev adota, desde sua criação, ações de comunicação com a finalidade de levar 

conhecimento ao servidor público estadual do Rio de Janeiro acerca das novas regras 

de previdência instituídas no Estado. Uma das principais estratégias é a realização de 

palestras com temas relacionados à educação financeira e previdenciária. Em 2014, 

foram administradas 199, atingindo um total de 6.019 servidores.   

Esses eventos contribuíram para evolução do número de adesões de participantes no 

Plano de Benefícios RJPREV-CD, conforme pode ser visto no gráfico n° 1. A Fundação 

iniciou o ano de 2014 com 127 participantes e finalizou com o total de 798. Esse 

aumento considerável contribuiu para um crescimento nos recursos garantidores, que 

passou de R$ 14.076,41 em janeiro de 2014 para R$ 2.641.026,63 em dezembro do 

mesmo ano. (gráfico 2). 
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 Gestão de Investimentos 
 

Para alcançar seus objetivos na gestão de recursos, ao longo do ano de 2014 a RJPrev 

elaborou diversas ações tendo em vista aprimorar a governança, o controle e a gestão 

dos investimentos da entidade. Todas estas ações, reunidas, constitui fator 

preponderante para fortalecer a relação de confiança entre a Fundação e seus 

participantes e patrocinadores. 

Resultado dos Investimentos 

Ao final de 2014, o total de recursos garantidores dos planos administrados pela 

RJPrev atingiu R$ 8,8 milhões. Destes recursos, aproximadamente R$ 2,6 milhões 

pertenciam ao Plano de Benefícios RJPREV-CD e R$ 6,2 milhões ao Plano de Gestão 

Administrativa (PGA). 

Figura 1 – Evolução dos Recursos dos Planos (valores absolutos e relativos) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte e Elaboração: RJPrev. 

 

A gestão dos investimentos da RJPrev pode ser realizada diretamente pela entidade ou 

por meio de fundos sob gestão terceirizada. Ao longo de 2014, o portfólio de 
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investimentos foi composto de quatro fundos de investimentos, alocados nos 

segmentos de renda fixa. Todos estes fundos eram compostos por títulos de emissão 

do Tesouro Nacional e ou Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos 

federais. 

A diferença entre esses fundos de investimentos são os seus objetivos de retorno, ou 

fatores de risco, no qual eles perseguem. Dois destes buscavam atingir a variação 

alcançada da taxa Selic média, um terceiro perseguia o retorno do índice IRF-M, índice 

baseado em uma carteira teórica composta por títulos públicos pré-fixados (NTN-F e 

LTN), enquanto o último deles buscava o retorno do índice IMA-B, índice baseado em 

uma carteira teórica composta por títulos públicos pós-fixados indexados à inflação 

(NTN-B). Como todos eles eram fundos de investimentos abertos, seus ativos estavam 

precificados a mercado1. 

 

Figura 2 – Alocação dos Recursos dos Planos por Classes de Ativos (valores absolutos e 

relativos) 

 

 
Fonte e Elaboração: RJPrev. 

 

Em 2014, o desempenho do mercado brasileiro foi marcado pela forte volatilidade. As 

incertezas durante o período eleitoral, as perspectivas internas de baixo crescimento, a 

inflação persistentemente elevada e a manutenção dos desequilíbrios fiscais 

contribuíram para geração dessa volatilidade. Externamente, também pesaram as 

dúvidas em relação à atividade econômica global, em especial China e Europa. Esses 

movimentos provocaram comportamentos distintos no mercado brasileiro, 

favorecendo ativos de menor risco, como títulos públicos, enquanto o mercado 

acionário teve o seu valor reduzido. 

Em uma análise retrospectiva, no ano de 2014 a rentabilidade da gestão dos 

investimentos da RJPREV alcançou o retorno de 10,78%, superando a rentabilidade 

nominal esperada, INPC + 4,0% a.a., que obteve o resultado de 10,48%. 

                                                           
1
 O conceito de marcação a mercado consiste em estabelecer diariamente o valor dos ativos que compõem uma 

carteira de investimentos ao preço pelo qual ele poderia ser negociado no mercado. 
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Figura 3 - Rentabilidade2 

 
Fonte e Elaboração: RJPrev. 

 

Comparativamente, o desempenho da Fundação superou os principais índices de 

referência de mercado. A rentabilidade de 10,78% acumulada no ano de 2014, 

excedeu, no mesmo período, a performance do consolidado das Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar (EFPC’s), que obteve o retorno de 7,07%, e do 

consolidado das Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC’s), que obteve 

o retorno de 9,86%, como pode ser observado a seguir. Uma análise comparativa do 

resultado dos investimentos para o ano de 2013 foi realizada no Relatório Anual de 

Atividades – versão completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A data de 03 de maio de 2013 refere-se à data de ingresso de recursos oriundos da antecipação de contribuição 

conforme previstos no art. 33 da Lei n° 6.243, de 21 de maio de 2012, e o resultado do investimento desses 
recursos gerou, no período referente a 2013, a rentabilidade apresentada acima. 
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Figura 4 – Comparativo do Resultado da Gestão dos Investimentos da RJPrev 

 

 
 

 

Fonte: (1) Rentabilidade acumulada no ano de 2014, calculado a partir do consolidado 

das EFPC’s divulgado pela ABRAPP; (2) Rentabilidade acumulada no ano de 2014, 

calculado a partir do consolidado das EAPC’s divulgado pela NetQuant e Towers 

Watson; (3) Rentabilidade acumulada no ano de 2014, calculado a partir do 

consolidado dos planos de Contribuição Definida administrados das EFPC’s divulgado 

pela ABRAPP. 

 

A Política de Investimentos de 2015 para os Planos de Gestão Administrativa e de 

Benefícios RJPREV-CD foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da entidade em sua 22ª 

Reunião ordinária, ocorrida em 28 de novembro de 2014. As informações referentes 

aos objetivos e restrições de cada segmento, os critérios de gestão e os limites de 

alocação podem ser vistos no item Política de Investimentos 2015, integrante do 

Relatório Anual de Atividades – versão completa. 

 

Em relação ao enquadramento dos investimentos, os recursos dos Planos da RJPREV 

foram alocados de acordo com a Resolução CMN n° 3.792 de 2009 e à Política de 

Investimentos de 2014. No Relatório Anual de Atividades também podem ser 

visualizadas as informações detalhadas referentes à composição e enquadramento dos 

investimentos no item Demonstrativo de Investimentos e Enquadramento. 
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 Demonstrações 

 

 

As demais demonstrações contábeis, notas explicativas e os detalhamentos 

encontram-se disponíveis no Relatório Anual de Atividades do exercício de 2014.   

Exercício Exercício Exercício Exercício

2014 2013 2014 2013

DISPONÍVEL 0 0 EXIGÍVEL OPERACIONAL 10.873 5.285

  Gestão Previdencial 0 0

REALIZÁVEL 8.907 3.943   Gestão Administrativa 10.873 5.285

  Gestão Previdencial 0 0   Investimentos 0 0

  Gestão Administrativa 32 0

  Investimentos 8.876 3.943 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.749 7

     Títulos Públicos 0 0   Patrimônio de Cobertura do Plano 2.456 7

     Créditos Privados e Depósitos 0 0     Provisões Matemáticas 2.435 7

     Ações 0 0       Benefícios Concedidos 0 0

     Fundos de Investimento 8.876 3.943       Benefícios a Conceder 2.435 7

     Empréstimos 0 0     Equilíbrio Técnico 21 0

     Financiamentos Imobiliários 0 0       Resultados Realizados 21 0

        Superávit Técnico Acumulado 21 0

PERMANENTE 4.714 1.349   Fundos 293 0

  Imobilizado 4 0     Fundos Previdenciais 185 0

  Intangível 4.710 1.349     Fundos Administrativos 108 0

TOTAL DO ATIVO 13.622 5.292 TOTAL DO PASSIVO 13.622 5.292

A T I V O P A S S I V O

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO / 2014 - CONSOLIDADO

Valores Expressos em Reais (Mil)

Exercício Exercício

2014 2013

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 2.641 7

    1.Provisões Matemáticas 2.435 7

      1.1.Benefícios Concedidos 0 0

      1.2.Benefício a Conceder 2.435 7

         Contribuição Definida 2.237 6

             Saldo de Contas - parcela patrocinador (es)/ instituidor(es) 904 2

             Saldo de contas - parcela participantes 1.333 4

         Benefício Definido 198 1
         

    2.Equilíbrio Técnico 21 0

      2.1.Resultados Realizados 21 0

        Superávit técnico acumulado 21 0

            Reserva de contingência 21 0

     2.2.Resultados a realizar 0 0
         

    3. Fundos 185 0

        3.1. Fundos Previdenciais 185 0
         

    4. Exigível Operacional 0 0

        4.1. Gestão Previdencial 0 0
         

    5. Exigível Contingencial 0 0

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO RJPREV-CD EM DEZEMBRO/2014               

Valores Expressos em Reais (Mil)

D E S C R I Ç Ã O
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 Parecer atuarial  
 

O atuário Sérgio César de Paula Cardoso, certifica que o “Plano RJPREV-CD 

administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro – RJPrev está atuarialmente equilibrado. O valor do Patrimônio de Cobertura 

do Plano é igual ao valor das Provisões Matemáticas apuradas. Ressalte-se ainda que o 

plano conta com saldo nos fundos de natureza não previdenciais com a finalidade de 

mitigar o surgimento de desequilíbrios atuariais no plano”. 

 Auditores Independentes 
 

De acordo com os auditores 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 e individual por 

plano de benefício de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 Conselho Fiscal e Conselho 

Deliberativo 
 

O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo da RJPrev concluíram que as referidas 

demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da Fundação.  

 

Os pareceres completos (Atuarial, Auditores Independentes e Conselho Fiscal e 

Deliberativo) encontram-se no Relatório Anual de Atividades - exercício de 2014, 

versão completa. 
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