C

ompartilhar conquistas é sempre muito bom, ainda mais quando essas são
resultado de muito trabalho e envolvem a vida de tantas pessoas.

A PRhosper conquistou o patrimônio de R$ 1,5 bilhão no mês de julho, sendo
R$ 1 bilhão somente no Plano Básico.

PRhosper

atinge a marca de

1,5 BILHÃO

Gerir recursos de terceiros é uma tarefa de extrema responsabilidade. A PRhosper
desempenha essa missão com a máxima seriedade, dedicação e transparência,
sempre atenta ao mercado, ao cenário doméstico e internacional e às melhores
práticas de governança.
Temos muito a comemorar! Este resultado nos dá ainda mais energia para
continuarmos nossa trajetória, buscando sempre o melhor para a gestão dos
recursos e o planejamento da aposentadoria de cada participante!

R$

EM PATRIMÔNIO

Esta conquista reforça nosso papel e
responsabilidade na boa gestão dos
investimentos, sempre buscando o melhor,
com transparência aos nossos participantes”
Melissa Tsutsumi, Diretora de Investimentos da PRhosper

Estamos preparados para novos desafios e reiteramos
nosso comprometimento com todos os participantes.
Contribuir para melhorar a vida e o futuro de milhares de
pessoas, são propósitos que nos inspiram, estimulam e
motivam, para que realizemos um trabalho cada vez melhor”
Valeria Bernasconi, Diretora Superintendente da PRhosper.

PRhosper em números!

36

R$ milhões

89

R$ milhões

Em 2018 recebemos
36 milhões de
contribuições das
Patrocinadoras e
dos Participantes

É bom saber...
a PRhosper ocupa hoje a 79ª posição
no ranking da Abrapp (consolidado estatístico de
2018), que reúne todas as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar do Brasil!

Com R$ 1.500.000.000,00 é possível...
Em 2018 pagamos
89 milhões em
benefícios, incluindo
resgates e portabilidades
Beneficiar

Construir

famílias brasileiras
com 1 salário mínimo.

de futebol para
50.000 pessoas.

1.572.327

4.268
Participantes

Em dezembro
de 2018

Inaugurar

1,5
R$ bilhão

1 estádio

150

Patrimônio
Social em
julho de 2019

escolas públicas
com capacidade
para 10.150 alunos.

Custear a faculdade

de 3 mil

estudantes de
medicina no Brasil.

