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1. VISÃO POR PLANO E VISÃO CONSOLIDADA
O novo site permite a visualização por plano e a visualização consolidada.
Visão por Plano
Após entrar na área restrita o usuário visualiza os dados do Plano Básico. Caso tenha
encerrado o plano Básico a visualização será do plano Suplementar .
Feche o combo superior para visualizar e navegar no menu de saldo, rentabilidade,
benefícios ‐ PLANO BÁSICO.
Feche aqui para ver
o menu

Dados do plano
basico

Para visualizar o Plano Suplementar clique no botão no topo da tela :
ALTERNAR
PLANO

VISÃO CONSOLIDADA

Em qualquer um dos planos clique no link SALDO e depois clique no botão SALDO
CONSOLIDADO:

O site apresentará o saldo consolidado dos dois planos, caso o usuário tenha participação
no Plano Básico e no Plano Suplementar.

2. RENTABILIDADE
As rentabilidades são informadas para os participantes do Plano Básico e
Suplementar da modalidade CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD).
Aposentados e pensionistas de renda vitalícia não tem acesso à esta tela.

O gráfico da tela mostra a RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
( A PARTIR DE JANEIRO DE CADA ANO).

Logo abaixo estão a rentabilidade mês a mês, o quadro de rentabilidade mensal, e os
indicadores econômicos (índices de benchmark) utilizados na Politica de Investimentos.

Utilizando o gráfico
O usuário pode comparar a RENTABILIDADE ACUMULADA com outros INDICADORES
ECONÔMICOS ACUMULADOS.
Clique no indicador desejado logo acima do gráfico.
Ex.: comparar rentabilidade x CDI x POUPANÇA x INPC

3. CONTRIBUIÇÕES

O usuário pode verificar o % de contribuição do Plano Suplementar e os valores
em reais recebidos no mês , além dos históricos.

Percentual (%) atual de contribuição no Plano Suplementar:
Assegure que esteja visualizando o plano Suplementar – verifique no topo da
tela, se necessário clique em alternar plano.
Clique em CADASTRO e DADOS DO PLANO.
O % de contribuição estará demonstrado no final da tela.

Esta informação não está disponível no Plano Básico.
A contribuição do Plano Básico é calculada a partir de uma fórmula que considera o salário
e a idade. Para saber mais consulte o Regulamento do Plano disponível no link Sobre a
Entidade (menu no topo da tela).

Última contribuição recebida em REAIS, Plano Básico ou Plano Suplementar:
Assegure que esteja visualizando o plano desejado – verifique no topo da tela,
caso necessário clique em alternar plano.
Clique em SALDO, em seguida no botão VER CONTRIBUIÇÕES.

TELA CONTRIBUIÇÕES

4. SALDOS
O usuário dispõe de várias visões dos dados financeiros dos Planos:
‐ saldo do plano
‐ extrato do plano
‐ saldo/extrato consolidado
‐ histórico
‐ movimentações

Assegure que esteja visualizando o plano desejado – verifique no topo da tela,
caso necessário clique em Alternar Plano.
Clique em SALDO:
A primeira tela apresenta o EXTRATO DO MÊS (COMPLETO) POR PLANO
Clique no botão SALDO/CONTA para ver o SALDO POR CONTA
PARTICIPANTE/PATROCINADORA
Clique no botão VER MOVIMENTAÇÃO para ver os detalhes de contribuição e
rentabilidade do mês
Clique no botão SALDOCONTA CONSOLIDADO para ver o saldo por conta consolidado
somado PLANO BÁSICO + PLANO SUPLEMENTAR

TELA SALDO POR CONTA do PLANO

TELA SALDO POR CONTA CONSOLIDADO

TELA HISTÓRICO

5. BENEFÍCIOS

O usuário APOSENTADO ou PENSIONISTA tem acesso ao contra cheque mensal
e declaração de rendimentos anual.
Clique em BENEFICIO
Clique em IMPRIMIR DEMONSTRATIVO para imprimir o contra cheque mensal

Clique em INFORME DE RENDIMENTOS para acessar e imprimir a DIRF do último ano

6. CADASTRO DE PARTICIPANTE
Clique em CADASTRO
O usuário pode acessar seus dados pessoais, dados do emprego, dados do
plano.
O usuário pode alterar on‐line:
‐ endereço e telefone (exceto empregados na ativa: a alteração deve ser
solicitada ao RH do seu site)
‐ email
Beneficiários, conta de recebimento de beneficio, outras alterações ou correções devem
ser solicitadas ao atendimento PRhosper: rhodia.prhosper@solvay.com

7. SIMULADOR

O simulador permite ao usuário simular a evolução do saldo, o valor do 1º.
Beneficio futuro, os valores disponíveis para resgate em caso de desligamento.
O simulador apresenta os valores de resgates brutos e líquidos de IR.
Importante: nas abas “RENDA” o usuário pode verificar o saldo e o valor do 1º.
Beneficio na data desejada de desligamento/aposentadoria. Para simular a
evolução do saldo/ beneficio após aposentadoria utilize o simulador disponível
na área aberto Portal PRhosper, menu Serviços.

Como simular:
1 ‐ verifique e ajuste o salário no topo da tela
O simulador apresenta o ultimo salário de participação utilizado no calculo da
contribuição. Os salários de participação são variáveis e consideram diversos
componentes como férias, 13º. PLR, etc.
Ajuste para o salário médio do ano (todas as remunerações recebidas dividindo
por 12).
2 ‐ do lado esquerdo escolha os parâmetros para simulação “arrastando” os
botões para esquerda / direita
O que pode ser selecionado: beneficio plano básico, contribuição e beneficio
plano suplementar, taxa de juros real (sem inflação), expectativa de
crescimento salarial
3 ‐ verifique do lado direito a evolução do saldo, renda, contribuições,
benefícios, por plano e consolidado

Parâmetros de simulação

Verifique o salário

Arraste os botões
direita/esquerda

Resultados:
Renda
Evolução do
saldo
contribuições

8. Sobre a Entidade

Clique no link SOBRE A ENTIDADE para acessar:
‐ Governança
‐ Regulamentos
‐ Políticas de Investimentos
‐ Educação Previdênciária

