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1. deMOnSTRAÇÕeS FinAnceiRAS e
nOTAS eXPLicATiVAS
1. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

ATIVO

PASSIVO

Nota 31/12/2014
disponível

5

realizável

31/12/2013

280

127

1.108.486

1.037.940

Gestão Previdencial
investimentos
Créditos Privados e depósitos

5
6

1.108.486

1.037.935

254

244

ações
fundos de investimentos
investimentos imobiliários
Total do Ativo

19.271
1.104.857

1.016.412

3.375

2.008

1.108.766

1.038.067

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis

Nota 31/12/2014
exigível operacional

7

Gestão Previdencial
Gestão administrativa

31/12/2013

1.747

1.183

1.278

901

469

264

investimentos

18

Patrimônio social

1.107.019

1.036.884

1.101.338

1.032.609

1.108.253

1.042.403

Benefícios Concedidos

621.159

601.808

Benefícios a Conceder

487.094

440.595

(6.915)

(9.794)

(6.915)

(9.794)

5.681

4.275

4.892

3.474

789

801

1.108.766

1.038.067

Patrimônio de Cobertura
do Plano
Provisões matemáticas

equilíbrio técnico

8

9

(-) Déﬁcit Técnico Acumulado
fundos
fundos Previdenciais
fundos administrativos
Total do Passivo

10

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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2. DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2014

31/12/2013

1.036.884

1.074.299

(3)

142.528

32.676

336

25.496

23.696

8

113.530

5.523

1.956

3.402

3.405

(o)

100

52

92

(72.393)

(70.091)

3

(68.879)

(66.831)

3

(3.514)

(3.260)

8

70.135

(37.415)

(287)

65.850

(2.603)

(2.630)

(+/-) Superávit/(Déﬁcit) Técnico do Exercício

2.879

(36.046)

(108)

(+/-) fundos Previdenciais

1.418

1.037

37

(12)

197

(106)

1.107.019

1.036.884

7

a) Patrimônio social – início do exercício
1. adições
(+) Contribuições Previdenciais
(+) resultado Positivo dos investimentos – Gestão Previdencial
(+) receitas administrativas
(+) resultado Positivo dos investimentos – Gestão administrativa
2. destinações
(-) Benefícios
(-) despesas administrativas
3. acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2)
(+/-) Provisões matemáticas

(+/-) fundos administrativos
B) Patrimônio Social – ﬁnal do Exercício (A+3)

VARIAÇÃO (%)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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3. DEMONSTRAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
PLANO BÁSICO
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2014

31/12/2013

809.110

772.780

5

disponível

137

52

163

recebível

545

510

7

808.428

772.218

5

139

137

1

10.803

(100)

804.914

759.270

6

3.375

2.008

68

2. obrigações

900

954

(6)

operacional

900

954

(6)

3. fundos não Previdenciais

545

505

8

fundos administrativos

545

505

8

807.665

771.321

5

812.152

779.279

4

(6.965)

(9.896)

(30)

2.478

1.938

28

1. ativos

investimento
Créditos privados e depósitos
ações
fundos de investimentos
investimentos imobiliários

5. ativo líquido (1-2-3)
Provisões matemáticas
Superávit/(Déﬁcit) Técnico do Exercício
fundos Previdenciais
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.

6

VARIAÇÃO (%)
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4. DEMONSTRAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
PLANO SUPLEMENTAR
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2014

31/12/2013

VARIAÇÃO (%)

299.229

265.165

13

disponível

44

66

(33)

recebível

244

296

(18)

298.941

264.803

13

115

107

7

8.468

(100)

298.826

256.228

17

2. obrigações

420

107

293

operacional

420

107

293

3. fundos não Previdenciais

244

296

(18)

fundos administrativos

244

296

(18)

298.565

264.762

13

296.101

263.124

13

50

102

(51)

2.414

1.536

57

1. ativos

investimento
Créditos privados e depósitos
ações
fundos de investimentos

5. ativo líquido (1-2-3)
Provisões matemáticas
Superávit/(Déﬁcit) Técnico do Exercício
fundos Previdenciais
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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5. DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO – PLANO BÁSICO
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO
a) ativo líquido – início do exercício
1. adições
(+) Contribuições Previdenciais
(+) resultado Positivo dos investimentos – Gestão Previdencial
2. destinações
(-) Benefícios
(-) Custeio administrativo
3. acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2)
(+/-) Provisões matemáticas
(+/-) fundos Previdenciais
(+/-) Superávit/(Déﬁcit) Técnico do Exercício
B) Ativo Líquido – ﬁnal do Exercício (A+3)
C) fundos não Previdenciais
(+/-) fundos administrativos
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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31/12/2014

31/12/2013

VARIAÇÃO (%)

771.321

817.520

(6)

95.022

11.656

715

8.306

6.991

19

86.716

4.665

1.759

(58.678)

(57.855)

1

(57.935)

(57.075)

2

(743)

(780)

(5)

36.344

(46.199)

(179)

32.873

(10.475)

(414)

540

345

57

2.931

(36.069)

(108)

807.665

771.321

5

545

505

8

545

505

8
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6. DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
PLANO SUPLEMENTAR
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2014

31/12/2013

264.762

256.175

3

45.302

19.043

138

(+) Contribuições Previdenciais

18.488

18.185

2

(+) resultado Positivo dos investimentos – Gestão Previdencial

26.814

858

3.025

(11.499)

(10.456)

10

(10.944)

(9.756)

12

(555)

(700)

(21)

33.803

8.587

294

32.977

7.872

319

(+/-) fundos Previdenciais

878

692

27

(+/-) Superávit/(Déﬁcit) Técnico do Exercício

(52)

23

(326)

298.565

264.762

13

244

296

(18)

244

296

(18)

a) ativo líquido – início do exercício
1. adições

2. destinações
(-) Benefícios
(-) Custeio administrativo
3. acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2)
(+/-) Provisões matemáticas

B) Ativo Líquido – ﬁnal do Exercício (A+3)
C) fundos não Previdenciais
(+/-) fundos administrativos

VARIAÇÃO (%)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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7. DEMONSTRAÇÕES DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONSOLIDADA
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO
a) fundo administrativo do exercício anterior

31/12/2014

31/12/2013

VARIAÇÃO (%)

801

604

33

3.502

3.457

1

3.502

3.457

1

Custeio administrativo da Gestão Previdencial

1.298

1.480

(12)

Custeio administrativo dos investimentos

2.104

1.925

9

100

52

92

(3.514)

(3.260)

8

(1.410)

(1.332)

6

(20)

(26)

(23)

(1.057)

(946)

12

(333)

(360)

(8)

(2.104)

(1.925)

9

1. Custeio da Gestão administrativa
1.1. receitas

resultado Positivo dos investimentos
2. despesas administrativas
2.1. administração Previdencial
treinamentos/Congressos e seminários
serviços de terceiros
despesas Gerais
2.2. administração dos investimentos
treinamentos/Congressos e seminários
serviços de terceiros
despesas Gerais

(63)

100

(1.965)

(1.902)

3

(76)

(23)

230

(3)

(100)

2.4. outras despesas
4. Sobra/Insuﬁciência da Gestão Administrativa (1-2)

(12)

197

(106)

5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

(12)

197

(106)

789

801

(1)

B) fundo administrativo do exercício atual (a+5)
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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8. DEMONSTRAÇÕES DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PLANO BÁSICO
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO
a) fundo administrativo do exercício anterior

31/12/2014

31/12/2013

VARIAÇÃO (%)

505

404

25

1.990

1.933

3

1.990

1.933

3

743

780

(5)

1.183

1.118

6

64

35

83

(1.950)

(1.832)

6

(767)

(711)

8

2.1.1. despesas Comuns

(557)

(531)

5

2.1.2. Despesas Especíﬁcas

(210)

(180)

17

serviços de terceiros

(31)

(1)

3.000

(179)

(179)

(1.183)

(1.118)

6

(1.160)

(1.108)

5

2.2.2. Despesas Especíﬁcas

(23)

(10)

130

serviços de terceiros

(23)

(10)

130

(3)

(100)

1. Custeio da Gestão administrativa
1.1. receitas
Custeio administrativo da Gestão Previdencial
Custeio administrativo dos investimentos
resultado Positivo dos investimentos
2. despesas administrativas
2.1. administração Previdencial

despesas Gerais
2.2. administração dos investimentos
2.2.1. despesas Comuns

2.4. outras despesas
4. Sobra/Insuﬁciência da Gestão Administrativa (1-2)

40

101

(60)

5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

40

101

(60)

545

505

8

B) fundo administrativo do exercício atual (a+5)
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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9. DEMONSTRAÇÕES DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PLANO SUPLEMENTAR
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO
a) fundo administrativo do exercício anterior

31/12/2014

31/12/2013

VARIAÇÃO (%)

296

200

48

1.512

1.524

(1)

1.512

1.524

(1)

Custeio administrativo da Gestão Previdencial

555

700

(21)

Custeio administrativo dos investimentos

921

807

14

36

17

112

(1.564)

(1.428)

10

(643)

(621)

4

2.1.1. despesas Comuns

(522)

(500)

4

2.1.2. Despesas Especíﬁcas

(121)

(121)

serviços de terceiros

(21)

1. Custeio da Gestão administrativa
1.1. receitas

resultado Positivo dos investimentos
2. despesas administrativas
2.1. administração Previdencial

100

despesas Gerais

(100)

(121)

(17)

2.2. administração dos investimentos

(921)

(807)

14

(921)

(807)

14

4. Sobra/Insuﬁciência da Gestão Administrativa (1-2)

(52)

96

(154)

5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

(52)

96

(154)

244

296

(18)

2.2.1. despesas Comuns

B) fundo administrativo do exercício atual (a+5)
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.w
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10. DEMONSTRAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS
POR PLANO DE BENEFÍCIOS – PLANO BÁSICO
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2014

31/12/2013

808.565

772.275

5

812.152

779.279

4

582.168

565.600

3

Contribuição Deﬁnida

137.656

130.835

5

Benefício Deﬁnido

444.512

434.765

2

1.2. Benefícios a Conceder

229.984

213.679

8

220.628

204.137

8

193.337

178.641

8

27.291

25.496

7

9.356

9.542

(2)

(6.965)

(9.896)

(30)

(6.965)

(9.896)

(30)

2.478

1.938

28

2.478

1.938

28

900

954

(6)

864

793

9

36

161

(78)

Provisões técnicas (1+2+3+4+5)
1. Provisões matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos

Contribuição Deﬁnida
saldo de Contas – Parcela Patrocinadores/instituidores
saldo de Contas – Parcela Participantes
Benefício Deﬁnido
2. equilíbrio técnico
(-) Déﬁcit Técnico Acumulado
3. fundos
3.1. fundos Previdenciais
4. exigível operacional
4.1. Gestão Previdencial
4.2. investimentos – Gestão Previdencial

VARIAÇÃO (%)

as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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11. DEMONSTRAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS POR PLANO DE
BENEFÍCIOS – PLANO SUPLEMENTAR
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2014

31/12/2013

VARIAÇÃO (%)

298.985

264.869

13

296.101

263.124

13

38.991

36.208

8

37.259

34.610

8

1.732

1.598

8

257.110

226.916

13

257.110

226.916

13

saldo de Contas – Parcela Patrocinadores/instituidores

111.822

99.300

13

saldo de Contas – Parcela Participantes

145.288

127.616

14

50

102

(51)

50

102

(51)

superávit técnico acumulado

50

102

(51)

Reserva de Contingência

50

102

(51)

2.414

1.536

57

2.414

1.536

57

420

107

293

414

107

287

Provisões técnicas (1+2+3+4+5)
1. Provisões matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Contribuição Deﬁnida
Benefício Deﬁnido
1.2. Benefícios a Conceder
Contribuição Deﬁnida

2. equilíbrio técnico
2.1. resultados realizados

3. fundos
3.1. fundos Previdenciais
4. exigível operacional
4.1. Gestão Previdencial
4.2. investimentos – Gestão Previdencial
as notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.
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6
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12. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(CNPB no 19.800.005-65) e Plano Suplementar (CNPB
no 19.960.031-19) – que proporcionam aos Participantes
diferentes modalidades de constituição da poupança
previdenciária e de recebimento dos Benefícios.

31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(em reais)

As Patrocinadoras Aventis Cropscience, Aventis
Animal Nutrition, Rhodia-Ster Fibras e Resinas Ltda., e
Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda., solicitaram a retirada do patrocínio do Plano de Benefício da PRhosper,
cujos saldos remanescentes das provisões matemáticas de seus Planos estão classiﬁcados em fundos
– Gestão Previdencial (Nota 10).

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A PRhosper Previdência Rhodia é uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar (EPFC ou
“PRhosper”) sem fins lucrativos, constituída em
19 de dezembro de 1979, regida especialmente por
seu Estatuto e pelas disposições da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, e demais regras
regulamentares.

• Cogeração de Energia Elétrica Paraíso S.A.

Em 1 o de outubro de 2002, as Patrocinadoras
Rhodia-Ster S.A. e Rhodiaco Indústrias Químicas
Ltda., que também deixaram de representar investimentos da Rhodia Brasil Ltda., solicitaram a quebra de
solidariedade. Em 1o de julho de 2003 as Patrocinadoras Rhodia-Ster S.A. e Rhodiaco Indústrias Químicas
Ltda. solicitaram a retirada do PRhosper, sendo que o
processo referente a esta retirada foi protocolado na
Secretaria de Previdência Complementar – SPC em 06
de julho de 2004. Em 30 de maio de 2005 o processo
de retirada foi homologado pela SPC. Sendo assim,
os valores remanescentes relativos às suas reservas
e fundos estão classiﬁcados em Fundos – Gestão
Previdencial (Nota 10).

A partir de janeiro de 2001 a Entidade teve suas características alteradas para Contribuição Deﬁnida. A Entidade
administra dois Planos de Benefícios – Planos Básicos

Em 30 de setembro de 2014 e 31o de outubro de
2013, a Entidade apresentava a seguinte quantidade
de Participantes:

A Entidade é dotada de autonomia administrativa,
tendo como ﬁnalidade complementar os Benefícios
previdenciários oﬁciais e promover o bem-estar dos
empregados das empresas do Grupo Rhodia no Brasil
e outras sociedades que compõem o seu complexo
industrial, tendo como Patrocinadoras:
• Rhodia Brasil Ltda.
• Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda.

ATIVOS

PLANO

ASSISTIDOS

TOTAL

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Plano Básico

3.036*

3.293*

1.418

1.401

4.454

4.694

Plano suplementar

2.318*

2.244*

193

179

2.511

2.423

total

5.354*

5.537*

1.611

1.580

6.965

7.117

* Inclui Participantes em Beneﬁcio Proporcional Diferido e Vesting.
vesting é o conjunto de cláusulas que o Participante é obrigado a cumprir para ter acesso aos recursos das provisões decorrentes das Contribuições pagas pelo estipulanteinstituidor, líquidos de carregamento, quando for o caso.
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis em vigor no Brasil,
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
– CFC, em conformidade com as seguintes normas
especíﬁcas: Resolução CGPC no 08, de 31 de outubro
de 2011; Resolução CNPC no 12, de 19 de agosto de
2013; Instrução Normativa MPS/SPC no 34, de 24 de
setembro de 2009; Instrução SNPC n o 05, de 08
de setembro de 2011; Resolução PREVIC/DC no 06, de
13 de novembro de 2013; Instrução MPS/PREVIC no 15,
de 12 de novembro de 2014; Resolução CNPC no 16,de
19 de novembro de 2014; Resolução CFC no 1.272,
de 22 de janeiro de 2010 e quando aplicável, aos
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC e homologados pelos órgãos reguladores.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de Ativos e Passivos de curto prazo e de longo
prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo
de Caixa. A estrutura da planiﬁcação contábil padrão
das EFPC reﬂete o ciclo operacional de longo prazo da
sua atividade, de forma que a apresentação de Ativos
e Passivos, observadas às gestões previdências,
assistencial (quando aplicável) e administrativa e o
ﬂuxo dos investimentos, proporcione informações mais
adequadas, conﬁáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, em conformidade com o item 63 da NBC TG 26 (NBC T 19.27).
A sistemática introduzida pelos órgãos normativos
apresenta, além das características já descritas, a
segregação dos registros contábeis em três gestões
distintas (Previdencial, Assistencial e Administrativa) e
o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões
Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e
a ﬁnalidade das transações.
As demonstrações contábeis da Entidade são apresentadas na estrutura de gestão individualizada,
considerando os registros contábeis em gestões
(Previdencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e
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Administrativa, segundo a natureza e a ﬁnalidade das
transações, formando um conjunto de informações
que caracterizam as atividades destinadas à realização das funções da Entidade:
• Gestão Previdencial – atividade de registro e de
controle das Contribuições, dos Benefícios e dos
Institutos previstos no artigo 14 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, bem como
do resultado do Plano de Benefícios de natureza
previdenciária;
• Gestão Administrativa – atividade de registro e
de controle inerentes à administração dos Planos
de Benefícios;
• Investimentos – registro e controle referentes à
aplicação dos recursos de cada Plano de Benefício.
Os ajustes e eliminações necessários à consolidação das Demonstrações Contábeis foram realizados
de acordo com o item 29 do Anexo A da Instrução
Normativa MPS/SPC no 34, de 24 de setembro de
2009. As contas passíveis de ajustes e eliminações, entre outras, são “Superávit Técnico”, “Déﬁcit
Técnico”, “Participação no Plano de Gestão Administrativa” e “Participação no Fundo Administrativo PGA”
(Nota 12).

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis são de responsabilidade
da administração e foram elaboradas e apresentadas
em conformidade com as normas contábeis especíﬁcas, da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC). Conforme constam destas
diretrizes, as práticas contábeis adotadas pela Entidade são especíﬁcas para o segmento das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar.
As práticas contábeis adotadas estão resumidas em:
a) aPuração do resultado
O resultado do exercício é apurado pelo regime de
competência. Adicionalmente, as Contribuições de
autoﬁnanciados, vinculados a Planos de Benefícios
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do tipo Contribuição Deﬁnida, são registradas em
regime de caixa.
B) ativo realizável
• Gestão Previdencial – o realizável Previdencial é apurado em conformidade com o regime
de competência, estando representado pelos
valores e pelos direitos da Entidade, relativos
às Contribuições das Patrocinadoras, dos Participantes. As Contribuições de Autopatrocinados são registradas pelo regime de caixa, por
ocasião do recebimento e em concordância
com as regras deﬁnidas nos regulamentos dos
Planos de Benefícios.
• Gestão Administrativa – o realizável da Gestão
Administrativa é apurado em conformidade com
o regime de competência, estando representado
pelos valores a receber decorrentes de operações de natureza administrativa e os depósitos
judiciais/recursais da Gestão Administrativa.
• Investimentos – conforme estabelecido pela
Resolução do CGPC no 4, de 30 de janeiro de
2002, alterada pela Resolução CGPC no 22, de
25 de setembro de 2006, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar passaram,
a partir de 1o de janeiro de 2002, a proceder à
avaliação e classiﬁcação contábil dos títulos e
valores mobiliários integrantes do portfólio da
Gestão de Investimentos – realizável segundo
duas categorias, a saber:
i. títulos PÚBliCos e fundos de investimento
Estão registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro
rata até a data de encerramento do Balanço
e deduzidos, quando aplicável, das provisões
para perdas, sendo classiﬁcados nas seguintes categorias:
a) Títulos para negociação – quando
adquiridos com o propósito de serem
negociados, independentemente do prazo

a decorrer da data de aquisição, sendo
avaliados pelo valor de mercado e seus
efeitos reconhecidos na demonstração do
resultado do exercício;
b) Títulos mantidos até o vencimento –
quando a intenção da Administração, e
considerando a capacidade ﬁnanceira da
Entidade, é manter os títulos em carteira
até o vencimento, considerando prazos
mínimos de vencimento e classiﬁcação de
risco do título, sendo avaliados pelo custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos
auferidos, os quais impactam o resultado
do exercício:
• O valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários é apurado com base em cotações divulgadas e estimativas de valores
de realização.
• Os valores a receber ou a pagar decorrentes da venda ou compra de ações
estão registrados pelo valor de liquidação dessas operações.
As quotas de Fundos de Investimento são
registradas ao seu valor de realização, obtido
pelo valor da última quota disponível, e os
acréscimos ou decréscimos são registrados
diretamente em conta de resultado. As ações
de empresas de capital aberto são registradas
ao seu valor de mercado e a variação reconhecida diretamente no resultado do exercício.
Os dividendos resultantes das aplicações em
ações são reconhecidos no resultado, pelo
regime de competência.
Os principais critérios de avaliação e de reconhecimento de receitas dos investimentos são
os seguintes:
renda fixa
Os investimentos em Renda Fixa estão
registrados pelo custo, acrescido dos
rendimentos auferidos de forma pro rata
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até a data de encerramento do Balanço e
deduzidos, quando aplicável, das provisões
para perdas.
As Rendas/Variações Positivas e Deduções/
Variações Negativas da carteira são apropriadas em contas especíﬁcas diretamente
vinculadas à modalidade de aplicação.
A metodologia de apuração do valor de
mercado foi apurada conforme as normas
do Banco Central do Brasil (BACEN) e da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de
acordo com Resolução CGPC no 04, de 30
de janeiro de 2002 e alterações posteriores
pela CGPC no 22, de 25 de setembro de
2006.
O BACEN editou a Resolução no 2.931,
de 14 de fevereiro de 2002, revogada pela
Resolução no 3.334, de 22 de dezembro
de 2005, alterando as normas de preciﬁcação dos Ativos aplicados em carteiras de
Fundos de Investimentos.
Paralelamente, com base na Instrução
Normativa no 438 da CVM, de 12 de julho
de 2006, alterada pela Instrução Normativa
no 465 de 20 de fevereiro de 2008 da CVM,
os fundos contabilizam seus Ativos pelo
valor de mercado e não mais pelo valor de
vencimento (curva do papel).
renda variável
As aplicações em fundos de Renda Variável
estão demonstradas pelos valores de realização, considerando o valor das cotas na
data-base das demonstrações contábeis.
As aplicações em ações são contabilizadas pelo custo de aquisição, acrescido das
despesas de corretagem e outras taxas
incidentes, sendo avaliadas pelo valor de
mercado, considerando-se a cotação de
fechamento do mercado do último dia do
mês em que a ação foi negociada em Bolsa
de Valores, conforme passou a determinar
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a Resolução MPS/CNPC no 08 de 31 de
Outubro de 2011.
ii. investimentos imoBiliários
Demonstrados ao custo de aquisição e ajustado a valor de mercado por reavaliações
efetuadas, suportadas por laudos técnicos,
deduzidos das respectivas depreciações
acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, pelo prazo de vida útil
restante para os imóveis reavaliados.
c) Exigível Operacional
São demonstrados os valores conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. São registradas
as obrigações decorrentes de pagamento
de Benefícios aos Participantes, prestação
de serviços por terceiros, obrigações tributárias e provisões de folha de pagamento e
respectivos encargos.
d) Exigível Contingencial
São registradas ações contra a Entidade
nas áreas administrativa, trabalhista e
ﬁscal, que serão objeto de decisão futura,
podendo ocasionar impacto na situação
econômico-ﬁnanceira. Essas ações estão
classiﬁcadas entre Gestão Previdencial,
Administrativa e de Investimentos, de
acordo com a sua natureza.
Para ﬁns de classiﬁcação são usados os
termos provável, possível e remota com os
seguintes conceitos:
• Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de
não ocorrer;
• Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável,
mas maior que remota;
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• Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena
e) Exigível Atuarial
As provisões matemáticas dos Planos de
Benefícios são determinadas em bases
atuariais, pelo e sob a responsabilidade
do consultor atuarial externo, contratado
pela Entidade, apresentados no Parecer
Atuarial e Demonstrativo Atuarial (DA) e
representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício quanto
aos Benefícios concedidos e a conceder
relativos aos Participantes e Beneﬁciários.
ProvisÕes matemátiCas
Benefícios Concedidos
Correspondem ao valor presente dos Benefícios futuros a serem pagos aos Participantes e Beneﬁciários já em usufruto do Benefício de prestação continuada.

f) Fundos
Gestão PrevidenCial
O Fundo da Gestão Previdencial é constituído principalmente pelos recursos
relativos às retiradas de patrocínio, cujos
Participantes ainda não foram localizados para efetuar os resgates ou cujos
Participantes decidiram permanecer no
Plano, conforme previstos nos respectivos
Termos de Retirada e homologados pela
PREVIC.
Gestão administrativa
Este programa recebe valores transferidos
da Gestão de Investimentos, relativos ao
resultado das aplicações do Fundo Administrativo disponível e ao custeio das taxas
de administração dos investimentos, além
dos valores transferidos da Gestão Previdencial para cobertura das despesas administrativas.

Benefícios a Conceder
Correspondem ao valor presente dos Benefícios a serem pagos aos Participantes da
geração atual que ainda não estão em
usufruto de Benefícios de prestação continuada, líquido dos valores presentes das
Contribuições futuras dos integrantes da
geração atual.
Provisões Matemáticas a Constituir
Representa à parcela de provisão a constituir relativa aos empregados da Rhodia
Brasil Ltda. e Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda., calculada em 31 de
dezembro de 2013 equivalente ao valor,
nesta data, relativo à provisão matemática total em excesso ao Ativo Líquido
do Plano Básico, a ser integralizada
conforme disposto na Nota 10 – Provisões Matemáticas.

g) Plano de Gestão Administrativa (PGA)
Os registros das operações administrativas
são efetuados através do Plano de Gestão
Administrativa (PGA), que possui patrimônio
próprio segregado dos Planos de Benefícios Previdenciais.
O patrimônio do (PGA) é constituído
pelas receitas e reembolsos administrativos, deduzidas das despesas comuns e
especíﬁcas da administração Previdencial,
sendo as sobras ou insuﬁciências administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo
Administrativo.
O saldo do Fundo Administrativo é segregado por Plano de Benefício Previdencial,
não caracterizando obrigações ou direitos
aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos dos Planos.
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As receitas administrativas da Entidade
são debitadas aos Planos Previdenciais
em conformidade com o Plano de custeio
vigente.
h) Imposto de Renda
Em 29 de dezembro de 2004 foi sancionada a Lei n o 11.053, que revogou a
Medida Provisória n o 2.222, de 04 de
setembro de 2001, e introduziu alterações no sistema de tributação dos Planos
de Benefícios de caráter previdenciário.
Conforme previsto no artigo 5o dessa Lei,
a partir de 1o de janeiro de 2005, ﬁcaram
dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do Imposto de Renda
sobre os rendimentos e ganhos auferidos
nas aplicações de recursos das provisões,
reservas técnicas e fundos de Planos de
Benefícios de Entidade de Previdência
Complementar.

4. CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Representa o valor líquido das importâncias transferidas à Gestão Administrativa para cobertura dos
gastos com a Gestão Previdencial e Investimentos
dos respectivos Planos de Benefícios.
O custeio administrativo tem origem nas seguintes
fontes:
• Gestão Previdencial: são contabilizadas na
Gestão Administrativa – Administração Previdencial, sendo os custos comuns rateados em função
da quantidade de Participantes de cada Plano, e
custeados pelo Fundo Administrativo;
• Investimentos: custeadas diretamente pela rentabilidade dos Investimentos e registradas na Gestão
Administrativa – Administração dos Investimentos.

5. DISPONÍVEL
Registra as disponibilidades existentes em bancos,
reconhecidas por seus valores em moeda nacional.

i) PIS e COFINS
Calculados pelas alíquotas de 0,65% e 4%,
respectivamente sobre as receitas administrativas conforme da Instrução Normativa
no 1.387, de 21 de agosto de 2013 (receita
bruta excluída, entre outros, pelos rendimentos auferidos nas aplicações ﬁnanceiras destinadas a pagamento de Benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgate, limitados aos rendimentos das
aplicações proporcionados pelos Ativos
garantidores das reservas técnicas e pela
parcela das Contribuições destinadas à
constituição de reservas técnicas).

20

DESCRIÇÃO
Banco conta movimento
Banco conta investimento
Total

2014

2013

272

120

8

7

280

127
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6. INVESTIMENTOS
A Administração, por meio da Política de Investimentos, determina diretrizes para direcionamento da aplicação dos recursos garantidores das Provisões Matemáticas, bem como para classiﬁcação de Títulos e Valores
Mobiliários.
a) ComPosição da Carteira

DESCRIÇÃO

Renda Fixa
Créditos Privados e depósitos
fundos de investimentos
Renda Variável

31/12/2014
Plano Básico

Plano
Suplementar

PGA

752.631

258.136

1.118

139

115

752.492

258.021

52.422

40.804

1.118

31/12/2013
Total
1.011.885

945.506

254

244

1.011.631

945.262

93.226

90.421

ações no mercado à vista

19.217

Juros e dividendo a receber
fundos de investimento em ações

54
52.422

40.804

93.226

71.150

Investimentos Imobiliários

3.375

3.375

2.008

locadas a Patrocinadoras

1.185

1.185

1.000

locadas a terceiros

2.190

2.190

1.008

1.108.486

1.037.935

Total

808.428

298.940

1.118

21

B) ComPosição dos investimentos

DESCRIÇÃO
Debêntures não conversíveis

2014
Quantidade
de Cotas

2013

Custo
Contábil

Valor de
mercado

Custo
Contábil

Valor de
mercado

254

254

244

244

19.271

19.271

22.600

Ações
mercado de ações
Fundos de Investimento
Referenciado
iPCa defénse

(*)

19.271

19.271

197.721

1.104.857

1.104.857

1.016.412

1.016.412

116.134

356.983

356.983

363.422

363.422

115.438

260.215

260.215

243.280

243.280

22.483

22.483

11.655

11.655

ltau Perﬁl RF FI
Wester asser sove n

5

ltaú soberano lP
BnP Paribas master di fi
Renda Fixa
lnﬂation 11 FIC
Prev fix

9.546

9.546

37

1.118

1.118

914

914

654

86.104

86.104

85.090

85.090

5.748

598.965

598.965

541.668

541.668

1

20

20

3.551

3.551

21

44.971

44.971

48.102

48.102

38.987

38.987

Western rf crédito privado
HsBC fi rf lyon

(*)

235

134.049

134.049

119.982

119.982

175.993

175.993

2.476

178.802

178.802

1.597

18.042

18.042

BnP PariBas master inflação rf

110

56.950

56.950

52.146

52.146

BnP master CrÉdito fi rf CrÉdito Privado lP

315

40.163

40.163

34.044

34.044

3

66.446

66.446

Portifólio imaB 5

5.667

5.667

Portifólio imaB 5+

7.974

7.974

uBB master imaB 5+

1.206

1.206

uBB master rf imaB 5

1.003

1.003

stix fi- ltaú

(*)

itaÚ master fi renda fixa ima-B

Wa Prev Credit rf fi CrÉdito Privado

WA Prev Inﬂação lmplícita FI
WA Prev lnﬂation Total RF
Ações
Wa solvar iBrx fia

(*)

966

1.402

1.402

1.258

1.258

24

58.120

58.120

51.755

51.755

56.839

93.226

93.226

71.150

71.150

29

31.002

31.002
8.667

8.667

BnP PariBas master iBrx fi açÕes
HsBC fiC fi em açÕes Brussels

(*)

sul amÉriCa exPertise 11 fia
Multimercado

56.284

58.989

58.989

58.016

58.016

526

3.235

3.235

4.467

4.467

19.000

55.683

55.683

40.172

40.172

76

76
16.596

Wa Prev foCus
Wa Prev structured Credit fiC fim CP

12.058

12.058

16.596
2.901

2.901

18.996

41.863

41.863

11.527

11.527

3

1.762

1.762

9.072

9.072

220.321

1.105.111

1.105.111

1.035.927

1.035.927

itaÚ fidelidade t fim
lu fidelidade W3 fim
aclive fix iB
Total
(*)

tratam-se de fundos exclusivos, cujas carteiras estão compostas conforme páginas seguintes.
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B) ComPosição dos investimentos
Apresentamos a seguir a composição analítica por classiﬁcação dos títulos que compõem a carteira.
i. fundo/PCa defÉnse
Informamos abaixo a abertura dos fundos exclusivos e a classiﬁcação por vencimento dos títulos de
Renda Fixa e Renda Variável que compõem a carteira de investimento da Entidade:

TÍTULOS MANTIDOS
ATÉ O VENCIMENTO

NATUREZA INDETERMINADO

VENCIMENTO
Até
Após
12 meses 12 meses

TOTAL
31/12/2014

31/12/2013

letras financeiras (lf-1)

Privada

–

–

12.679

12.679

11.217

letras financeiras do tesouro
nacional (lft)

Pública

–

–

–

–

–

notas do tesouro nacional (ntn-B)

Pública

–

–

217.400

217.400

203.721

notas do tesouro nacional (ntn-f)

Pública

–

–

22.063

22.063

22.032

Debêntures

Privada

–

–

1.932

1.932

1.813

depósito/valores a pagar/receber

Privada

–

–

254.074

238.783

Total

–

–

254.074

A Entidade declara possuir capacidade ﬁnanceira e intenção de manter até o vencimento os títulos
classiﬁcados na categoria “mantidos até o vencimento”.

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

NATUREZA INDETERMINADO

VENCIMENTO
Até
Após
12 meses 12 meses

TOTAL
31/12/2014

31/12/2013

letras financeiras (lf-1)

Privada

–

–

–

–

–

letras financeiras do tesouro
nacional (lft)

Pública

–

39

2.831

2.870

1.520

notas do tesouro nacional (ntn-B)

Pública

–

–

2.224

2.224

2.001

notas do tesouro nacional (ntn-f)

Pública

–

–

–

–

–

Debêntures

Privada

–

–

1.061

1.061

990

depósito/valores a Pagar/receber

Privada

(14)

(14)

(14)

6.141

4.497

Total

(14)

39

6.116
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ii. fundo HsBC ri rf lYon
Apresentamos a seguir a abertura dos fundos exclusivos e a classiﬁcação por vencimento dos títulos de
Renda Fixa e Renda Variável que compõem a carteira de investimento da Entidade:

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

NATUREZA INDETERMINADO

VENCIMENTO
Até
Após
12 meses 12 meses

TOTAL
31/12/2014

31/12/2013

letras do tesouro nacional (ltn)

Pública

notas do tesouro nacional (ntn-B)

Pública

1.025

47.082

48.107

25.434

letras financeiras do tesouro
nacional (lft)

Pública

4.916

16.474

21.390

34.196

CdBs

Privada

1.418

1.418

1.176

letras financeiras (lf-1)

Privada

14.973

29.568

44.541

40.746

Debêntures

Privada

2.015

9.139

11.154

9.378

dPGe

Privada

1.311

1.311

1.170

Cotas de fundos (ref di Cash ii)

Privada

6.114

7.333

opções

Privada

swaps

Privada

depósito/valores a pagar/receber

Privada

Total

500

6.114

49
14
6.128

14
25.658

102.263

134.049

119.982

iii. HsBC f/C fi em açÕes Brussels
Apresentamos a seguir a abertura dos fundos exclusivos e a classiﬁcação por vencimento dos títulos de
Renda Fixa e Renda Variável que compõem a carteira de investimento da Entidade:

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO
Cotas de fundos

Privada

59.002

depósito/valores a Pagar/receber

Privada

(13)

Total
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NATUREZA INDETERMINADO

58.989

VENCIMENTO
Até
Após
12 meses 12 meses

TOTAL
31/12/2014

31/12/2013

59.002

58.028

(13)

(12)

58.989

58.016

RELATÓRIO ANUAL 2014

iv. stix fi – itaÚ
Apresentamos a seguir a abertura dos fundos exclusivos e a classiﬁcação por vencimento dos títulos de
Renda Fixa e Renda Variável que compõem a carteira de investimento da Entidade:

TÍTULOS MANTIDOS
ATÉ O VENCIMENTO

NATUREZA INDETERMINADO

VENCIMENTO
Até
Após
12 meses 12 meses

TOTAL
31/12/2014

31/12/2013

notas do tesouro nacional (ntn-B)

Pública

15.815

15.815

14.824

notas do tesouro nacional (ntn-C)

Pública

67.222

67.222

65.007

depósito/valores a pagar/receber

Privada

(1)

(1)

83.036

79.830

Total

(1)
(1)

83.037

A Entidade declara possuir capacidade ﬁnanceira e intenção de manter até o vencimento os títulos
classiﬁcados na categoria “mantidos até o vencimento”.
No exercício de 2013, a PRhosper decidiu pela alteração da marcação do fundo Stix FI – ltaú de “títulos
para negociação” para “títulos mantidos até o vencimento. Para essa alteração, foi realizado estudo
ALM conduzido pela consultoria Risk Ofﬁce, ressaltado as análises de liquidez e solvência das reservas
garantidoras do beneﬁcio de renda vitalícia. Essas reclassiﬁcações foram aprovados pela Diretoria e
ratiﬁcados pelo Conselho em dezembro de 2013.
Abaixo apresentamos o resultado reconhecido na classiﬁcação da categoria realizada em 27 de dezembro de 2013:

VENCIMENTO

VALOR
AQUISIÇÃO

CUSTO CONTÁBIL
EM 26/12/2013

VALOR MERCADO
EM 30/12/2013

RESULTADO
RECONHECIDO

ntn-B

2045

12.004

14.658

14.824

166

ntn-C

2017

32.547

64.844

65.007

163

44.551

79.502

79.831

329

VENCIMENTO

TOTAL

TÍTULO

Total

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

NATUREZA INDETERMINADO

Até
Após
12 meses 12 meses

31/12/2014

notas do tesouro nacional (ntn-B)

Pública

–

–

91.576

notas do tesouro nacional (ntn-C)

Pública

–

–

–

–

letras financeiras do tesouro
nacional (lft)

Pública

–

4.190

–

4.190

operação Compromissada

Privada

–

Total

–

91.576

31/12/2013
93.954
–
590
1.619

4.190

91.576

95.766

96.163
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v. Wa solvar iBrx fia
Apresentamos a seguir a abertura dos fundos exclusivos e a classiﬁcação por vencimento dos títulos de
Renda Fixa e Renda Variável que compõem a carteira de investimento da Entidade:

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

NATUREZA INDETERMINADO

VENCIMENTO

TOTAL

Até
Após
12 meses 12 meses

31/12/2014

31/12/2013

ações

Pública

30.622

–

–

30.622

–

Cotas de fundos

Pública

291

–

–

291

–

depósito/valores a Pagar/receber

Privada

89

–

–

89

–

31.002

–

–

31.002

–

Total

C) investimentos imoBiliários

DESCRIÇÃO

31/12/2014
Resultado
da Avaliação

31/12/2013

Vida Útil

Total

20 anos

1.185

1.000

1.258

1.258

1.052

(73)

(73)

(52)

2.190

1.008

2.240

2.240

1.044

(50)

(50)

(36)

3.375

2.008

Plano Básico

Ediﬁcações
locadas a Patrocinadoras1
Custo e reavaliações
depreciação acumulada
locadas a terceiros

2

Custo e reavaliações
depreciação acumulada
Total

1.185

213

2.190

1.196

3.375

20 anos

1.409
o

o imóvel locado a Patrocinadoras localizado na avenida maria Coelho aguiar, n 215 – Bloco “B”– são Paulo (sP), composto por uma loja no subsolo, e 24 vagas de
garagem cobertas, localizadas no Bloco B, rampas 1 e 5, foi reavaliado em maio de 2014 e seu impacto no resultado do exercício foi de r$ 213.

1

o

o imóvel locado a terceiros localizado na avenida maria Coelho aguiar, n 215 – Bloco “B” – são Paulo (sP), composto por um pavimento de escritórios, com área útil
de 2.844,05 m2, sendo 14,72% ou 571,50 m2 de propriedade da Prhosper, foi reavaliado em maio de 2014 e seu impacto no resultado do exercício foi de r$ 1.196.
os imóveis acima foram reavaliados pela actual valuation & technology inteligente em ativos ltda., utilizando o método comparativo de dados do mercado, conforme
os preceitos da nBr 14653-1/2001 e nBr 14653-2/2004 da aBnt (associação Brasileira de normas técnicas).
2

d) Perfis de investimentos

TIPO PERFIL
Cd

PARTICIPANTES EM
31/12/2014

PATRIMÔNIO EM
31/12/2014

RENTABILIDADE (%)

5.562

486.255

10,03

flex 0

63

34.603

11,08

flex 15

259

132.663

10,03

flex 30

88

8.198

9,08

5.972

661.719

Total

26

RELATÓRIO ANUAL 2014

7. EXIGÍVEL OPERACIONAL
31/12/2014

DESCRIÇÃO

Plano Básico

Plano
Suplementar

Total

31/12/2013

Gestão Previdencial

864

414

1.278

901

Benefícios a pagar

79

302

381

13

784

112

896

806

Seguros e Assistência Médica

1

–

1

1

Contribuições recebidas a maior

–

–

–

81

244

225

469

264

218

205

423

230

18

15

33

34

8

5

13

retenções sobre folha Benefícios

Gestão Administrativa
obrigações com serviços de terceiros
retenções a recolher
tributos a recolher
Investimentos

18

ações

18

Total

1.108

639

1.747

1.183

8. PROVISÕES MATEMÁTICAS
a) ComPosição das ProvisÕes matemátiCas
As provisões matemáticas foram calculadas por atuários, cujos pareceres evidenciam o cumprimento às normas
atuariais, considerando-se as características peculiares do Estatuto e dos Regulamentos dos Planos de Benefícios e incluem os compromissos correspondentes aos Participantes que já adquiriram direitos.
A movimentação das provisões matemáticas durante o exercício de 2014 pode ser resumida como segue:

DESCRIÇÃO
Benefícios Concedidos

SALDOS EM 31/12/2013

CONSTITUIÇÃO

SALDOS EM 31/12/2014

601.808

19.351

621.159

565.600

16.568

582.168

Plano suplementar

36.208

2.783

38.991

Benefícios a Conceder

440.595

46.499

487.094

Plano Básico

213.679

16.305

229.984

Plano suplementar

226.916

30.194

257.110

1.042.403

65.850

1.108.253

Plano Básico

Total
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B) Premissas e HiPóteses atuariais
Os cálculos das provisões matemáticas consideram as seguintes premissas e hipóteses atuariais e
econômicas:

2014

DESCRIÇÃO

Plano Básico

Plano Suplementar

55%1

0%

2,95%

não aplicável

0%

0%

- salários

97,82%

97,80%

- Benefícios do Plano

97,82%

97,80%

taxa real anual de juros
Projeção de crescimento real de salário
Projeção de crescimento real dos Benefícios do Plano
fator de determinação do valor real ao longo do tempo

fator de capacidade para os Benefícios
tábua de mortalidade geral

at-83

at-83

tábua de mortalidade de inválidos2

at-83

at-83

ligth fraca

não aplicável

Experiência PRhosper 2014

não aplicável

tábua de entrada em invalidez
tábua de rotatividade
1
2

o indexador utilizado é o inPC.
tábua de mortalidade de inválidos.

Mantidos os métodos de ﬁnanciamento de Avaliação Atuarial de encerramento do exercício 2013. Para o
Plano Básico, a transformação do saldo de conta acrescido do saldo de conta projetada, em renda mensal
ou em pagamento único, à opção do Participante. Renda mensal de 0,15 a 2,00% do saldo ou, à opção
do Participante renda mensal por prazo determinado variando de 5 de 15 anos. Combina o método de
Capitalização Financeiro na parcela CD do Benefício com Método Agregado para parcela do Benefício
BD (saldo de conta projetada).

9. EQUILÍBRIO TÉCNICO
DESCRIÇÃO
Reserva de Contingência

SALDOS EM 31/12/2013

SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

SALDOS EM 31/12/2014

102

(52)

50

102

(52)

50

Déﬁcit Técnico

(9.896)

2.931

(6.965)

Plano Básico

(9.896)

2.931

(6.965)

(9.794)

2.879

(6.915)

Plano suplementar

Total

1

No decorrer do exercício de 2014 o Plano Básico apresentou superávit no valor de R$ 2.931 devido ao retorno positivo dos investimentos. Porem no ﬁnal do exercício o Plano
o
o
ainda apresenta déﬁcit técnico acumulado. Observando-se o disposto na resolução MPS/CGPC n 26/2008, alterada pela resolução mPs/CnPC n 13/2013, o déﬁcit, se inferior
a 10% das Provisões Matemáticas, poderá permanecer por até três exercícios consecutivos, ocasião em que será necessária a elaboração de um Plano de Equacionamento.
1
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10. FUNDOS
a) fundos PrevidenCiais
Incluem os valores das Reservas Técnicas relativas aos remanescentes das Patrocinadoras que solicitaram
retiradas de patrocínio (Aventis Cropscience Brasil Ltda. Rhodia-Ster Fibras e Resinas Ltda., Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda.). Tais valores encontram-se contabilizados no Fundo da Gestão Previdencial, uma vez
que todos os processos de retirada das Patrocinadoras mencionadas já foram homologados pela PREVIC
(antiga Secretaria de Previdência Complementar – SPC).
B) fundos administrativos
Constituído das sobras dos recursos provenientes das Contribuições da Patrocinadora e do resultado dos
investimentos alocados no programa administrativo em relação aos gastos efetivos.

SALDOS EM
31/12/2013

DESCRIÇÃO
fundos Previdenciais

REMUNERAÇÃO

CONSTITUIÇÃO/
(REVERSÃO)

SALDOS EM
31/12/2014

3.474

391

1.027

4.892

1.938

202

338

2.478

760

88

416

1.264

1.178

114

(78)

1.214

1.536

189

689

2.414

1.301

166

693

2.160

235

23

(4)

254

801

11

(23)

789

Plano Básico

505

7

33

545

Plano suplementar

296

4

(56)

244

4.275

402

1.004

5.681

Plano Básico
Reversão de saldo por exigência regulamentar
outros – Previsto em nota técnica atuarial

1

2

Plano suplementar
Reversão de saldo por exigência regulamentar1
outros – Previsto em nota técnica atuarial

2

fundos administrativos

Total

Constituído a partir de sobras de Contribuições de Patrocinadoras, a que os Participantes não tiveram direito por terem se desligado do Plano antes de atingirem a
elegibilidade a algum Benefício. o fundo de reversão do Plano Básico – r$ 1.264 e Plano suplementar – r$ 2.160, poderá ser utilizado durante o exercício de 2014
para compensação de Contribuições futuras de Patrocinadora, conforme estabelecido nos regulamentos dos Planos.

1

o

o

em atendimento ao disposto no artigo 5 da resolução CGPC n 26/2008, o fundo de retirada do Plano Básico – r$ 1.214 e do Plano suplementar – r$ 254, foram
alocados na subconta do fundo Previdencial “outros – Previsto em nota técnica atuarial” foi constituído pelos compromissos individuais referentes aos processos
de retirada de patrocínio já aprovados pela PreviC e ainda pendentes de pagamento, referentes às Patrocinadoras: rhodia – ster fibras e resinas ltda., rhodiaco
indústrias químicas ltda., e aventis Crop ltda.
2

11. PARTES RELACIONADAS
As partes relacionadas da PRhosper podem ser assim
consideradas: os Participantes, as Patrocinadoras
Rhodia Brasil Ltda., Rhodia Poliamida e Especialidades
Ltda. e Cogeração de Energia Elétrica Paraiso S.A.,
cujo relacionamento ocorre por intermédio de Convênio de Adesão para oferecimento do Plano Básico e

Plano Suplementar para os seus empregados e Dirigentes; e seus administradores, compostos pelos
Membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, assim como pelos membros do Conselho Fiscal
da Entidade, cujas atribuições e responsabilidades
estão deﬁnidas no Estatuto Social da PRhosper.

29

12. AJUSTES E ELIMINAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DESCRIÇÃO

2014

2013

789

801

Plano Básico

545

505

Plano suplementar

244

296

789

801

Plano Básico

545

505

Plano suplementar

244

296

50

102

50

102

Participação no Plano de Gestão administrativa

Participação no fundo administrativo PGa

superávit técnico acumulado
Plano suplementar

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Resolução PREVIC/DC no 6, de 13 de novembro
de 2013 e Instrução PREVIC no 01, de 12 de abril de
2013 que altera a Instrução MPS/SPC no 34, de
24 de setembro de 2009 e a Instrução PREVIC
no 01, de 12 de abril de 2013, efetua alterações na
Planiﬁcação Contábil Padrão que produziu efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2014.
b) A Instrução PREVIC no 15, de 12 de novembro de
2014, que altera a Instrução MPS/SPC no 34, de 24
de setembro de 2009, efetua alterações no prazo
de entrega dos balancetes obrigatórios enviados à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC por meio do sistema de
captação de dados disponível na página eletrônica do Ministério da Previdência Social. A partir de
1o janeiro de 2015 o envio dos balancetes dos
Planos de Benefícios, Plano de Gestão Administrativa e Consolidado serão realizados mensalmente
até o ultimo dia do mês subsequente ao mês de
referência, conforme Art. 4o – II.
c) A Resolução CNPC no 16, de 19 de novembro
de 2014, que altera a Resolução no 26, de 29 de
setembro de 2008, do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar, que dispõe sobre as
condições e os procedimentos a serem observados pelas Entidades fechadas de previdência complementar na apuração do resultado, na
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destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déﬁcit dos Planos de Benefícios de
caráter previdenciário que administram, e altera
a Resolução no 8, de 31 de outubro de 2011, do
Conselho Nacional de Previdência Complementar,
que dispõe sobre os procedimentos contábeis das
Entidades fechadas de previdência complementar,
produzindo efeitos de forma facultativa e a critério
das EFPC para o exercício de 2014 e de forma
obrigatória a partir de 1o de janeiro de 2015.
d) Não são reconhecidos contabilmente os valores
relativos à suﬁciência dos pagamentos de PIS de
janeiro de 1995 a dezembro de 1999 realizados nos
termos da Anistia instituída pela Medida Provisória
no 2.222/2001, posteriormente regulada pela Medida
Provisória no 25/2002 e pela Instrução Normativa
no 126/2002, no valor total atualizado de R$ 11.174,
em 31/12/2014, avaliado como risco de perda possível pelos advogados externos da Entidade.
Valeria Bernasconi
Diretora Superintendente
CPF: 031.719.218-39
Reginaldo José Camilo
Contador – CRC: 1SP 114.497/0-9
CPF: 859.338.648-20
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2. PAReceR de AUdiTORiA e
cOLeGiAdOS PRHOSPeR
1. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores, Participantes e Patrocinadoras
PRhosper Previdência Rhodia
Examinamos as demonstrações contábeis da PRhosper
Previdência Rhodia (“Entidade”), que compreendem o
balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro
de 2014 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do Plano de
Gestão Administrativa, bem como as demonstrações
individuais por Plano de Benefício que compreendem a demonstração do Ativo Líquido, da Mutação
do Ativo Líquido, do Plano de Gestão Administrativa
e das provisões técnicas do Plano para o exercício
ﬁndo nessa data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as
demonstrações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis com

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis estão
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis por Plano de
Benefício. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Entidade para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eﬁcácia desses controles internos
da Entidade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira
consolidada da PRhosper Previdência Rhodia e individual por Plano de Benefício em 31 de dezembro de 2014

e o desempenho consolidado e por Plano de Benefício
de suas operações para o exercício ﬁndo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às Entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.
São Paulo, 20 de março de 2015

2. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2015
ata 02/2015
No dia vinte e três do mês de fevereiro de dois mil e
quinze, às 09:00 horas, na sede social localizada na
Av. Maria Coelho Aguiar, no 215, Bloco B, 1o andar, Jardim
São Luis, Sub distrito de Santo Amaro, São Paulo – SP,
reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da
PRhosper – Previdência Rhodia tendo por convidado
a Sra. Valeria Bernasconi, Diretora Superintendente. Na
qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção o
Conselheiro Presidente deste Conselho Fiscal, Sr. Odair
Romildo Martão, que indicou a mim, Marina Pisaneschi,
para secretariá-los. Procedi a leitura da Ordem do Dia:
(1) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de
31 de dezembro 2014 dos Planos Básico e Suplementar e níveis de contribuições recomendadas
para o exercício subsequente
Colocado em discussão a pauta da Ordem do Dia, a
Sra. Diretora Superintendente tomou a palavra apresentando os resultados da avaliação atuarial referente ao encerramento do exercício 2014 dos Plano
Básico e Suplementar, elaborados pelo atuário GAMA
Consultoria. A Sra. Diretora ressaltou que (i) o Plano
Básico encerrou o ano com patrimônio de cobertura de R$ 805,2 milhões, Provisões Matemáticas de
R$ 812,1 milhões, e déﬁcit técnico acumulado de R$ 6,9
milhões, representando uma solvência de 99,1%. A Sra.
Diretora esclareceu que sendo o déﬁcit de natureza
conjuntural, e abaixo de 10% das provisões matemáticas, não é necessário prever contribuição extraordinária
das Patrocinadoras para o exercício 2015, conforme
previsto nas atuais regulamentações do setor; (ii) as
contribuições previdenciárias coletivas, para cobertura
do Beneﬁcio Mínimo e Benefício de Risco dos empre-
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gados na ativa, serão continuadas em 2015 tendo seu
valor reajustado a partir de Abril de 2015 para 0,85% da
folha de salários. As contribuições de beneﬁcio mínimo
e risco ﬁcarão a cargo das Patrocinadoras e dos participantes autopatrocinados; (iii) as contribuições administrativas foram deﬁnidas com base nos valores do Plano
de Custeio aprovado pelo Conselho Deliberativo em
reunião de 29 de dezembro de 2014, evidenciando-se o
aproveitamento de sobras do Fundo Administrativo. As
contribuições administrativas ﬁcarão a cargo das Patrocinadoras, dos participantes autopatrocinados e BPD;
(iv) o Plano Suplementar encerrou o ano com patrimônio
de cobertura de R$ 296,15 milhões, provisões matemáticas de R$ 296,10 milhões, e reserva de contingência
de R$ 50 mil, representando uma solvência de 100%. A
reserva de contingência é decorrente dos benefícios de
renda vitalícia em cotas de alguns participantes do Plano
Suplementar Anterior. Os Srs. Conselheiros debateram
amplamente os resultados e decidiram consignar
parecer favorável ao DA 2014 e custeio dos planos.
Os documentos foram rubricados pelos presentes e
anexados à presente ata. Como nada mais houvesse
a tratar e ninguém ﬁzesse uso da palavra, determinou
o Sr. Presidente fosse lavrada esta Ata, a qual, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2015
Odair Romildo Martão
Presidente da Mesa
Marina Pisaneschi
Secretária
Jair Ivan Buzzo
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3. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015
ata 03/2015
No dia vinte e sete do mês de março de dois mil e
quinze, às 09:00 horas, na sede social localizada na
Av. Maria Coelho Aguiar, no 215, Bloco B, 1o andar,
Jardim São Luis, Sub distrito de Santo Amaro, São
Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho
Fiscal da PRhosper – Previdência Rhodia . Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção
o Conselheiro Presidente deste Conselho Fiscal,
Sr. Odair Romildo Martão, que indicou a mim, Marina
Pisaneschi, para secretariá-los. Procedi a leitura da
Ordem do Dia (a) Demonstrações Contábeis,
relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro
de 2014, compostas de Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
– DMPS (consolidada), Demonstração da Mutação
do Ativo Líquido (Plano) – DMAL, Demonstração do
Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) – DPGA, Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa por Plano de Benefícios – DPGA,
Demonstração das Provisões Técnicas por Plano
de Benefícios – DPT; e respectivas Notas Explicativas. Na conformidade da Ordem do Dia, o Conselho

Fiscal, por unanimidade, deliberou consignar parecer favorável às Demonstrações Contábeis consolidadas, relativas ao exercício ﬁndo em 31/12/2014,
apresentadas pela Diretoria Executiva da Entidade,
as quais foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer que delas faz
parte integrante. Os documentos foram rubricados
pelos presentes e anexados à presente ata. Como
nada mais houvesse a tratar e ninguém ﬁzesse uso
da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada
esta Ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes.
São Paulo, 27 de Março de 2015
A presente confere com o original lavrado no livro de
Atas de Reunião do Conselho Fiscal da PRhosper –
Previdência Rhodia.
Odair Romildo Martão
Presidente da Mesa
Marina Pisaneschi
Secretária
Jair Ivan Buzzo

4. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015
ata 03/2015
No dia vinte e quatro do mês de fevereiro de dois
mil e quinze, às 09:00 horas, na sede social localizada na Av. Maria Coelho Aguiar, no 215, Bloco B,
1o andar, Jardim São Luis, Sub distrito de Santo
Amaro, São Paulo – SP, reuniram-se os membros do
Conselho Deliberativo da PRHOSPER – PREVIDÊNCIA RHODIA, tendo por convidados a Sra. Diretora
Superintendente da PRhosper, Valeria Bernasconi,
e o Sr. João Marcelo Barros L. Monteiro, atuário da
GAMA Consultoria. Na qualidade de Presidente da

Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente
do Conselho, Sr. Pedro Luiz Ferreira de Mattos, que
indicou a mim, Vilien José Soares, para secretariá-lo.
Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia:
1. Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de
31 de dezembro 2014 dos Planos Básico e
Suplementar e níveis de contribuições recomendadas para o exercício subsequente
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Colocado em discussão a pauta da Ordem do Dia, o
Sr. João Marcelo Barros L. Monteiro tomou a palavra
apresentando os resultados da avaliação atuarial referente ao encerramento do exercício 2014 dos Planos
Básico e Suplementar. O Sr. João Marcelo apresentou
as propostas de custeio para o ano 2015, ressaltando
que (i) o Plano Básico encerrou o ano com patrimônio
de cobertura de R$ 805,2 milhões, provisões matemáticas de R$ 812,1 milhões, e déﬁcit técnico acumulado
de R$ 6,9 milhões, representando uma solvência de
99,1%. A Sra. Diretora esclareceu que sendo o déﬁcit
de natureza conjuntural, e abaixo de 10% das provisões matemáticas, não é necessário prever contribuição extraordinária das Patrocinadoras para o exercício
2015, conforme previsto nas atuais regulamentações
do setor (ii) as contribuições previdenciárias coletivas,
para cobertura do Beneﬁcio Mínimo e Benefício de
Risco dos empregados na ativa, serão continuadas
em 2015 tendo seu valor reajustado a partir de Abril de
2015 para 0,85% da folha de salários. As contribuições
de beneﬁcio mínimo e risco ﬁcarão a cargo das Patrocinadoras e dos participantes autopatrocinados (iii)
as contribuições administrativas foram deﬁnidas com
base nos valores do Plano de Custeio aprovado pelo
Conselho Deliberativo em reunião de 29 de dezembro de 2014, evidenciando-se o aproveitamento de
sobras do Fundo Administrativo. As contribuições
administrativas ﬁcarão a cargo das Patrocinadoras,
dos participantes autopatrocinados e BPD (iv) o
Plano Suplementar encerrou o ano com patrimônio de
cobertura de R$ 296,15 milhões, provisões matemáticas de R$ 296,10 milhões, e reserva de contingência
de R$ 50 mil, representando uma solvência de 100%.
A reserva de contingência é decorrente dos benefícios
de renda vitalícia em cotas de alguns participantes do
Plano Suplementar Anterior. Aproveitando a presença
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dos Srs. Conselheiros, o Sr. João Marcelo ﬁnalizou a
sua apresentação discorrendo sobre as mudanças
ocorridas nos critérios de calculo de ativo e passivo,
apresentando um resumo das novas regulamentações emitidas a cerca do tema que terão vigência a
partir do ano 2015. A Sra. Valeria Bernasconi tomou
a palavra informando aos presentes que as demonstrações atuariais ora em pauta foram apreciadas e
aprovadas em reunião de Diretoria Executiva e reunião
do Conselho Fiscal nas datas de 19 de fevereiro, e
23 de fevereiro, respectivamente.
Os Srs. Conselheiros debateram amplamente os
resultados apresentados e decidiram aprovar o seu
inteiro teor, destacando-se, em especial, os níveis
das contribuições das Patrocinadoras à Entidade,
propostos para o exercício de 2015. Os documentos
objeto das deliberações, supra mencionados foram
devidamente rubricados em via original pelos Srs.
Presidente e Secretário da Mesa e ﬁcarão arquivados
na Sociedade.
Como nada mais houvesse a tratar e ninguém ﬁzesse
uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse
lavrada esta Ata, a qual, lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2015
Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Presidente da Mesa
Vilien José Soares
Secretário
Marcio Antonio Cardoso da Silva
Nelson Aquino Filho
Simone Cristina Cleim Rabah
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5. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015
ata 04/2015
No dia vinte e sete do mês de março de dois mil e
quinze, às 15:00 horas, na sede social localizada na
Av. Maria Coelho Aguiar, no 215, Bloco B, 1o andar,
Jardim São Luis, Sub distrito de Santo Amaro, São
Paulo – SP, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da PRHOSPER – PREVIDÊNCIA
RHODIA. Na qualidade de Presidente da Mesa,
assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do
Conselho, Sr. Pedro Luiz Ferreira de Mattos, que
indicou a mim, Vilien José Soares , para secretariá-lo. Instalada a reunião, por determinação do Sr.
Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia: (a)
Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2014, compostas de
Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração da
Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada),
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano) –
DMAL, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de
Benefícios – DAL, Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa (consolidada) – DPGA, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de
Benefícios – DPGA, Demonstração das Provisões
Técnicas por Plano de Benefícios – DPT; e respectivas Notas Explicativas. Em discussão a Ordem do
Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros os documentos citados
apresentados pela Diretoria-Executiva destacando
que as Demonstrações Contábeis submetidas foram

devidamente apreciadas por auditores independentes,
conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações, assim como examinadas pelo Conselho Fiscal
da Entidade, em Reunião Ordinária de 27 de março de
2014. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por
unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem
restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas
Notas Explicativas e, em decorrência, considerando
o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer
favorável dos auditores independentes e do Conselho
Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas
do exercício, os membros da Diretoria Executiva da
Entidade. Os documentos foram rubricados pelos
presentes e anexados à presente ata. Como nada
mais houvesse a tratar e ninguém ﬁzesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta
Ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes.
São Paulo, 27 de março de 2015
Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Presidente da Mesa
Vilien José Soares
Secretário
Marcio Antonio Cardoso da Silva
Nelson Aquino Filho
Simone Cristina Cleim Rabah
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3. PLAnO BÁSicO
dOcUMenTOS cOMPLeMenTAReS
1. PARECER ATUARIAL 2014 – PLANO BÁSICO
ENTIDADE: [43.226.455/0001-32] PrHosPer-PrevidÊnCia rHodia
PLANO DE BENEFÍCIOS: [1980.0005-65] 00001
MOTIVO: enCerramento de exerCíCio
DATA DA AVALIAÇÃO: 31/12/2014
TIPO: ComPleta
Atuário Responsável: antonio fernando Gazzoni
MIBA: 851

MTE: 851

da transmitida à PreviC em 26/03/2015 às 17:47:04
número de protocolo: 011164

INFORMAÇÕES CADASTRAIS
ENTIDADE
Código: 0199-1

CNPJ: 43.226.455/0001-32

Sigla: PrHosPer
Razão Social: PrHosPer-PrevidÊnCia rHodia

PLANO
CNPB: 1980.0005-65

Sigla: 00001

Nome: Plano de aPosentadoria BásiCo
Situação: ativo/em funCionamento

Característica: PatroCinador

Modalidade: ContriBuição variável

Legislação Aplicável: lC 109

ATUÁRIO
Nome: antonio fernando Gazzoni
MIBA: 851
Empresa: Gama Consultores assoCiados ltda
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MTE: 851
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INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO ATUARIAL
Motivo da Avaliação: enCerramento de exerCíCio
Data do cadastro: 30/09/2014

Data da Avaliação: 31/12/2014

Tipo: ComPleta
Observações:
d.a. completa, tendo em vista a divulgação, pela PreviC, da metodologia de supervisão Baseada em riscos, de que trata o artigo 6o da instrução
mPs/PreviC no 12/2014, através da Portaria no 696, de 24 de dezembro de 2014. além da instrução mPs/PreviC no 12/2014, observou-se,
para o preenchimento deste demonstrativo atuarial, a análise técnica no 187/2011/CGma/diaCe/PreviC, além de orientações divulgadas pela
PREVIC em seu sítio eletrônico e por meio de palestras, bem como mensagens eletrônicas orientações da PREVIC, pertinentes às inconsistências
operacionais e técnicas apresentadas pelo sistema daWeb.
Relatórios Complementares apresentados pelo Atuário (não enviados à PREVIC):
PareCer atuarial de aa – Gama 81 – Pa 070/15 relatório teste de HiPóteses – Gama 81 re 172/14 nta testes de HiPóteses
Quantidade de Grupos de Custeio: 1

INFORMAÇÕES SOBRE A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Duration do Passivo (em meses): 102
Observações: a duração do Passivo foi calculada conforme metodologia prescrita na resolução CnPC no 15/2014 e instrução PreviC no 19/2015

CARACTERÍSTICAS DOS BENEFÍCIOS
Benefício: aPosentadoria anteCiPada
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta em renda mensal variando entre 0,15 e 2,00% do saldo; ou, À
oPção do PartiCiPante, transformação do saldo de Conta em renda mensal Por Prazo determinado variando de 5 a 15 anos.

Benefício: aPosentadoria normal
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta em renda mensal variando de 0,15 a 2,00% do saldo; ou, À oPção
do PartiCiPante, transformação do saldo de Cotas em renda mensal Por Prazo determinado, variando de 5 a 15 anos.

Benefício: aPosentadoria Por invalidez renda vitalíCia Conforme reGulamentos anteriores viGentes atÉ 31/12/2000
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: aGreGado
Nível Básico do Benefício: BenefíCio de invalidez ConCedidos Conforme reGulamentos anteriores viGentes atÉ 31/12/2000 dos
institutos rHodia de seGuridade soCial e fairPlan.
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Benefício: aPosentadoria ProGramada renda vitaliCia reGulamentos anteriores viGentes atÉ 31/12/2000
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: aGreGado
Nível Básico do Benefício: BenefíCios ProGramados ConCedidos Conforme reGulamento anteriores atÉ 31/12/2000 dos instituto
rHodia de seGuridade soCial e fairPlan viGentes.

Benefício: BenefíCio mínimo
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: aGreGado
Nível Básico do Benefício: BenefíCio de 6 vezes o srB Para 30 anos de vinCulação ao PatroCinador. ProPorCional ao temPo de
vinCulação/30 quando o temPo de vinCulação É inferior a 30 anos.

Benefício: BenefíCio ProPorCional diferido
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta em renda mensal, variando entre 0,15 e 2,0% do saldo ou À oPção
do PartiCiPante, transformação do saldo de Conta em renda mensal, Por Prazo determinado, variando de 5 a 15 anos.

Benefício: inCaPaCidade
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: sistema misto
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta aCresCido do saldo de Conta ProJetada Para 60 anos em renda
mensal ou em PaGamento ÚniCo, À oPção do PartiCiPante. renda mensal de 0,15 a 2,00% do saldo ou, À oPção do PartiCiPante
renda mensal Por Prazo determinado variando de 5 a 15 anos.

Benefício: Pensão Por morte
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: sistema misto
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta aCresCido do saldo de Conta ProJetada em renda mensal ou À
oPção do BenefiCário em PaGamento ÚniCo. renda mensal de 0,15 a 2,00% do saldo em Cotas ou, À oPção do BenefiCiário em
renda mensal Por Prazo determinado entre 5 e 15 anos.

Benefício: Pensão Por morte renda vitalíCia Conforme reGulamentos anteriores viGentes atÉ 31/12/2000
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: aGreGado
Nível Básico do Benefício: Pensão Por morte ConCedidos Conforme reGulamento anteriores viGentes atÉ 31/12/2000 dos
institutos rHodia de seGuridade soCial e fairPlan.
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DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
GruPo de Custeio: 1 – rHodia

PATROCINADORES E INSTITUIDORES
CNPJ

Razão Social

43.226.455/0001-32

PrHosPer-PrevidÊnCia rHodia

57.507.626/0001-06

rHodia Brasil ltda

15.179.682/0001-19

rHodia Poliamida e esPeCialidades ltda

12.244.251/0001-09

CoGeração de enerGia elÉtriCa rHodia Brotas s.a.

Participantes Ativos: 3036

Tempo médio de contribuição (meses): 160

Folha de Salário de Participação: r$ 219.541.152,00

Tempo médio para aposentadoria (meses): 153

HIPÓTESES ATUARIAIS
Hipótese: fator de determinação valor real ao longo do tempo salários
Valor: 97,82
Quantidade esperada no exercício seguinte: 97,82
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 97,31
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: esperava-se, para o exercício encerrado, que o fator de capacidade dos salários
fosse de 97,81%, uma vez que esta foi a hipótese adotada na Avaliação Atuarial de 2013. A divergência deveu-se ao índice de inﬂação (INPC) do
exercício encerrado ter sido superior ao que se esperava.
Justiﬁcativa da EFPC: Em razão da expectativa de inﬂação ao longo prazo de 5,01% ao ano, atrelada a taxa de juros de 5,5% ao ano.
Opinião do atuário: A hipótese indicada pela Entidade consubstancia-se no cenário de inﬂação projetado por esta.

Hipótese: fator de determinação valor real ao longo do tempo Ben entidade
Valor: 97,82
Quantidade esperada no exercício seguinte: 97,82
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 97,31
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: esperava-se, para o exercício encerrado, que o fator de capacidade dos salários
fosse de 97,81%, uma vez que esta foi a hipótese adotada na Avaliação Atuarial de 2013. A divergência deveu-se ao índice de inﬂação (INPC) do
exercício encerrado ter sido superior ao que se esperava.
Justiﬁcativa da EFPC: Em razão da expectativa de inﬂação de 5,01% ao ano, atrelada a taxa de juros de 5,50% ao ano.
Opinião do atuário: A hipótese indicada pela Entidade consubstancia-se no cenário de inﬂação projetado por esta.
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Hipótese: Hipótese de entrada em aposentadoria
Valor: Experiência PRhosper 2011-2014
Quantidade esperada no exercício seguinte: 157,08
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 205,00
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: De acordo com o Demonstrativo Atuarial de 2013, esperava-se a ocorrênica de 35,90
casos de entrada em aposentadoria. A divergência deveu-se a ﬂutuações intrínsecas a processos de inferência estatística.
Justiﬁcativa da EFPC: Tábua construída para ﬁns do estudo de aderência, utilizando período de observação dos dados dos exercícios de 2011 a
Jun/2014.
Opinião do atuário: Hipótese decorre, principalmente, da expectativa gerada pela política de recursos humanos das Patrocinadas no longo prazo.

Hipótese: Hipótese sobre rotatividade (Percentual)
Valor: PRhosper Rotatividade Experiência 2014
Quantidade esperada no exercício seguinte: 1,61
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 2,88
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: esperava-se para o exercício encerrado, uma rotatividade, em percentual da massa de
Participantes, de 9,17%. A divergência deveu-se à ocorrência de desligamentos em nível inferior ao esperado.
Justiﬁcativa da EFPC: tábua que se mostrou mais aderente à massa vinculada ao Plano.
Opinião do atuário: Hipótese decorre, principalmente, da expectativa gerada pela política de recursos humanos das Patrocinadoras no longo prazo.

Hipótese: indexador do Plano (reajuste dos Benefícios)
Valor: inPC (iBGe)
Quantidade esperada no exercício seguinte: 5,92
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 6,23
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: esperava-se, para o exercício encerrado, que o inPC acumulado fosse de 5,50%,
conforme Demonstração Atuarial do exercício de 2013. A divergência deveu-se a fatores econômicos, que ﬁzeram com que houvesse uma
aceleração na inﬂação do país.
Justiﬁcativa da EFPC: Conforme estabelece o regulamento.
Opinião do atuário: a hipótese adotada está em consonância com o índice de reajuste dos Benefícios constante do regulamento do Plano.

Hipótese: Projeção de Crescimento real de salário
Valor: 2,95
Quantidade esperada no exercício seguinte: 2,95
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: -0,24
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: esperava-se, para o exercício encerrado, um crescimento salarial de 3,00%, uma vez
que esta foi a hipótese adotada na Avaliação Atuarial de 2013. O desvio observado se deve a não conﬁrmação das progressões e tabelas salariais
estimadas.
Justiﬁcativa da EFPC: Tendência a médio e em longo prazo, determinada pela política de remuneração de recursos humanos da Patrocinadora.
Opinião do atuário: Hipótese decorre, principalmente, da expectativa gerada pela política de recursos humanos das Patrocinadoras no longo prazo.
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Hipótese: taxa real anual de Juros
Valor: 5,50
Quantidade esperada no exercício seguinte: 5,50
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 6,18
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: esperava-se, para o exercício encerrado, uma rentabilidade real de 5,5% ao ano, uma
vez que esta foi a Taxa Real Anual de Juros adotada na Avaliação Atuarial de 2013. A divergência deveu-se à superação da meta atuarial, em face
da rentabilidade auferida nos investimentos do Plano.
Justiﬁcativa da EFPC: atender resolução mPs/CGPC no 18/2006, alterada pela resolução mPs/CGPC no 9, de 29/11/2012 e a instrução
PreviC no 7, de 12/12/2013, dado que nos testes de aderência foi avaliado o retorno anual esperado das carteiras dos Ativos, que apresentou
sustentabilidade para a taxa de juros de 5,50% ao ano.
Opinião do atuário: A hipótese indicada pela Entidade encontra respaldo técnico nos estudos de aderência das hipóteses atuariais que precederam a
realização desta avaliação atuarial, o qual foi atestado pelo documento Gama 81 re 172/14.

Hipótese: tábua de entrada em invalidez
Valor: liGHt fraCa
Quantidade esperada no exercício seguinte: 5,25
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 6,00
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: de acordo com o demonstrativo atuarial de 2013, usando a tábua uP 84, esperava-se
a ocorrência de 13,43 de entrada em invalidez. A divergência deveu-se a ﬂutuações intrínsecas a processos de inferência estatística.
Justiﬁcativa da EFPC: tábua que se mostrou mais aderente à massa vinculada ao Plano.
Opinião do atuário: A hipótese indicada pela Entidade encontra respaldo técnico no estudo de aderência das hipóteses atuariais que precederam
a realização desta Avaliação Atuarial, conforme Relatório GAMA 81 RE 172/14 de teste de Aderência.

Hipótese: tábua de mortalidade de inválidos
Valor: at 83
Quantidade esperada no exercício seguinte: 3,36
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 2,00
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: de acordo com o demonstrativo atuarial de 2013,esperava-se, para o exercício
encerrado, a ocorrência de 2,89 casos de entrada em invalidez, o que ocorreu, não havendo assim divergência entre o esperado e o observado.
Justiﬁcativa da EFPC: tábua se mostrou aderente à massa vinculado ao Plano.
Opinião do atuário: A hipótese indicada pela Entidade encontra respaldo técnico no estudo de aderência das hipóteses atuariais que precederam
a realização desta avaliação atuarial, conforme relatório Gama 81 – re 172/14.

Hipótese: tábua de mortalidade Geral
Valor: at 83
Quantidade esperada no exercício seguinte: 40,53
Quantidade ocorrida no exercício encerrado: 38,00
Comentário sobre divergência entre esperado e ocorrido: de acordo com o demonstrativo atuarial de 2013, esperava-se, para o exercício
encerrado, que houvessem 39,87 óbitos. A divergência deveu-se a ﬂutuações intrínsecas a processos de inferência estatística.
Justiﬁcativa da EFPC: A tábua foi indicada pela Entidade, uma vez que esta não foi rejeitada no teste de aderência Kolmogorov-Smirnov.
Opinião do atuário: Vemos como possível, a manutenção da tábua vigente, considerando que está não foi rejeita no teste Kolmogorov-Smirnov.
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HiPóteses atuariais não utilizadas nesta demonstração
• Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo Ben INSS
• Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas
• Hipótese sobre Gerações Futuras de Novos Entrados
• Projeção de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS
• Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano
• Tábua de Morbidez

BENEFÍCIOS
BenefíCio: aPosentadoria anteCiPada
Quantidade de Benefícios Concedidos: 83

Valor médio do Benefício (R$): 3.864,75

Idade média dos Assistidos: 64

Custo do Ano (R$): 0,00
Custo do Ano (%): 0,00
(Em reais)

Provisões Matemáticas

0,00

Benefícios Concedidos

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00

Benefícios a Conceder

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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RELATÓRIO ANUAL 2014

BenefíCio: aPosentadoria normal
Quantidade de Benefícios Concedidos: 71

Valor médio do Benefício (R$): 4.907,02

Idade média dos Assistidos: 63

Custo do Ano (R$): 5.556.731,92
Custo do Ano (%): 2,53

(Em reais)
Provisões Matemáticas

358.284.139,98

Benefícios Concedidos

137.655.432,72

Contribuição Deﬁnida

137.655.432,72

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido

137.655.432,72
0,00

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00

Benefícios a Conceder

220.628.707,26

Contribuição Deﬁnida

220.628.707,26

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor
saldo de Contas – parcela Participantes
Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

193.337.164,07
27.291.543,19
0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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BenefíCio: aPosentadoria Por invalidez renda vitalíCia Conforme reGulamentos anteriores
Quantidade de Benefícios Concedidos: 93

Valor médio do Benefício (R$): 715,73

Idade média dos Assistidos: 74

(Em reais)
Benefícios Concedidos

9.172.989,55

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido
valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos
valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00
9.172.989,55
0,00
9.172.989,55

Benefícios a Conceder
Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado
valor atual dos Benefícios futuros

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado
valor atual dos Benefícios futuros

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00

44

RELATÓRIO ANUAL 2014

BenefíCio: aPosentadoria ProGramada renda vitalíCia reGulamentos anteriores
Quantidade de Benefícios Concedidos: 775

Valor médio do Benefício (R$): 3.297,46

Idade média dos Assistidos: 72

(Em reais)
Benefícios Concedidos

353.730.929,89

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido
valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos
valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00
353.730.929,89
350.071.771,20
3.659.158,69

Benefícios a Conceder
Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado
valor atual dos Benefícios futuros

9.355.981,62

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado
valor atual dos Benefícios futuros

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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BenefíCio: BenefíCio mínimo
Quantidade de Benefícios Concedidos: 0

Valor médio do Benefício (R$): 0,00

Idade média dos Assistidos: 0

(Em reais)
Benefícios Concedidos

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00

Benefícios a Conceder
Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado
valor atual dos Benefícios futuros

12.723.158,71

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado
valor atual dos Benefícios futuros

1.844.038,13

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00

46

RELATÓRIO ANUAL 2014

BenefíCio: BenefíCio ProPorCional diferido
Quantidade de Benefícios Concedidos: 0

Valor médio do Benefício (R$): 0,00

Idade média dos Assistidos: 0

Custo do Ano (R$): 0,00
Custo do Ano (%): 0,00

(Em reais)
Provisões Matemáticas

0,00

Benefícios Concedidos

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00

Benefícios a Conceder

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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BenefíCio: inCaPaCidade
Quantidade de Benefícios Concedidos: 1

Valor médio do Benefício (R$): 776,22

Idade média dos Assistidos: 73

Custo do Ano (R$): 0,00
Custo do Ano (%): 0,00

(Em reais)
Provisões Matemáticas

0,00

Benefícios Concedidos

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00

Benefícios a Conceder

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

918.223,08

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

918.223,08

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00

48
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BenefíCio: Pensão Por morte
Quantidade de Benefícios Concedidos: 9

Valor médio do Benefício (R$): 3.473,88

Idade média dos Assistidos: 55

Custo do Ano (R$): 0,00
Custo do Ano (%): 0,00

(Em reais)
Provisões Matemáticas

0,00

Benefícios Concedidos

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

0,00

Benefícios a Conceder

0,00

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

0,00

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

valor atual dos Benefícios futuros

995.285,42

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

995.285,42

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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BenefíCio: Pensão Por morte renda vitalíCia Conforme reGulamentos anteriores
Quantidade de Benefícios Concedidos: 395

Valor médio do Benefício (R$): 1.542,85

Idade média dos Assistidos: 71

(Em reais)
Benefícios Concedidos

81.607.914,79

Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Conta dos assistidos

0,00

Benefício Deﬁnido

81.607.914,79

valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos

0,00

valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

81.607.914,79

Benefícios a Conceder
Contribuição Deﬁnida

0,00

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor

0,00

saldo de Contas – parcela Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado
valor atual dos Benefícios futuros

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado
valor atual dos Benefícios futuros

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00

BenefíCios estruturados no mÉtodo de finanCiamento aGreGado
Custo do Ano (R$): 1.863.767,44

Custo do Ano (%): 0,85
(Em reais)

Benefícios a Conceder
Benefício Deﬁnido Capitalização Programado
(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores
(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

12.723.158,71
0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado
(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores
(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes
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1.844.038,13
0,00

RELATÓRIO ANUAL 2014

CONSOLIDADO DO GRUPO CUSTEIO 1 – RHODIA
Custo do Ano (R$)
Custo do Ano (%)

7.420.499,36
3,38

(Em reais)
Provisões Matemáticas

812.151.955,83

Benefícios Concedidos

582.167.266,95

Contribuição Deﬁnida

137.655.432,72

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido
valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos
valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

137.655.432,72
444.511.834,23
350.071.771,20
94.440.063,03

Benefícios a Conceder

229.984.688,88

Contribuição Deﬁnida

220.628.707,26

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor
saldo de Contas – parcela Participantes
Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

193.337.164,07
27.291.543,19
9.355.981,62

valor atual dos Benefícios futuros

22.079.140,33

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

12.723.158,71

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes
Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros

3.757.546,63

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

3.757.546,63

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS
(Em reais)
Contabilizado no Ativo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Patrocinador (0 meses restantes)

0,00

Participantes ativos (0 meses restantes)

0,00

assistidos (0 meses restantes)

0,00

Serviço passado

0,00

Patrocinador (0 meses restantes)

0,00

Participantes ativos (0 meses restantes)

0,00

assistidos (0 meses restantes)

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

Patrocinador (0 meses restantes)

0,00

Participantes ativos (0 meses restantes)

0,00

assistidos (0 meses restantes)

0,00

(Em reais)
Contabilizado no Passivo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Patrocinador (0 meses restantes)

0,00

Participantes ativos (0 meses restantes)

0,00

assistidos (0 meses restantes)

0,00

Serviço passado

0,00

Patrocinador (0 meses restantes)

0,00

Participantes ativos (0 meses restantes)

0,00

assistidos (0 meses restantes)

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

Patrocinador (0 meses restantes)

0,00

Participantes ativos (0 meses restantes)

0,00

assistidos (0 meses restantes)

0,00

Patrimônio de CoBertura
Patrimônio de Cobertura: r$ 805.186.461,48
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Insuﬁciência de cobertura: r$ 6.965.494,35

RELATÓRIO ANUAL 2014

FUNDOS PREVIDENCIAIS ATUARIAIS
Finalidade

fundo de retirada

Fonte de custeio

retirada de Patrocínio

Recursos recebidos no exercício

r$ 177.659,08

Recursos utilizados no exercício

r$ 141.616,10

Saldo

r$ 1.214.412,00

Finalidade

Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar

Fonte de custeio

reversão de Contribuição das Patrocinadoras

Recursos recebidos no exercício

r$ 571.650,60

Recursos utilizados no exercício

r$ 66.979,59

Saldo

r$ 1.264.237,54

FUNDO PREVIDENCIAL DE DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO
(Em reais)
Saldo

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes Ativos

0,00

Assistidos

0,00

FONTE DOS RECURSOS
PARTICIPANTES
Valor (R$)
Total de recursos
Contribuições Previdenciárias

Valor (%)

0,00

ASSISTIDOS
Valor (R$)

Valor (%)

0,00

PATROCINADOR
Valor (R$)

Valor (%)

7.420.499,36

TOTAL EM
VALORES
(R$)
7.420.499,36

0,00

0,00

0,00

0,00

7.420.499,36

3,38

7.420.499,36

Normais

0,00

0,00

0,00

0,00

7.420.499,36

3,38

7.420.499,36

Extraordinárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

serviço Passado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

outras finalidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilização de fundos

0,00

0,00

0,00

0,00

Exigência regulamentar

0,00

0,00

0,00

0,00

destinação de reserva

0,00

0,00

0,00

0,00

Data Início de Vigência: 01/04/2015
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PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO
evolução dos Custos
Os Benefícios do atual Regulamento estão estruturados na modalidade de Contribuição Deﬁnida, sendo
avaliados sob o regime de Capitalização e pelo
método de ﬁnanciamento de Capitalização Financeira para as aposentadorias, enquanto o Benefício
Mínimo possui o método de ﬁnanciamento Agregado
e os Benefícios de Incapacidade e Pensão por Morte
possuem como método de ﬁnanciamento o sistema
misto, conjugando o método de Capitalização Financeira e o Agregado.
Quanto aos Benefícios adquiridos através do Regulamento vigente até 31/12/2000, relativos à massa
fechada de Participantes e Assistidos da parte transitória, estes são estruturados na modalidade de Benefício Deﬁnido, sendo avaliados sob o regime de Capitalização e pelo método de ﬁnanciamento Agregado.
O custo normal total do Plano, apurado em 31/12/2014,
foi de 3,380%, sendo 2,531% referentes à contribuição normal, destinada ao saldo de contas, e 0,849%
referente à contribuição coletiva, sendo 0,655% para
custear o Benefício Mínimo de aposentadoria e 0,193%
para os Benefícios de risco. Comparativamente ao
exercício de 2013, houve uma redução no custo do
Plano, o qual registrou a alíquota de 3,530%, sendo
2,615% referentes à contribuição normal, destinada
ao saldo de contas, e 0,915% referente à contribuição
coletiva do Plano.
variação das ProvisÕes matemátiCas
As Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos
PMBC, ﬁxadas com base nas informações individuais
dos Assistidos do PLANO BÁSICO, disponibilizadas
pela PRHOSPER, foram determinadas atuarialmente
em 31/12/2014 e montavam R$ 582.167.266,95, sendo
R$ 137.655.432,72 referentes aos saldos de conta dos
Assistidos, R$ 350.071.771,20 referentes aos Benefícios programados e R$ 94.440.063,03 referentes aos
Benefícios não programados, esses dois últimos estruturados na modalidade de Benefício Deﬁnido (BD).
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Já as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder PMBaC foram avaliadas, observada a metodologia disposta na Nota Técnica Atuarial do Plano, em
R$ 229.984.688,88, na data de 31/12/2014, sendo
R$ 220.628.707,26 em saldos de conta dos Participantes e das Patrocinadoras, referentes aos Benefícios
estruturados, na modalidade Contribuição Deﬁnida,
R$ 9.355.981,62 referentes aos Benefícios programados estruturados na modalidade Benefício Deﬁnido no
Regime de Capitalização.
Em 31/12/2014 o Plano não possui dívidas contratadas e nem Provisões Matemáticas a Constituir PMaC.
Desta forma, o total das Provisões Matemáticas
montava, em 31/12/2014, R$ 812.151.955,83.
Comparativamente à Avaliação Atuarial de encerramento de exercício de 2013, a variação nominal
das Provisões Matemáticas do Plano foi positiva
em 4,22%, tendo sido registrado o montante de
R$ 779.278.800,69 em 31/12/2013. O aumento deveuse, principalmente, ao aumento dos saldos de contas
de Participantes e Patrocinadoras motivadas pela
entrada de Contribuições e rentabilidade, que superou o pagamento de Benefícios.
PrinCiPais risCos atuariais
O Risco Atuarial surge especialmente pela inadequação de hipóteses e premissas atuariais, as quais
trazem volatilidade aos Planos de Benefícios, sendo
que, para o PLANO BÁSICO, caracterizam-se, basicamente, como Demográﬁcas, Biométricas e Econômico-ﬁnanceiras, observado que as hipóteses, os
regimes ﬁnanceiros e os métodos de ﬁnanciamento
utilizados no Plano estão em conformidade com os
princípios atuariais geralmente aceitos, assim como
em consonância com os normativos que regem a
matéria, tendo em vista o longo prazo previsto para
a integralização das obrigações previdenciais.
Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para
ﬁns de Avaliação Atuarial anual de 2014 do Plano
foram aprovadas pela PRhosper, sendo que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência
das hipóteses e premissas atuariais executados por
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esta Consultoria, cujos resultados foram formalizados à Entidade por meio do Relatório GAMA 81 RE
172/14, observando assim, no que nos pertine, os
ditames da Resolução MPS/CGPC no 18/2006 e suas
alterações.

Resolução MPS/CNPC no 13, de 14/11/2013, uma vez
que o déﬁcit técnico acumulado resultou inferior ao
patamar de 10% das Provisões Matemáticas estruturadas em Benefício Deﬁnido e este não é o terceiro
exercício consecutivo em que o Plano registra déﬁcit
neste patamar.

soluçÕes Para insufiCiÊnCia de CoBertura

Caso o resultado se mantenha deﬁcitário e no patamar inferior a 10% das Provisões Matemáticas em
Benefício Deﬁnido por três exercícios consecutivos,
será necessária a elaboração e aprovação de Plano
de Equacionamento, o qual preverá solução para a
insuﬁciência de cobertura do Plano.

Apesar de o PLANO BÁSICO ter apresentado déﬁcit
técnico no encerramento do exercício a que se refere
este Parecer, não há necessidade da realização do
equacionamento imediato deste, nos termos da Resolução MPS/CGPC no 26, de 29/09/2008, alterada pela
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INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
Participantes ativos do Plano

3036

tempo médio de Contribuição do Plano (meses)

160

tempo médio para aposentadoria do Plano (meses)

153

TOTAL DAS RESERVAS
(Em reais)
Custo Normal do Ano

7.420.499,36

Provisões Matemáticas

812.151.955,83

Benefícios Concedidos

582.167.266,95

Contribuição Deﬁnida

137.655.432,72

saldo de Conta dos assistidos
Benefício Deﬁnido
valor atual dos Benefícios futuros Programados – assistidos
valor atual dos Benefícios futuros não Programados – assistidos

137.655.432,72
444.511.834,23
350.071.771,20
94.440.063,03

Benefícios a Conceder

229.984.688,88

Contribuição Deﬁnida

220.628.707,26

saldo de Contas – parcela Patrocinador ou instituidor
saldo de Contas – parcela Participantes
Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

193.337.164,07
27.291.543,19
9.355.981,62

valor atual dos Benefícios futuros

22.079.140,33

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

12.723.158,71

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes
Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00
0,00

valor atual dos Benefícios futuros

3.757.546,63

(-) valor atual das Contribuições futuras Patrocinadores

3.757.546,63

(-) valor atual das Contribuições futuras Participantes

0,00

Benefício Deﬁnido Capitais de Cobertura

0,00

Benefício Deﬁnido Repartição Simples

0,00
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PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS
(Em reais)
Contabilizado no Ativo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes ativos

0,00

assistidos

0,00

Serviço passado

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes ativos

0,00

assistidos

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes ativos

0,00

assistidos

0,00
(Em reais)

Contabilizado no Passivo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes ativos

0,00

assistidos

0,00

Serviço passado

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes ativos

0,00

assistidos

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

Patrocinador

0,00

Participantes ativos

0,00

assistidos

0,00

RESULTADO DO PLANO
(Em reais)
Resultado do exercício
Déﬁcit Técnico
Superávit Técnico

-17.004.068,51
6.965.494,35
0,00

Reserva de Contingência

0,00

reserva especial para revisão de Plano

0,00
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FONTE DOS RECURSOS
PARTICIPANTES
Valor (R$)
Total de recursos
Contribuições Previdenciárias

Valor (%)

ASSISTIDOS
Valor (R$)

0,00

Valor (%)

0,00

PATROCINADOR
Valor (R$)

Valor (%)

7.420.499,36

TOTAL EM
VALORES
(R$)
7.420.499,36

0,00

0,00

0,00

0,00

7.420.499,36

3,38

7.420.499,36

Normais

0,00

0,00

0,00

0,00

7.420.499,36

3,38

7.420.499,36

Extraordinárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

serviço Passado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

outras finalidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilização de fundos

0,00

0,00

0,00

0,00

Exigência regulamentar

0,00

0,00

0,00

0,00

destinação de reserva

0,00

0,00

0,00

0,00

PARECER ATUARIAL DO PLANO
qualidade da Base Cadastral
A base cadastral encaminhada pela PRHOSPER foi
submetida a testes de consistência e, após ratiﬁcações
e retiﬁcações da Entidade, em relação às possíveis
inconsistências veriﬁcadas, os dados foram considerados suﬁcientes e exatos para ﬁns da Avaliação.
reGras de Constituição e reversão dos
fundos PrevidenCiais

de contas da Patrocinadora que não foi utilizado no
cálculo de Benefícios ou Institutos e poderá ser utilizado para compensação de Contribuições futuras de
Patrocinadora, para cobertura da Conta Coletiva ou
para outra destinação, observada a legislação vigente,
conforme deﬁnido em Regulamento.
Para o exercício de 2015, os recursos do Fundo Previdencial de Reversão do Saldo por Exigência Regulamentar poderão ser utilizados para compensação
de Contribuições das Patrocinadoras, na forma a ser
deﬁnida pela Entidade.

Na Avaliação Atuarial de 2014, o PLANO BÁSICO tem
constituído Fundo Previdencial de Retirada e Fundo
Previdencial de Reversão de Saldo por Exigência
Regulamentar.

Em 31/12/2014, o referido Fundo montava
R$ 1.264.237,54.

O Fundo Previdencial de Retirada foi constituído
pelos compromissos individuais referentes aos
processos de retirada de patrocínio das Patrocinadoras Rhodia Ster Fibras e Resinas Ltda, Rhodiaco
Indústrias Químicas Ltda e Aventis Crop Ltda,
conforme disposto no Artigo 5o da Resolução MPS/
CGPC no 26/2008. Em 31/12/2014, referido Fundo
montava R$ 1.214.412,00.

Na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas
Provisões Matemáticas, no montante total de
R$ 812.151.955,83, com o Patrimônio de Cobertura do Plano, em 31/12/2014, no montante de
R$ 805.186.461,48, veriﬁca-se que o Plano apresentou déﬁcit técnico-atuarial de R$ 6.965.494,35, em
31/12/2014.

O Fundo Previdencial de Reversão de Saldo por
Exigência Regulamentar tem como origem o saldo
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variação do resultado

Da análise, veriﬁca-se que o Déﬁcit do Plano diminuiu,
passando de R$ 9.896.151,58 em 31 de dezembro de
2013 para R$ 6.965.494,35 em 31 de dezembro de
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2014, representando variação negativa de 29,61%, ou
R$ 2.930.657,26. Esta variação deveu-se, primordialmente, à rentabilidade auferida no exercício de 2014,
que superou a meta atuarial em 0,65%.
A rentabilidade do Plano no exercício de 2014, referente à parcela do patrimônio destinada à cobertura
dos Benefícios estruturados na modalidade Benefício
Deﬁnido, foi de 12,80%, enquanto que a meta atuarial,
composta pela taxa de juros de 5,50%, acrescida do
INPC de 6,23%, totalizou 12,07% no mesmo período,
gerando um ganho atuarial de 0,65% em relação aos
Benefícios calculados atuarialmente.
natureza do resultado
Na Avaliação Atuarial de 2014, observa-se que o Plano
apresentou déﬁcit, o qual foi resultante de causas
conjunturais, sendo oriundo, sobretudo, da não superação da meta atuarial do Plano em exercícios pretéritos. Tendo em vista que não é possível assegurar
que esse fato tem caráter perene, – tal como se pôde
observar no exercício ora encerrado – atribui-se natureza conjuntural ao resultado.
soluçÕes Para equaCionamento de dÉfiCit
O PLANO BÁSICO apresentou déficit técnico no
encerramento do exercício a que se refere este Parecer. Observando-se o disposto na Resolução MPS/
CGPC no 26/2008, alterada pela Resolução MPS/
CNPC no 13/2013, o déﬁcit, se inferior a 10% das
Provisões Matemáticas, poderá permanecer por até
três exercícios consecutivos, ocasião em que será
necessária a elaboração de um Plano de Equacionamento. Como o déﬁcit deste exercício foi de 1,53% das
Provisões Matemáticas em Benefício Deﬁnido, não
haverá necessidade de, em 2015, realizar-se e aprovar-se um Plano de Equacionamento para a cobertura
do referido déﬁcit.
adequação dos mÉtodos de finanCiamento
Adota-se, para o ﬁnanciamento dos Benefícios assegurados pelo Plano, do Regulamento atual, o regime
de Capitalização, sendo conjugado com o método

de ﬁnanciamento de Capitalização Financeira para as
aposentadorias, enquanto o Benefício Mínimo possui
o método de ﬁnanciamento Agregado e os Benefícios de Incapacidade e Pensão por Morte possuem
como método de ﬁnanciamento o sistema misto,
conjugando o método de Capitalização Financeira
e o Agregado.
Quanto aos Benefícios referentes ao antigo Regulamento, adota-se o regime de Capitalização, conjugado com o Método Agregado.
Os métodos utilizados estão aderentes à legislação
vigente, conforme item 5 do Anexo da Resolução
MPS/CGPC no 18/2006.
outros fatos relevantes
1) Dentre os Ativos de investimentos, conforme informado, parcela destes estavam contabilizados pela
curva do papel e mantidos até o vencimento, sendo
que, para tal, a Entidade atestou a possibilidade
de sua manutenção com base em estudo de Asset
Liability Management – ALM, conforme exigência
da Resolução MPAS/CGPC no 04, de 30/01/2002,
e suas alterações posteriores;
2) De acordo com o Balancete Contábil de
31/12/2014, a totalidade do Patrimônio de Cobertura do Plano encontra-se integralizada;
3) Os Fundos do Plano montavam a quantia de
R$ 3.024.194,21, sendo R$ 2.478.649,54 referentes
a Fundos Previdenciais e R$ 545.544,67 referentes
a Fundo Administrativo;
4) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2014, comparativamente às adotadas para o exercício de 2013,
procederam-se às seguintes alterações:
I. Fator de Capacidade: 0,9782 em substituição
a 0,9781 (em 2013);
II. Crescimento Salarial: 2,95% em substituição a
3,00%;
III. Tábua de Entrada em Invalidez: Light Fraca em
substituição a UP 84 (em 2013);
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IV. Tábua de Entrada em Aposentadoria: Experiência PRhosper 2011-2014 em substituição a
Experiência PRhosper (em 2013;

2. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
2014/2018 – PLANO BÁSICO

V. Tábua de Rotatividade: PRhosper Rotatividade
Experiência 2014 em substituição a Experiência
PRhosper.

1. INTRODUÇÃO

5) Quanto ao preenchimento da DA, destacamos que:
a) A Tábua de Mortalidade Geral foi a AT 83 M&F;
b) A Tábua de Mortalidade de Inválidos foi a AT 83
M&F.
6) As provisões matemáticas de Benefícios concedidos e a conceder estruturados na modalidade
de Contribuição Deﬁnida estão inteiramente registradas nas provisões relativas aos Benefícios de
aposentadoria normal em função de não haver
abertura desses valores por tipo de Benefício e,
por não haver riscos relacionados a essas provisões, a abertura desses valores entre os demais
Benefícios não apresenta informações relevantes
para mapeamento dos riscos do Plano.
7) Os Benefícios de Incapacidade e Pensão por Morte
estão estruturado no método de ﬁnancialmente
Sistema Misto, em que se conjuga os métodos
de Capitalização Financeira e Agregado. Sendo
assim, nesta DA, o Custo do Ano (R$ e %) desses
Benefícios, referente a parcela avaliada atuarialmente pelo método Agregado, foi informado em
“BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS NO MÉTODO DE
FINANCIAMENTE AGREGADO”.

A PRHOSPER – Previdência Rhodia é uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar, constituída
na forma da legislação pertinente em vigor, de caráter
não econômico e sem ﬁns lucrativos, com autonomia
administrativa e ﬁnanceira. Sua função é administrar e
executar Planos de Benefícios de natureza previdenciária. Responsável pela gestão e administração do Plano
de Aposentadoria Básico, com contribuição variável.
Conforme estabelece a Lei Complementar 109/2001
e Resolução CMN no 3.792/20091 e 4.275/20131 que
contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios administrados pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar devem deﬁnir a Política de Investimento
para cada um dos Planos por ela administrados.
Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências, determina que o responsável por
regular as diretrizes para a aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios
será o Conselho monetário nacional, responsável pela publicação da resolução
o
o
Cmn n 3.792/2009, alterada pela Cmv n 4.275/2013 contendo as diretrizes de
aplicação dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios administrados pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Nela determina que
as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem deﬁnir a Política de
investimento para cada um dos Planos por ela administrados.
1

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A adoção das melhores práticas de Governança
Corporativa garante que os envolvidos no processo
decisório da Entidade cumpram seus códigos de
conduta pré-acordados a ﬁm de minimizar conﬂitos
de interesse ou quebra dos deveres.
Assim, com as responsabilidades bem deﬁnidas,
compete à Diretoria Executiva, que é a responsável
pela administração da Entidade, a elaboração da Política de Investimento, devendo submetê-la para aprovação ao Conselho Deliberativo, o principal agente
nas deﬁnições das políticas e das estratégias gerais
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da Entidade. Cabe ainda ao Conselho Fiscal, o efetivo
controle da gestão da Entidade, de acordo com o
Art. 19o, da Resolução CGPC no 13, de 1o de outubro
de 2004, que deve emitir relatório de controle interno
em periodicidade semestral sobre a aderência da
gestão de recursos às normas em vigor e a esta Política de Investimento. Esta estrutura garante a adoção
das melhores práticas de governança corporativa,
evidenciando a segregação de funções adotada inclusive pelos órgãos estatutários.
Ainda de acordo com os normativos, esta Política de
Investimento (PI) estabelece os princípios e diretrizes
a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob
a administração desta Entidade, visando atingir e
preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano

de Aposentadoria Básico.
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas
pela legislação aplicável2, sendo os administradores
e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam
transcritas neste documento.
resolução no 3.792, de 24 de setembro de 2009, alterada pela Cvm 4.275 de
novembro de 2013, do Conselho monetário nacional, que “dispõe sobre as diretrizes
de aplicação dos recursos garantidores dos Planos administrados pelas efPC”.
2

2.1. ESTRUTURA DE TOMADA DE DECISÃO
As decisões sobre a alocação dos recursos, desde
a estrutura dos investimentos até a deﬁnição dos
mandatos e alocações táticas, devem respeitar o
seguinte processo:

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE ATIVOS

Conselho deliberativo
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
MONITORAMENTO E
CONTROLE DE PERFORMANCE

Comitê de Investimentos
Conselho deliberativo

diretoria executiva
Comitê de Investimentos

SELEÇÃO DE AGENTES FIDUCIÁRIOS

CONTROLE DE RISCOS

MANDATOS DE GESTÃO

diretoria executiva
Consultor externo
Conselho fiscal

estratégico

diretoria executiva
Comitê de Investimentos
Conselho deliberativo
diretoria executiva

tático/
operacional

ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE CUSTORIA

Gestores
PROCESSAMENTO, CÁLCULO DA COTA,
CONTABILIDADE

administrador externo
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2.1.1. COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O funcionamento do Comitê de Investimentos é
regulado por um Regimento Interno aprovado pelo
Conselho Deliberativo. A composição do Comitê de
Investimentos deve assegurar no mínimo a participação do Diretor Financeiro, do AETQ, e de um terceiro
membro designado pelo AETQ.
Para avaliação de investimentos especíﬁcos, ou estruturas mais complexas, o Comitê de Investimentos
pode contratar análises de consultores externos ou
de agências de classiﬁcação de risco. As informações
serão usadas para subsidiar a decisão.
A adoção de Comitê de Investimento é considerada
uma boa prática de mercado, sendo outra instância
de decisão ou assessoramento.

3. DIRETRIZES GERAIS
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta PI buscam garantir, ao longo do tempo,
a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e
suﬁcientes ao equilíbrio entre Ativos e Passivos do
Plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo
mercado não sejam atraentes ou adequados aos
objetivos do Plano.

Havendo mudanças na legislação que de alguma
forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante
a vigência deste instrumento, esta PI e os seus
procedimentos serão alterados gradativamente, de
forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição
desnecessária a riscos. Caso seja necessário, deve
ser elaborado um plano de adequação com critérios
e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo
de preservar os interesses do Plano.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da
nova legislação for excedido, a Entidade deverá realizar consulta formal ao órgão regulador e ﬁscalizador
de acordo com a Instrução Normativa da PREVIC no 4,
de 6 de julho de 2010 que disciplina o encaminhamento de consultas à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.

4. PLANO DE BENEFÍCIOS E RESPONSÁVEL
ESTATUTÁRIO
Esta Política de Investimento apresenta as diretrizes para a aplicação dos recursos garantidores do
Plano de Aposentadoria Básico, administrado pela
PRhosper cujas principais características são:
• Tipo de Plano: Contribuição Variável (CV)

Esta Política de Investimento entrará em vigor em 01
de janeiro de 2014. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 60
meses que se estende de janeiro de 2014 a dezembro
de 2018, conforme especiﬁca a Resolução CGPC no 7,
de 4 de dezembro de 2003
Esta política está de acordo com a Resolução
CMN 3.792, mais especiﬁcamente em seu Capítulo 5
“Da Política de Investimento” que dispõe sobre parâmetros mínimos como alocação de recursos e limites,
utilização de instrumentos derivativos, taxa mínima
atuarial ou índices de referência do Plano, as metas
de rentabilidade, metodologias adotadas para o
apreçamento dos Ativos ﬁnanceiros e gerenciamento
de riscos, além dos princípios de responsabilidade
socioambiental adotados.
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• CNPB: 1980000565
• Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB)3: Valéria Bernasconi
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualiﬁcado (AETQ)4: Valéria Bernasconi
o artigo 3 da CGPC 18, de 28 de março de 2006 que trata: “sem prejuízo
da responsabilidade do Patrocinador ou do instituidor, a adoção e aplicação
das hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras são de
responsabilidade dos membros estatutários da efPC, na forma de seu estatuto,
a qual deverá nomear, dentre os membros de sua diretoria executiva, administrador
responsável pelo Plano de Benefícios”.
3

o

o art. 7 – da resolução Cmn 4.275 de 31/10/2013 que trata: “a efPC deve
designar o administrador estatutário tecnicamente qualiﬁcado (AETQ), responsável
pela gestão, alocação, supervisão, controle de risco e acompanhamento dos
recursos garantidores de seus Planos e pela prestação de informações relativas
à aplicação desses recursos”.
4
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR
SEGMENTO DE APLICAÇÃO
A Supervisão Baseada em Riscos apresentada pela
PREVIC veriﬁca a exposição a riscos e os controles
sobre eles exercidos, atua de forma prudencial sobre
as origens dos riscos e induz uma gestão proativa das
Entidades. A análise e avaliação das adversidades e
das oportunidades, observadas em cenários futuros,
contribuem para a formação de uma visão ampla do
sistema de previdência complementar fechado e do
ambiente em que este se insere, visando assim à estabilidade e solidez do sistema.
A modalidade do Plano de Benefícios, seu grau de
maturação, suas especiﬁcidades e as características
de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos
investimentos: as metas de resultado do Plano de
Benefícios e dos segmentos de aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites
máximos de aplicação em cada segmento e Ativo;
os indexadores e prazos de vencimentos dos investimentos; a escolha por Ativos que possuem ou não
amortizações ou pagamento de juros periódicos;
dentre outros.
O Plano deﬁne estratégias de macroalocação especíﬁcas em função das características atuariais das
carteiras que compõem o Plano de Benefícios. Para
a carteira de Benefício Deﬁnido (BD), fechada para
novas adesões, a estratégia consiste em construir
uma carteira hedge constituída por títulos públicos
indexados a índice de preços, para garantir o pagamento de Benefícios futuros tipo renda vitalícia. Para a
carteira de Contribuição Deﬁnida (CD), a estratégia se
baseou na assunção de risco almejando obter retorno
de longo prazo.
Com a ﬁnalidade de deﬁnir os investimentos mais
adequados para cada carteira, algumas diretrizes
desta política foram divididas entre:
• Carteira BD: referente aos recursos destinados
às reservas atuariais do regime de Benefício Deﬁnido (Plano Básico Anterior, conforme Regulamento do Plano);

• Carteira CD: referente aos recursos destinados
às contas individuais do regime de Contribuição
Deﬁnida.
As carteiras acima descritas são compostas por
lastros distintos. Os lastros são compostos por fundos
de mesma característica e metas de retorno.
A tabela a seguir mostra os limites consolidados do
Plano, a partir da composição das diferentes carteiras:

PLANO BÁSICO
(56% CARTEIRA BD + 44% CARTEIRA CD) (%)
SEGMENTO
renda fixa
renda variável
investimentos
estruturados
investimentos
no exterior
imóveis
operações com
Participantes

LIMITE
LEGAL

LIMITES
ALOCAÇÃO
OBJETIVO inferior suPerior

100

91,5

0

100

70

8,5

0

30

20

0

0

10

10

0

0

1

8

0

0

3

15

0

0

7

A alocação objetivo das carteiras foi deﬁnida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas
de mercado vigentes quando da elaboração desta
Política de Investimento. O cenário, assim como as
expectativas macroeconômicas, é descrito no anexo
“Alocação Estratégica de Investimentos”. Os
números reﬂetem, portanto, a alocação estratégica
dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo
com as condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente alteram as expectativas de
retorno dos Ativos, bem como suas volatilidades, o
que obriga os administradores do Plano a buscar um
novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
Os gestores devem respeitar os limites inferiores,
superiores e targets dos mandatos individuais.
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5.1. EXPECTATIVAS DE RETORNO
A expectativa de retorno dos investimentos passa
pela deﬁnição de um cenário econômico que deve
levar em consideração as possíveis variações que
os principais indicadores podem sofrer, mensuradas através de um modelo estocástico que observa
a volatilidade histórica apresentada por eles para
estimar as possíveis variações, dada uma expectativa de retorno. A correlação entre os Ativos que já

se encontram na carteira e os que são passiveis de
aplicação também é uma variável importante para
esta deﬁnição.
O resultado desta análise se encontra no quadro
abaixo, que demonstra a expectativa de retorno da
Entidade em relação a cada segmento de aplicação,
bem como os compara com o que foi observado no
último período.

Para as carteiras BD e CD, as expectativas são:
5.1.1. CARTEIRA BD
ALOCAÇÃO
OBJETIVO
2014 (%)

META DE
RETORNO 2014
(ANO) (%)
INPC = 5,68%

1

97

11,12

11,35

0,03

93

11,16

inPC + 1,80%

7,65

8

4

9,77

0,0

inPC + 18,8%

24,65

3

16,10

renda variável – Passivo

0,0

–

–

não investido

2

13,93

renda variável – ativo Bd

0,0

inPC + 18,8%

24,65

(nota 1)

1

20,73

investimentos estruturados

0,0

inPC + 5,65%

11,50

não investido

0

–

imóveis

0,0

inPC + 5,5%

11,35

0

11,18

ALOCAÇÃO
OBJETIVO
2013 (%)

META DE
RETORNO 2013
(AO ANO)

RETORNO
ESPERADO
2013 (%)
INPC = 5,85%

100,0

inPC + 5,13%

10,98

fundos alm (Hedge)

90,0

inPC + 5,50%

Comum (liquidez)

10,0

SEGMENTO
renda fixa

renda variável

RETORNO
REALIZADO 2013
(PROJETADO
NOV/DEZ) (%)

Nota 1: Renda Variável Ativo BD iniciado em setembro 2013 não tem dados suﬁcientes 12 meses.

5.1.2. CARTEIRA CD
ALOCAÇÃO
OBJETIVO
2014 (%)

META DE
RETORNO (%)
2014 (AO ANO)
INPC = +5,68%

0,65

85

10,17

0,65

75

9,01

10

11,43

0,71

15

17,83

14,16

-0,04

6

13,93

inPC + 18,80%

24,65

7,36

9

20,43

0

inPC + 5,65%

11,50

não investido

0

–

investimentos no exterior

0

inPC + 5,00%

10,85

não investido

0

–

operações com Participantes

0

inPC + 5,50%

11,35

não investido

0

11,18

RETORNO
RETORNO REALIZADO
ESPERADO
2013 (%)
(%)
(REAL JAN/OUT
INPC = 5,85% PROJETADO NOV/DEZ)

ALOCAÇÃO
OBJETIVO
2013 (%)

META DE
RETORNO
2013 (AO ANO)

85

inPC + 5,50%

11,35

85

inPC + 5,50%

11,35

0

–

–

15

inPC + 11,46%

17,31

10

inPC + 8,31%

5

investimentos estruturados

SEGMENTO
renda fixa
renda fixa – estratégia
renda fixa – Total Return
renda variável
iBrx
ativo – Cd

64

RELATÓRIO ANUAL 2014

6. LIMITES
Na aplicação dos recursos, o Plano observa os limites estabelecidos por esta Política de Investimento e pelas
Resoluções CMN no 3.792/4.275, conforme tabelas abaixo.
6.1. POR MODALIDADE DE INVESTIMENTO

MODALIDADE DE INVESTIMENTO

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

Renda Fixa

100

100

títulos da dívida mobiliária federal

100

100

ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal

80

80

Letras Financeiras (LF), Certiﬁcados de Depósito Bancário (CDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

80

80

Debêntures

80

80

notas Promissórias

20

20

Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Certiﬁcados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCB)

20

20

notas de Crédito à exportação (nCe) e Cédulas de Crédito à exportação (CCe)

20

20

Cotas de fundos de investimento em direitos Creditórios (fidC) e de fundo de Cotas de fidCs

20

20

Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

20

20

Cédulas de Crédito imobiliário (CCi)

20

20

títulos do agronegócio (CPr; CdCa; Cra e Warrant agropecuário)

20

20

Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras

20

20

Renda Variável

70

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento novo mercado da Bm&fBovespa

70

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento nível 2 da Bm&fBovespa

60

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa mais da Bm&fBovespa

50

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento nível 1 da Bm&fBovespa

45

30

Ações sem classiﬁcação de Governança Corporativa + Cotas de Fundos de Índices de ações (ETFs)

35

30

Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Especíﬁco (SPEs)

20

20

3

3

Investimentos Estruturados

20

10

fundos de Participação

20

10

fundos mútuos de investimentos em empresas emergentes

20

10

fundos imobiliários

10

10

fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela Cvm

10

10

Investimentos no Exterior

10

1

8

3

15

7

Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro

Imóveis
Operações com Participantes
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6.2. ALOCAÇÃO POR EMISSOR

ALOCAÇÃO POR EMISSOR

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

100

100

Instituição ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo Bacen

20

20

tesouro estadual ou municipal

10

0

Companhias abertas com registro na Cvm

10

10

organismo multilateral

10

10

Companhias securitizadoras

10

10

Patrocinador do Plano de Benefícios

10

10

fidC/fiC fidC

10

10

fundos de índice referenciado em Cesta de ações de Companhias abertas

10

10

Sociedades de Propósito Especíﬁco – SPE

10

10

FI/FIC Classiﬁcados no Segmentos de Investimentos Estruturados

10

10

tesouro nacional

6.3. CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

% do capital votante de uma mesma Cia. aberta

25

25

% do capital total de uma mesma Cia. aberta ou de uma mesma sPe

25*

25*

% do Pl de uma mesma instituição financeira

25

25

% do Pl de fundo de índice referenciado em Cesta de ações de Cia. aberta

25

25

% do PL de Fundo de Investimento classiﬁcado no Segmento de Investimentos Estruturados

25

25

% do PL de Fundo de Investimentos classiﬁcados no Segmento de Investimentos no Exterior

25

25

% do Pl de fundos de índice no exterior negociados em Bolsa de valores no Brasil

25

25

% do Patrimônio Separado de Certiﬁcados de Recebíveis com Regime Fiduciário

25

25

* o limite passa a ser de 30% para sPe constituída exclusivamente para atuar como concessionária, permissionária, arrendatária ou autorizatária, conforme redação
expressa na resolução Bacen 4.275 de 31 de outubro de 2013.
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6.4. CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários

25

25

% de uma mesma classe ou série de cotas de fidC

25

25

% de um mesmo empreendimento imobiliário

25

25

7. RESTRIÇÕES
Na aplicação dos recursos, o Plano observa
as vedações estabelecidas pelas Resoluções
CMN n o 3.792 e 4.275 para as modalidades de
investimento elegíveis.
Cabe ressaltar que as restrições para aplicação em
títulos e valores mobiliários estabelecidas nos tópicos a seguir são válidas somente para os veículos de
investimento exclusivos. As aplicações em cotas de
fundos abertos condominiais, realizadas diretamente
ou por intermédio de carteira própria, estão sujeitas
somente à legislação aplicável e aos seus regulamentos e mandatos especíﬁcos.
7.1. TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL
É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos
ou reﬁnanciados pelo Tesouro Nacional:
• Moedas de Privatização;

seja o administrador ou gestor do fundo ou outra
Entidade ligada ao seu controlador.

8. DERIVATIVOS
As operações com derivativos são permitidas, desde
que respeitados os limites, restrições e demais condições estabelecidas pela Resolução CMN no 3.792 e
regulamentações posteriores.
O controle da exposição em derivativos será feito por
meio do monitoramento:
• dos níveis de margem depositada como garantia
de operações com derivativos; e
• das despesas com a compra de opções.
O controle da exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de investimento.
Os limites devem ser medidos em relação às alocações em:

• Títulos da Dívida Agrária;

• Títulos da dívida pública federal;

• Títulos Estaduais e Municipais.

• Títulos de emissão de instituições ﬁnanceiras
(CDB, RDB, DPGE, etc); e

7.2. RESTRIÇÕES ADICIONAIS PARA
FUNDOS EXCLUSIVOS

• Ações integrantes do Índice Bovespa.

Especiﬁcamente para os fundos exclusivos, não será
permitida:

A soma dos investimentos nesses Ativos deve ser
considerada como denominador na conta da exposição, que devem respeitar os seguintes limites:

• A negociação de qualquer Ativo cuja contraparte
seja o administrador ou gestor do fundo;

• Até 15% (quinze por cento) de depósito de
margem para operações com derivativos;

• A aquisição de cotas de Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (FIDC) cujo underwriter

• Até 5% (cinco por cento) de despesas com
compra de opções.
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9. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e Fundos de Investimentos, exclusivos ou não, nos
quais o Plano aplica recursos devem ser marcados a
valor de mercado, de acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a possibilidade, porém, de o Plano contabilizar os títulos que
pretende carregar até o vencimento pela taxa de compra
do papel, método chamado de marcação na curva.

de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade
para cada segmento de aplicação.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark,
para determinado segmento de aplicação o índice
que melhor reﬂete a rentabilidade esperada para o
curto prazo, isto é, para horizontes mensais ou anuais,
conforme as características do investimento. Esse índice
está sujeito às variações momentâneas do mercado.

A metodologia para apreçamento deve observar as
possíveis classiﬁcações dos Ativos adotados pela
EFPC (para negociação ou mantidos até o vencimento), observado adicionalmente o disposto na Res.
CGPC no 04, de 30 de janeiro de 2002.

Por outro lado, a meta reﬂete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos realizados em cada um dos segmentos listados a seguir,
rentabilidade esta que pode apresentar menor volatilidade e maior aderência aos objetivos de longo
prazo do Plano.

O método e as fontes de referência adotados para
apreçamento dos Ativos pela Entidade são os mesmos
estabelecidos por seu custodiante e estão disponíveis
no Manual de apreçamento do custodiante.

Pela característica do Plano que possui duas carteiras, BD e CD, os valores mencionados acima são
descritos separadamente no ﬁnal deste documento
nas diretrizes das carteiras BD e CD.

É recomendável que todas as negociações sejam
realizadas através de plataformas eletrônicas ou em
bolsas de valores, mercadorias e futuros, visando
maior transparência e maior proximidade do valor
real de mercado.
De acordo com o manual de boas práticas da PREVIC
“A veriﬁcação do equilíbrio econômico e ﬁnanceiro
dos Planos de Benefícios depende da preciﬁcação
dos Ativos, ou seja, é preciso que a Entidade busque,
diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços, modelos adequados de apreçamento. A forma
de avaliação deve seguir as melhores práticas do
mercado ﬁnanceiro na busca do preço justo, considerando-se ainda a modalidade do Plano de Benefícios”.

11. GESTÃO DE RISCO
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos
Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN no 3.792, este tópico estabelece quais
serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de
risco dos investimentos.
Reforçado pelo Guia de Melhores Práticas da PREVIC
a veriﬁcação e controle dos riscos inerentes à gestão
do Plano de Benefícios devem ser realizados de forma
proativa pela Entidade, estabelecendo os alicerces
para a implementação do modelo de Supervisão
Baseada em Risco.

10. BENCHMARKS POR SEGMENTO/MANDATO E
METAS DE RENTABILIDADE

O objetivo deste capítulo é demonstrar a análise
dos principais riscos destacando a importância de
estabelecer regras que permitam identiﬁcar, avaliar,
mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais
os recursos do Plano estão expostos, entre eles os
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, atuarial,
operacional, legal, sistêmico e terceirização.

A Resolução CMN no 3.792 exige que as Entidades
fechadas de previdência complementar deﬁnam índices

A deﬁnição dos limites de riscos depende de alguns
fatores, como: Definição das formas de medir e

O controle da marcação dos papeis é feito por meio
de relatórios gerados mensalmente por consultores
contratados.
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comunicar sobre o volume de risco (VaR, B-VaR,
duration, gap, etc.).
Como a estrutura de investimentos de um Plano pode
atribuir discricionariedade de parte da administração dos recursos a terceiros contratados, o controle
de alguns dos riscos identiﬁcados será feito pelos
próprios gestores externos, por meio de modelos que
devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros
estabelecidos neste documento.

RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE

risco de mercado

Gestor

risco de crédito

Gestor

risco de liquidez

Gestor

risco da exposição em derivativos

Gestor

risco de terceirização

Para minimizar possíveis ônus ﬁnanceiros decorrentes
da não observância destes riscos, foram determinados modelos de mensuração, descritos de forma mais
detalhadas nos capítulos seguintes.

entidade

risco operacional

Gestor/entidade

risco legal

Gestor/entidade

Risco sistêmico

Gestor/entidade

100

80

60
imPaCto

RISCO

documento, dentro de uma amostra representativa da
Indústria de Fundos de Pensão, as Entidades devem
apresentar controles eﬁcientes que permitam reduzi
-los, em especial os que apresentam maior impacto
e maior frequência (área vermelha).

40

20

0

Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos
referente ao monitoramento dos limites de alocação
estabelecidos pela Resolução CMN no 3.792/4.275 e
por esta Política de Investimento.

20

40

60

80

100

80

100

frequÊnCia

100

80

11.1. RISCO INTEGRADO

A identiﬁcação dos riscos e a observância dos controles apresentados passam a ser primeira etapa para
implementação de uma matriz de riscos pela Entidade.
Conforme podemos observar, a matriz acima representa uma média da relação entre frequência e
impacto para cada um dos riscos abordados neste

60
risCo

O fato da Resolução CMN n o 3.792 dispensar a
Fundação do cálculo da Divergência-Não-Planejada
(DNP), que consiste na veriﬁcação da diferença entre
o resultado dos investimentos e o valor projetado para
os mesmos, ratiﬁca a importância da implementação
de um modelo próprio que reforça o que está descrito
neste capítulo.

40

20

0

20

40

60

LACK DE CONTROLE

risco atuarial
risco de imagem
risco de mercado
risco estratégico
risco operacional

risco de Crédito
risco de liquidez
risco de terceirização
risco legal
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11.2. RISCO ATUARIAL
Entende-se por risco atuarial o risco decorrente das
obrigações da Entidade para com seus Participantes. O monitoramento desse risco é feito a partir da
avaliação do Passivo atuarial de cada Plano, quando
cabível, e também a partir da realização de simulação
dos valores de Benefícios (tanto dos atuais aposentados como futuros) que deve ser pago ano a ano,
descontado do valor das Contribuições a serem recebidas utilizando metodologia estocástica.
A ideia central da metodologia é tratar os eventos relevantes para determinação do Passivo Líquido como
variáveis, cuja evolução temporal é modelada separadamente. O efeito das variáveis (mortalidade de válidos, mortalidade de inválidos, entrada em invalidez,
natalidade e estado civil) é o que determina o Passivo
Líquido. A partir da modelagem das possíveis evoluções das premissas atuariais, as mesmas são utilizadas para gerar diversos ﬂuxos de caixa (Benefícios e
Contribuições) futuros. Todos os eventos que impactam no Passivo do Plano são binomiais e o processo
de simulação irá deﬁnir sequencialmente (por sorteio)
a ocorrência desses eventos para cada Participante e
respectivo grupo de dependentes (de acordo com a
probabilidade esperada) até que cessem os direitos
com relação ao Plano.
Depois de simular todos os direitos de todos os
Participantes, agregam-se os resultados e se obtém
uma simulação completa do ﬂuxo de caixa do Plano
como um todo. O cálculo da Reserva Matemática para
acompanhamento é feito através do valor presente
dos ﬂuxos de caixa futuros (simulados).
Com a adoção da metodologia descrita acima é
possível encontrar a Reserva Matemática e a consequente Provisão Matemática. Desta forma o Passivo
é mensurado, e com isto basta veriﬁcar a relação do
que há em Ativos contabilizados na carteira, para se
ter uma ideia de como está a solvência do Plano.
11.3. RISCO DE MERCADO
Segundo o Art. 13 da Resolução CMN no 3.792, as
Entidades devem acompanhar e gerenciar o risco e o
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retorno esperados dos investimentos diretos e indiretos com uso de modelo que limite as perdas máximas
toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o
acompanhamento do risco de mercado será feito através do Value-at-Risk (VaR) que estima, com base nos
dados históricos de volatilidade e correlação dos Ativos
presentes na carteira analisada, a perda esperada.
Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk
(B-VaR), modelo que aponta, com um grau de
conﬁança e para um horizonte de tempo pré-deﬁnido,
qual a perda esperada em relação à carteira teórica
do índice de referência.
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram deﬁnidos com
diligência, mas estão sujeitos a imprecisões típicas
de modelos estatísticos frente a situações anormais
de mercado.
11.3.1. VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de
risco de mercado será feito por meio do Value-at-Risk
(VaR) com o objetivo da Entidade controlar a volatilidade da cota do Plano de Benefícios. Este será
calculado com os seguintes parâmetros:
• Modelo: não-paramétrico;
• Intervalo de Conﬁança: 95%;
• Horizonte: 21 dias úteis.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com as
carteiras (ver diretrizes das carteiras BD e CD).
11.3.2. BENCHMARK-VaR
Para os investimentos em mandatos ou para a
carteira que tenha como objetivo o Benchmark
Atuarial, o controle de risco será feito por meio do
B-VaR, um modelo indicado para avaliar a aderência da gestão. Ele pode ser entendido como uma
medida da diferença entre o retorno esperado do
fundo ou carteira em relação ao retorno esperado
para o benchmark deﬁnido.
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O cálculo do B-VaR considerará:
• Modelo: não-paramétrico;
• Intervalo de Conﬁança: 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com as
carteiras (ver diretrizes das carteiras BD e CD).
Os limites e os objetivos estipulados foram encontrados através da expectativa de retorno deﬁnida no
cenário para cada mandato/segmento, ou ainda do
spread exigido para que se obtenha um equilíbrio
entre o Passivo e o Ativo. A relação entre retorno e
risco é uma das premissas inseridas neste modelo
de mensuração que ainda conta com a deﬁnição
do horizonte de tempo e do intervalo de conﬁança
utilizado.
11.3.3. ANÁLISE DE STRESS
A avaliação dos investimentos em análises de stress
passa pela definição de cenários de stress, que
podem considerar mudanças bruscas em variáveis
importantes para o apreçamento dos Ativos, como
taxas de juros e preços de determinados Ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar relação com o passado, uma vez que
buscam simular futuras variações adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira,
serão utilizados os seguintes parâmetros:

para que os administradores possam, dessa forma,
balancear melhor as exposições.
11.4. RISCO DE CRÉDITO
11.4.1. ABORDAGEM QUALITATIVA
A avaliação de risco conforme a Resolução Bacen
no 4.275 estabelece que a análise de risco de crédito
deve ser aprovada por órgão de governança competente nas áreas de investimento e de risco da EFPC,
podendo considerar, dentre outros critérios, a opinião
emitida por agência de classiﬁcação de risco de
crédito registrada ou reconhecida pela Comissão de
Valores Mobiliários.
O risco de crédito dos investimentos do Plano será
avaliado em conjunto com os estudos e análises
produzidos por gestores exclusivos de crédito ou
contratados junto a prestadores de serviço.
A Entidade utilizará para essa avaliação os ratings atribuídos por agência classiﬁcadora de risco de crédito
atuante no Brasil. Os Ativos serão enquadrados em
duas categorias:
• Grau de investimento;
• Grau especulativo.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com
suas características.

• Cenário: BM&F;
• Periodicidade: mensal.
O modelo adotado para as análises de stress é realizado por meio do cálculo do valor a mercado da
carteira, considerando o cenário atípico de mercado
e a estimativa de perda que isso pode gerar.
Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia
considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de perda.
O acompanhamento terá como ﬁnalidade avaliar o
comportamento da carteira em cenários adversos

ATIVO
títulos emitidos por instituição
não ﬁnanceira

RATING
RATING
EMISSOR EMISSÃO
x

fidC
títulos emitidos por instituição
ﬁnanceira

x
x

x

É preciso veriﬁcar se a emissão ou emissor possui
rating por uma das agências elegíveis e se a nota é,
de acordo com a escala da agência, igual ou superior
à classiﬁcação mínima apresentada na tabela a seguir.
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Os títulos emitidos por instituições não ﬁnanceiras
podem ser analisados pelo rating da emissão ou do
emissor. No caso de apresentarem notas distintas

entre estas duas classiﬁcações, será considerado,
para ﬁns de enquadramento, o pior rating.

AGÊNCIA

FIDC

PRAZO

–

Longo prazo

Curto prazo

Longo prazo

Curto prazo

standard & Poors

bra-

bra-

bra-3

bra-

bra-3

moody’s

a3.br

a3.br

Br-3

a3.br

Br-3

a-(bra)

a-(bra)

f3(bra)

a-(bra)

f3(bra)

fitch ratings

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados
na categoria grau de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
• Os títulos ou emissores que não possuem rating
pelas agências elegíveis (ou que tenham classiﬁcação inferior às que constam na tabela) devem
ser enquadrados na categoria grau especulativo;
• Caso duas agências elegíveis classiﬁquem o
mesmo papel ou emissor, será considerado, para
ﬁns de enquadramento, o pior rating;
• O enquadramento dos títulos ou emissores será
feito com base no rating vigente na data da veriﬁcação da aderência das aplicações à Política
de Investimento.

INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA

11.4.2. ABORDAGEM QUANTITATIVA
Com base nos ratings deﬁnidos no item anterior, a
Entidade deverá monitorar a perda máxima esperada
da carteira, calculada através da probabilidade de
default de cada operação.
O principal objetivo será estimar a probabilidade de
uma contraparte entrar em default nos próximos 12
meses, dado um rating. A metodologia deverá considerar como valor para a probabilidade de default dos
próximos 12 meses, a taxa de default observada em
algum período passado considerado representativo
sobre as expectativas da instituição sobre a inadimplência a ocorrer.

TABELA DE PERDA ESPERADA
Ratings

Até 1 ano

Até 2 anos

Até 3 anos

Até 4 anos

Até 5 anos

bra-/a3.br/a-(bra)

2,32%

5,16%

8,47%

12,18%

16,26%

A tabela acima pode ser entendida como limite máximo para perda esperada em função do último rating considerado como grau de investimento.
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11.4.3. EXPOSIÇÃO A CRÉDITO
O controle da exposição a crédito privado é feito
através do percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos
papéis. O controle do risco de crédito deve ser feito
em relação a cada carteira, sendo deﬁnidos limites
nas diretrizes das carteiras BD e CD.
O limite para títulos classificados na categoria
grau especulativo visa comportar eventuais rebaixamentos de ratings de papéis já integrantes da
carteira consolidada de investimentos, papéis que
já se enquadram nesta categoria e eventuais Ativos
presentes em Fundos de Investimentos condominiais (mandato não-discricionário). Nesse sentido,
o limite acima previsto não deve ser entendido, em
nenhuma hipótese, como aval para aquisição de
títulos que se enquadrem na categoria “grau especulativo” por parte dos gestores exclusivos das
carteiras e fundos.
11.5. RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
• possibilidade de indisponibilidade de recursos
para pagamento de obrigações (Passivo);
• possibilidade de redução da demanda de
mercado (Ativo).
Os itens a seguir detalham as características destes
riscos e a forma como eles serão geridos.
É importante registrar que os instrumentos de controle
apresentados são baseados em modelos estatísticos,
que por deﬁnição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações, ruídos de informações ou de
condições anormais de mercado.
11.5.1. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (PASSIVO)
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos
para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do Plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou

ﬂuxos incompatíveis com as necessidades do Plano
pode gerar um descasamento.
O controle desse risco é feito por meio da elaboração do estudo de macro-alocação de Ativos que
projeta, com base nas características do Passivo
e em dados especíﬁcos, o ﬂuxo de caixa do Plano
para os próximos anos e recomenda uma carteira
de Ativos adequada para atender a essas demandas
futuras.
11.5.2. REDUÇÃO DE DEMANDA DE MERCADO
(ATIVO)
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência
de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita
com base no seguinte indicador:
• Percentual da carteira que pode ser negociada
em condições adversas.
O controle do risco de liquidez de demanda de
mercado será feito por meio do controle do percentual da carteira que, em condições adversas (20% do
volume médio de negócios), pode ser negociada em
um determinado horizonte de tempo. Esses valores
deverão obedecer aos limites mínimos estabelecidos
para cada carteira.
11.6. RISCO OPERACIONAL
Como Risco Operacional é “a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deﬁciência
ou inadequação de processos internos, pessoas e
sistemas, ou de eventos externos”, a gestão realizará
ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável.
Dentre os procedimentos de controle podem ser
destacados:
• A deﬁnição de rotinas de acompanhamento e
análise dos relatórios de monitoramento dos
riscos descritos nos tópicos anteriores;
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• O estabelecimento de procedimentos formais
para tomada de decisão de investimentos;
• Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos Participantes do
processo decisório de investimento; e
• Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos
no processo planejamento, execução e controle
de investimento.
11.7. RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO
Na administração dos recursos ﬁnanceiros a Entidade adota o processo de terceirização total dos
investimentos, exceto carteira de imóveis conduzida
em gestão interna. Esse tipo de operação delega
determinadas responsabilidades a gestores externos,
porém não isenta a Entidade de responder legalmente
perante os órgãos ﬁscalizadores.
Em linha com o que estabelece o Guia de Melhores Práticas para Investimentos PREVIC em seu
item 63: “O procedimento de seleção dos gestores, pela EFPC, deve conter histórico, justiﬁcativas,
documentação relacionada, entre outros.”, a fundação mantém um procedimento formal denominado
Diretrizes para Seleção de Agentes Fiduciários,
revalidado periódicamente junto ao Conselho Deliberativo.
11.8. RISCO LEGAL
O risco legal está relacionado à não-conformidade
com normativos internos e externos, podendo gerar
perdas ﬁnanceiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem
sobre atividades e investimentos, será feito por meio:
• Da realização de relatórios de compliance que
permitam veriﬁcar a aderência dos investimentos
às diretrizes da legislação em vigor e à Política
de Investimento, realizados com periodicidade
mensal e analisados pelo Conselho Fiscal;
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• Da revisão dos regulamentos dos veículos de
investimentos exclusivos, realizados pela Diretoria Executiva;
• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.
11.9. RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de
que o sistema ﬁnanceiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma
empresa. Apesar da diﬁculdade de gerenciamento
deste risco, ele não deve ser relevado. É importante
que ele seja considerado em cenários, premissas e
hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação aos eventos de risco.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos
a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em
consideração os aspectos referentes à diversiﬁcação
de setores e emissores, bem como a diversiﬁcação de
gestores externos de investimento, visando mitigar a
possibilidade de inoperância desses prestadores de
serviço em um evento de crise.
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11.10. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS
A adoção dos procedimentos aqui descritos visa a atender às melhores práticas, no que se refere ao controle
de riscos em uma EFPC, não somente ao que se refere aos investimentos, mas também em relação às demais
questões operacionais.

RISCO

MONITORAMENTO

CONTROLES

• Modelos de VaR e de B-VaR;
• Teste de Stress.

• Controle diário pelo gestor da carteira;
• Monitoramento periódico pela Entidade;
• Acompanhamento do desempenho e do descolamento em relação
aos índices pré-estabelecidos.

• Limitação por contrapartes;
• Diversiﬁcação;
• Acompanhamento de ratings.

• Controle diário pelo gestor da carteira;
• Monitoramento periódico pela Entidade;
• Enquadramento em relação à legislação aplicável e em relação à
Política de investimento do Plano.

• Necessidade de caixa;
• Liquidez de Ativos;
• Qualidade dos Ativos.

• Estudo de macroalocação de Ativos;
• Monitoramento de carência e resgate de fundos investidos;
• Monitoramento dos Ativos em carteira.

• Violação da legislação;
• Faltas em contratos;
• Erros da aplicação da lei.

• Elaboração de relatórios de enquadramento em relação à
legislação e à Política de investimento;
• Avaliação técnica e criteriosa dos contratos ﬁrmados com gestores
e prestadores de serviço;
• Sempre que necessário, a EFPC recorrerá a proﬁssionais para
defender seus interesses na esfera legal.

• Controles inadequados;
• Falhas de gerenciamento;
• Erros humanos.

• Mapeamento dos processos e rotinas de trabalho;
• Adoção de práticas de governança corporativa;
• Certiﬁcação dos proﬁssionais que participam do processo de
tomada de decisão dos investimentos.

atuarial

• Incapacidade de cumprir as obrigações
previdenciárias.

• Realização de avaliações atuariais pelo menos uma vez ao ano.

sistÊmiCo

• Onda de quebra em cadeia das instituições
integrantes do sistema ﬁnanceiro.

• Priorizar o investimento em títulos soberanos e em títulos que
disponham de garantias.

• Evolução da cota e volume negociado em
mercado secundário, quando houver.

• Acompanhamento das características principais de cada tipo de
fundo imobiliário via relatório do administrador. Por exemplo, para
FIIs de Renda será observado o nível de locação/inadimplência dos
inquilinos. Já para fiis de recebíveis imobiliários será observada a
plena execução dos pagamentos destes instrumentos de crédito.

• Processo de Seleção de Gestores Robusto com
sólido embasamento quantitativo e qualitativo.

• Deﬁnição de métricas para seleção de gestores e
acompanhamento das equipes de gestão das empresas gestoras
atualmente investidas pela “fundação”.

merCado

CrÉdito

liquidez

leGal

oPeraCional

investimentos
estruturados

Gestão

O gestor que eventualmente extrapolar algum dos
limites de risco estabelecidos nesta Política de Investimento deve comunicar à Entidade, que tomará a
medida mais adequada diante do cenário e das condições de mercado da ocasião. A Entidade pode eventualmente estabelecer junto a cada gestor um prazo
máximo para o reenquadramento das operações.

Os limites de risco estabelecidos nesta Política de
Investimento também podem ser monitorados pela
própria Entidade, com eventual auxílio de consultoria
externa, uma vez que a EFPC responde pelos seus
investimentos perante órgãos ﬁscalizadores.
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12. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
SOCIOAMBIENTAIS

os administradores da Entidade tenham condições de

Os princípios socioambientais podem ser entendidos
como um conjunto de regras que visam favorecer o
investimento em companhias que adotam, em suas
atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade socioambiental.

Como a Entidade possui uma estrutura enxuta e

cumprir as regras de investimento responsável.

A maneira mais comum de adoção desse conjunto
de regras ocorre por meio da adesão a protocolos ou
iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e
organismos internacionais, como a Organização das
Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios socioambientais na
gestão dos recursos depende, portanto, da adequação
do processo de tomada de decisões, de forma que

focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo
da vigência desta política, os princípios socioambientais serão observados sempre que possível, sem
adesão a protocolos e regras.

13. DIRETRIZES – CARTEIRA BD
ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
A tabela a seguir mostra os limites dos mandatos que
se enquadram nos segmentos estabelecidos pela
Resolução CMN no 3.792 alterada pela CVM no 4.275.

LIMITES (%)

LIMITE LEGAL
(%)

ALOCAÇÃO
OBJETIVO (%)

INFERIOR

SUPERIOR

100

97

80

100

renda variável

70

3

0

10

investimentos estruturados

20

0

0

10

investimentos no exterior

10

0

0

1

8

0

0

3

15

0

0

7

SEGMENTO
renda fixa

imóveis
operações com Participantes

ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS
O perﬁl BD é composto da seguinte estrutura:

PERFIL

Benefício Deﬁnido
(Bd)

PARCELA
ASSOCIADA

reservas Coletivas
da renda vitalícia

NOME DO LASTRO
(MULTICOTAS)

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

renda fixa – alm (hedge)

fundos de títulos do tesouro nacional e de crédito privado de baixo
risco de longo prazo

renda fixa – comum

fundos de renda fixa de curto prazo

renda variável – Passivo

fundos de gestão passiva em renda variável

renda variável – ativo Bd

fundos de gestão ativa em renda variável

imóveis

investimentos imobiliários

investimentos estruturados

fundos multimercados não-institucionais1

fundos multimercados que não obedecem, necessariamente, a todos os pontos da legislação aplicável às efPCs. Por outro lado, os fundos que compõem esse mandato
o
não devem utilizar as prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualiﬁcados, de acordo com a exigência da Resolução CMN n 3.792/4.275 .
1
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ÍNDICES DE REFERÊNCIA E METAS DE RETORNO
Os investimentos do Plano estão estruturados em mandatos que correspondem a parcelas menores que os
segmentos, os índices de referência e as metas de rentabilidade apresentadas a seguir reﬂetem uma estimativa
da consolidação dos mandatos.

SEGMENTO/MANDATO

META DE RETORNO

BENCHMARK

inPC + 5,44%

96% (inPC + 5,5%) + 4% Cdi

fundos alm (Hedge)

inPC + 5,50%

inPC + 5,5%

Comum (liquidez)

inPC + 4,09%

Cdi

inPC + 10,42%

iBrx + 4%

renda variável – Passivo

inPC + 8,25%

iBrx

renda variável – ativo Bd

inPC + 14,75%

ivBx2

–

ifm

inPC + 5,50%

inPC + 5,5%

renda fixa

renda variável

investimentos estruturados
imóveis

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico apresentado pelo Boletim FOCUS.
Para obtenção dos retornos especíﬁcos de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em relação
à taxa básica de juros.
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
A gestão de riscos do perﬁl BD segue a Política padrão de gestão de riscos, com os limites deﬁnidos abaixo.
RISCO DE MERCADO – B-VaR

NOME DO LASTRO
renda variável – Passivo
renda variável – ativo
investimentos estruturados

LIMITE (%)

BENCHMARK

HORIZONTE DE TEMPO

0,5

iBr-x

21 dias

16,0

iBrx + 6,0%

21 dias

3,5

ifm

21 dias

BENCHMARK

HORIZONTE DE TEMPO

Cdi

21 dias

RISCO DE MERCADO – VaR

NOME DO LASTRO
renda fixa – Comum
(liquidez perﬁl BD)

LIMITE (%)
0,7
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Não foram estabelecidos limites de B-VaR e/ou VaR para
o montante alocado nos Fundos ALM Hedge do perﬁl
BD. A estrutura dos fundos reﬂetirá a lógica do Passivo
e as necessidades especíﬁcas do Plano, ou seja, o risco
será alocado na medida exata das necessidades do
Plano. As revisões, movimentações e controles de riscos
(liquidez, solvência, mercado) dos títulos que compõem
os fundos serão feita através de Estudos de ALM.

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)

RISCO DE CRÉDITO
O controle da exposição a crédito privado é feito
através do percentual de recursos alocados em
títulos privados, considerada a categoria de risco
dos papéis.
O controle do risco de crédito deve ser feito de acordo
com os seguintes limites:

CATEGORIA DE RISCO

LIMITE (%)

Grau de investimento + Grau especulativo

renda fixa – fundos Hedge

30

Grau especulativo

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos
ou abertos da Entidade destinadas a liquidez das
Contas Coletivas não devem ser considerados na
veriﬁcação do limite.
O limite para títulos classiﬁcados na categoria grau
especulativo visa comportar eventuais rebaixamentos
de ratings de papéis já integrantes da carteira consolidada de investimentos, papéis que já se enquadram
nesta categoria e eventuais Ativos presentes em
Fundos de Investimentos condominiais (mandato não
discricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto
não deve ser entendido, em nenhuma hipótese, como
aval para aquisição de títulos que se enquadrem na

HORIZONTE

6

categoria “grau especulativo” por parte dos gestores
exclusivos das carteiras e fundos.
RISCO DE LIQUIDEZ
PERCENTUAL DA CARTEIRA NEGOCIÁVEL
O controle do risco de liquidez de demanda de
mercado será feito por meio do controle do percentual da carteira que, em condições adversas (20% do
volume médio de negócios), pode ser negociada em
um determinado horizonte de tempo.
Os limites mínimos são os seguintes:

PERCENTUAL DA CARTEIRA (%)

1 (um) dia útil

8

21 (vinte e um) dias úteis

12

Esse controle é aplicável ao consolidado dos investimentos da carteira BD.

14. DIRETRIZES – CARTEIRA CD
No sentido de disponibilizar opções de investimento
aos Participantes e Beneﬁciários dos referidos Planos
de Benefícios, foi criado o Programa de Carteiras de
Investimentos da PRhosper Previdência Rhodia (“FLEX
Invest”), a ser implementado no decorrer de 2014.
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Ao Participante e ao Beneﬁciário do Plano de Aposentadoria será facultada a adesão ao Programa FLEX
Invest e a opção por uma das Carteiras de Investimentos oferecidas pela Entidade. As carteiras serão deﬁnidas no Regimento Interno do Programa Flex Invest,
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e poderão variar em função do volume alocado em
Ativos entre os diversos segmentos.
Cada Carteira de Investimentos terá sua rentabilidade
apurada mensalmente pelo sistema de cota, a evolução do valor da cota inicial será diferenciada para
cada um das Carteiras em função da combinação da

rentabilidade de cada um dos segmentos, respeitando
os valores mínimos e máximos, dos ﬂuxos ﬁnanceiros
dos Passivos vinculados à cota, dos custos de administração atribuídos aos investimentos, propiciando
desta forma diferentes rentabilidades para as diferentes Carteiras.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CARTEIRA CD – LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS

SEGMENTO

ALOCAÇÃO OBJETIVO
PRÉ FLEX INVEST (%)

LIMITE LEGAL (%)

renda fixa

LIMITES (%)
INFERIOR

SUPERIOR

100

85

50

100

renda variável

70

15

0

40

investimentos estruturados

20

0

0

10

investimentos no exterior

10

0

0

1

8

0

0

3

15

0

0

7

imóveis
operações com Participantes

A alocação objetivo das carteiras CD indicada na
tabela acima é deﬁnida para o periodo iniciando em
01 de Janeiro de 2014 até o dia anterior ao rebalanceamento decorrente da implantação do Programa FLEX

Invest – Programa de Carteiras de Investimentos
da PRhosper Previdência Rhodia. Após a implantação do programa, a alocação objetivo consolidada CD
será resultados da escolha individual dos Participantes.

ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS
A carteira CD é composta pela seguinte estrutura:

PERFIL

Contribuição Deﬁnida
(Cd)

PARCELA
ASSOCIADA

NOME DO LASTRO
(MULTICOTAS)

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

renda fixa – estratégia

fundos de renda fixa na carteira administrada

renda fixa – Total Return

fundos de renda fixa de alta volatilidade com foco alocações de
médio e longo prazo e crédito privado de baixo risco

renda variável – Passivo iBrx Carteira ou fundos de ações Passivo em iBrx
reservas individuais

renda variável – ativo Cd

fundos de gestão ativa em renda variável

investimentos no exterior

fundos que aplicam em ativos no exterior2

investimentos estruturados

fundos multimercados não-institucionais1

operações com Participantes

empréstimos realizados a Participantes do Plano de Benefícios

fundos multimercados que não obedecem, necessariamente, a todos os pontos da legislação aplicável às efPCs. Por outro lado, os fundos que compõem esse mandato
o
não devem utilizar as prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualiﬁcados, de acordo com a exigência da Resolução CMN n 3.792/4.275.
1

2

o

fundos enquadrados no art. 21 da resolução Cmn n 3.792/4.275.
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ÍNDICES DE REFERÊNCIA E
METAS DE RETORNO
As metas de retorno foram deﬁnidas para um horizonte
de 60 meses e os índices de referência (benchmark)
para um horizonte de 12 meses. É possível, portanto,
que dentro de um mesmo ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos ﬁque abaixo da meta. Para
maiores detalhes ver o documento “Alocação Estratégica de Investimentos 2014”.

SEGMENTO/MANDATO

Os investimentos do Plano estão estruturados em
mandatos que correspondem a parcelas menores que
os segmentos, os índices de referência e as metas
de rentabilidade apresentadas a seguir reﬂetem uma
estimativa da consolidação dos mandatos.

META DE RETORNO

BENCHMARK

renda fixa

inPC + 4,49%

88% (70% Cdi + 30% ima-B) +
12% (iPCa + 5,75%)

renda fixa – estratégia

inPC + 4,33%

70% Cdi + 30% ima-B

renda fixa – Total Return

iPCa + 5,75%

iPCa + 5,75%

renda variável

inPC + 12,15%

iBrx + 3,6%

iBrx

inPC + 8,25%

iBrx

ativo Cd

inPC + 14,75%

iBrx + 6,0%

investimentos estruturados

–

ifm

investimentos no exterior

–

Bdrx

inPC + 5,5%

inPC + 5,5%

operações com Participantes

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico apresentado pelo Boletim FOCUS.
Para obtenção dos retornos especíﬁcos de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em relação
à taxa básica de juros.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
RISCO DE MERCADO – B-VaR

NOME DO LASTRO

LIMITE (%)

BENCHMARK

HORIZONTE DE TEMPO

2,0

70% Cdi + 30% ima-B

21 dias

2,0

iBr-x

21 dias

16,0

iBr-x

21 dias

investimentos estruturados (carteira Cd)

3,5

ifm

21 dias

investimentos no exterior (carteira Cd)

5,0

Bdrx

21 dias

renda fixa – estratégia (carteira Cd)
renda variável – Passiva (carteira Cd)

1

renda variável – ativa (carteira Cd)

1

o gestor receberá um mandato com B-VaR reduzido, 0,5%, permitindo 2% apenas na época de rebalanceamento, antes e após, para evitar o desenquadramentos Passivos.
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RISCO DE MERCADO – VaR

NOME DO LASTRO
renda fixa – Total Return (carteira Cd)

LIMITE (%)

BENCHMARK

HORIZONTE DE TEMPO

10

iPCa + 5,75%

21 dias

RISCO DE CRÉDITO
O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados em títulos privados,
considerada a categoria de risco dos papéis.
O controle do risco de crédito deve ser feito de acordo com os seguintes limites:

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
renda fixa – fundos estratégia

CATEGORIA DE RISCO

LIMITE (%)

Grau de investimento + Grau especulativo

50

Grau especulativo

6

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos
ou abertos da Entidade destinadas a liquidez das
Contas Coletivas não devem ser considerados na
veriﬁcação do limite.

aval para aquisição de títulos que se enquadrem na
categoria “grau especulativo” por parte dos gestores
exclusivos das carteiras e fundos.

O limite para títulos classiﬁcados na categoria grau
especulativo visa comportar eventuais rebaixamentos
de ratings de papéis já integrantes da carteira consolidada de investimentos, papéis que já se enquadram
nesta categoria e eventuais Ativos presentes em
Fundos de Investimentos condominiais (mandato não
discricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto
não deve ser entendido, em nenhuma hipótese, como

RISCO DE LIQUIDEZ
Percentual da carteira negociável
O controle do risco de liquidez de demanda de
mercado será feito por meio do controle do percentual da carteira que, em condições adversas (20% do
volume médio de negócios), pode ser negociada em
um determinado horizonte de tempo.

Os limites mínimos são os seguintes:

HORIZONTE

PERCENTUAL DA CARTEIRA (%)

1 (um) dia útil

20

21 (vinte e um) dias úteis

35

Esse controle é aplicável ao consolidado dos investimentos da carteira CD.
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3. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO
31 DE DEZEMBRO 2014
(em reais)

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO
SEGMENTO

DEZEMBRO/2013

PERCENTUAL (%)

DEZEMBRO/2014

PERCENTUAL (%)

716.619.798,23

92,92

752.733.088,93

93,10

52.606.394,25

6,82

52.421.726,24

6,48

2.007.682,50

0,26

3.374.522,01

0,42

renda fixa
renda variável
imóveis
Total de Investimentos

771.233.874,98

808.529.337,18

DISTRIBUIÇÃO POR GESTOR
GESTOR
aCtive fix

VALOR

PERCENTUAL (%)

1.762.004,52

0,22

100.244.259,22

12,40

HsBC

73.379.092,61

9,08

HsBC Brussels

32.242.019,32

3,99

260.214.669,08

32,18

32.841.180,11

4,06

449,94

0,00

16.944.919,91

2,10

178.802.407,67

22,11

3.234.787,01

0,40

Western asset

105.355.661,95

13,03

Total da Gestão Tercerizada

805.021.451,33

99,57

VALOR MERCADO

PERCENTUAL S/ SEGMENTO (%)

Conta Corrente

137.195,98

0,02

Debênture indexada em taxa IGP-M

139.012,40

0,02

Total

276.208,38

0,04

BnP PariBas

HsBC defense
itaÚ
itaÚ inst
solvar iBrx
stix fif
sulamÉriCa

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO RENDA FIXA
ESPÉCIE
títulos Privados
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FUNDOS DE RENDA FIXA
VALOR MERCADO

PERCENTUAL S/ SEGMENTO
(%)

BnP master CrÉdito fi rf CrÉdito Privado lP

21.974.192,69

2,92

BnP PariBas master di fi referenCiado

47.109.443,21

6,26

BnP PariBas master inflação rf

31.158.700,96

4,14

fi renda fixa CrÉdito Privado lYon

73.340.794,17

9,74

HsBC fi referenCiado iPCa dÉfense

260.214.669,08

34,57

10.721,50

0,00

institutional aCtive fix iB mm

1.762.004,52

0,23

itaÚ master fundo de investimento renda fixa ima-B

9.871.004,73

1,31

22.904.168,53

3,04

178.802.407,67

23,75

sove_iv_fi

5.223.026,57

0,69

Wa Prev struCtured Credit fiC fim CP

6.597.160,79

0,88

Western asset Prev Credit rf fi CrÉdito Privado

36.354.162,41

4,83

Western asset Prev fix ativo fi rf

24.604.308,53

3,27

766.930,39

0,10

31.692.857,57

4,21

752.386.553,34

99,94

-35.606,83

0,00

0,00

0,00

105.934,04

0,01

70.327,21

0,01

752.733.088,93

100,00

ESPÉCIE

inflation ii fi renda fixa lonGo Prazo

itaÚ-uniBanCo fidelidade W3 fi multi
itauBanCo stix fif

Western asset Prev inflação imPlíCita fi rf
Western asset Prev inflation total rf fi
Total
Valores a Pagar e Receber
valores a Pagar
valores a Pagar irf
valores a receber
Total
Total do Segmento de Renda Fixa

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
ESPÉCIE

VALOR MERCADO

PERCENTUAL (%)

32.242.019,32

61,51

3.234.787,01

6,17

Wa solvar iBrx fia

16.944.919,91

32,32

Total

52.421.726,24

100,00

Total do Segmento de Renda Variável

52.421.726,24

100,00

fundos de renda variável
HsBC fiC fi em açÕes Brussels
sul amÉriCa exPertise ii fia
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COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS
GRUPO

VALOR

PERCENTUAL

Comercial

2.005.567,34

59,43

Comercial

433.400,93

12,84

Comercial

162.592,82

4,82

Comercial

184.448,67

5,47

Comercial

588.512,25

17,44

3.374.522,01

100,00

Total do Segmento de Imóveis

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA
CARTEIRA

% INVESTIMENTO

renda fixa

LIMITE MÍNIMO (%)

LIMITE MÁXIMO (%)

93,10

70

100

renda variável

6,48

0

30

imóveis

0,42

0

11

CUSTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

84

CORRETAGENS
PAGAS

TOTAL

28.930,04

0,00

28.930,04

Fev

29.832,91

0,00

29.832,91

Mar

26.232,23

0,00

26.232,23

Abr

25.185,58

0,00

25.185,58

Mai

27.250,54

0,00

27.250,54

Jun

27.449,68

0,00

27.449,68

Jul

28.725,09

0,00

28.725,09

Ago

31.341,31

0,00

31.341,31

Set

29.182,28

0,00

29.182,28

Out

30.341,80

0,00

30.341,80

Nov

29.351,45

0,00

29.351,45

Dez

27.437,47

0,00

27.437,47

Total

341.260,39

0,00

341.260,39

MÊS

GESTÃO

Jan

CUSTÓDIA

0,00

RELATÓRIO ANUAL 2014

CUSTOS
ALOCAÇÃO

PATRIMÔNIO

% INVESTIMENTO

LIMITE MÁXIMO
(%)

Renda Fixa
art. 35 inciso i – títulos Públicos federais

611.862.343,32

75,68

100

art. 35 inciso ii – demais títulos de renda fixa

128.153.107,68

15,85

80

10.427.580,21

1,29

20

750.443.031,22

92,82

19.087.503,93

2,36

70

art. 36 inciso ii – ações de Cias no nível 2

1.816.361,93

0,22

60

art. 36 inciso iv – ações de Cias no nível 1

14.253.542,03

1,76

45

4.895.672,08

0,61

35

0,00

0,00

3

40.053.079,97

4,95

art. 39 – investimentos imobiliários

3.374.522,01

0,42

Total do Segmento

3.374.522,01

0,42

valores a Pagar e receber

14.658.704,59

1,81

Total do Segmento

14.658.704,59

1,81

art. 35 inciso iii alínea c – fidC
Total do Segmento
Renda Variável
art. 36 inciso i – ações de Cias no novo mercado

art. 36 inciso v – ações de Cias não Pertencentes aos
incisos de i a iv
Art. 36 Inciso VII – Demais Investimentos Classiﬁcados no
segmento de renda variável
Total do Segmento
Investimentos Imobiliários

8

Valores a Pagar e Receber
0
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4. BALANCETE – PLANO BÁSICO
DATA REFERÊNCIA: 01/12/2014
(em reais)

CONTA
CONTÁBIL

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

816.034.192,01 d

48.701.465,18 d

55.625.169,38 C 809.110.487,81 d

11000000000000 disPonível

25.721,61 d

24.010.272,11 d

23.898.797,74 C

137.195,98 d

11100000000000 imediato

25.721,61 d

22.184.038,38 d

22.072.564,01 C

137.195,98 d

11120000000000 BanCos Conta movimento

21.980,30 d

10.007.004,16 d

9.896.620,62 C

132.363,84 d

0,00

3.137.196,08 d

3.103.838,63 C

33.357,45 d

21.980,30 d

6.869.808,08 d

6.792.781,99 C

99.006,39 d

3.741,31 d

12.177.034,22 d

12.175.943,39 C

4.832,14 d

701,77 d

10.773.215,80 d

10.772.567,92 C

1.349,65 d

0,00

10.502,48 d

10.502,48 C

0,00

560,00 d

1.373.715,93 d

1.373.715,79 C

560,14 d

1.479,54 d

19.600,01 d

19.157,20 C

1.922,35 d

1.000,00 d

0,00

0,00

1.000,00 d

11200000000000 vinCulado

0,00

1.826.233,73 d

1.826.233,73 C

0,00

11220000000000 numerários em trÂnsito

0,00

1.826.233,73 d

1.826.233,73 C

0,00

11220100000000 interface arrecadação

0,00

1.621.315,67 d

1.621.315,67 C

0,00

11220400000000 interface administrativo

0,00

204.918,06 d

204.918,06 C

0,00

816.008.470,40 d

24.691.193,07 d

12100000000000 Gestão PrevidenCial

2.157,47 d

1.545.474,56 d

1.547.632,03 C

0,00

12110000000000 reCursos a reCeBer

2.157,47 d

1.545.474,56 d

1.547.632,03 C

0,00

12110100000000 ContriBuiçÕes do mÊs

2.157,47 d

1.543.317,09 d

1.545.474,56 C

0,00

12110101000000 Patrocinador(es)

2.157,47 d

1.536.496,86 d

1.538.654,33 C

0,00

12110104000000 autopatrocinados

0,00

6.820,23 d

6.820,23 C

0,00

12110200000000 ContriBuiçÕes em atraso

0,00

2.157,47 d

2.157,47 C

0,00

12110201000000 Patrocinador(es)

0,00

2.157,47 d

2.157,47 C

0,00

582.280,75 d

0,00

36.736,08 C

545.544,67 d

582.280,75 d

0,00

36.736,08 C

545.544,67 d

815.424.032,18 d

23.145.718,51 d

12320000000000 CrÉditos Privados e dePósitos

145.373,83 d

1.520,84 d

7.882,27 C

139.012,40 d

12320200000000 Companhias abertas

145.373,83 d

1.520,84 d

7.882,27 C

139.012,40 d

12330000000000 açÕes

389,91 d

405,79 d

795,70 C

0,00

12330200000000 Companhias abertas

389,91 d

405,79 d

795,70 C

0,00

813.305.725,12 d

21.366.769,13 d

DESCRIÇÃO

10000000000000 ativo

11120400000000 Banco itaú s/a (cc 03529-2)
11120800000000 Banco itaú (cc 00694-7)
11130000000000

BanCos administradores de
investimentos

11130200000000 Banco itaú de investimentos s/a
11130400000000 Banco HsBC s/a
11130500000000

Western asset management Company
ltda.

11130800000000 Banco BnP Paribas
11130900000000

BanCo Banque nationnale de Paris Brasil
s/a

12000000000000 realizável

12200000000000 Gestão administrativa
12230000000000

Participação no Plano de Gestão
administrativa

12300000000000 investimentos

12340000000000 fundos de investimentos
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CRÉDITO

SALDO
ATUAL

31.726.371,64 C 808.973.291,83 d

30.142.003,53 C 808.427.747,16 d

29.758.281,50 C 804.914.212,75 d

RELATÓRIO ANUAL 2014

CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
ATUAL

12340200000000 referenciado

309.857.672,15 d

6.034.660,89 d

3.345.194,13 C 312.547.138,91 d

12340300000000 renda fixa

417.194.768,52 d

10.469.335,78 d

18.982.089,98 C 408.682.014,32 d

12340400000000 ações

56.284.333,59 d

907.303,31 d

4.769.911,77 C

52.421.725,13 d

12340700000000 multimercado

29.968.950,86 d

3.955.469,15 d

2.661.085,62 C

31.263.334,39 d

12360000000000 investimentos imoBiliários

1.972.543,32 d

1.672.261,29 d

270.282,60 C

3.374.522,01 d

12360400000000 aluGuÉis e renda

1.972.543,32 d

1.672.261,29 d

270.282,60 C

3.374.522,01 d

12360402000000 locadas a Patrocinador(es)

978.774,50 d

363.910,68 d

158.179,18 C

1.184.506,00 d

12360403000000 locadas a terceiros

993.768,82 d

1.308.350,61 d

112.103,42 C

2.190.016,01 d

0,00

104.761,46 d

104.761,46 C

0,00

816.034.192,01 C

34.879.232,26 d

27.955.528,06 C 809.110.487,81 C

21000000000000 exiGível oPeraCional

620.126,41 C

11.871.309,85 d

12.151.015,56 C

899.832,12 C

21100000000000 Gestão PrevidenCial

555.584,77 C

7.882.436,13 d

8.191.076,65 C

864.225,29 C

21110000000000 utilizações a Pagar

0,00

7.283.798,35 d

7.363.373,80 C

79.575,45 C

21110100000000 Benefícios de Pagamento mensal

0,00

7.283.798,35 d

7.363.373,80 C

79.575,45 C

475.818,08 C

476.614,87 d

784.776,23 C

783.979,44 C

79.766,69 C

122.022,91 d

42.926,62 C

670,40 C

6,70 C

42.262,92 d

42.256,22 C

0,00

21190200000000 outras

79.759,99 C

79.759,99 d

670,40 C

670,40 C

21300000000000 investimentos

64.541,64 C

3.988.873,72 d

3.959.938,91 C

35.606,83 C

21340000000000 fundos de investimento

0,00

3.830.593,84 d

3.830.593,84 C

0,00

21340200000000 referenciado

0,00

443.281,70 d

443.281,70 C

0,00

21340300000000 renda fixa

0,00

1.428.498,85 d

1.428.498,85 C

0,00

21340700000000 multimercado

0,00

1.958.813,29 d

1.958.813,29 C

0,00

21360000000000 investimentos imoBiliários

0,00

42.279,17 d

42.279,17 C

0,00

21360400000000 aluGuÉis e renda

0,00

42.279,17 d

42.279,17 C

0,00

21360403000000 locadas a terceiros

0,00

42.279,17 d

42.279,17 C

0,00

64.541,64 C

116.000,71 d

87.065,90 C

35.606,83 C

815.414.065,60 C

23.007.922,41 d

15.804.512,50 C 808.210.655,69 C

23100000000000 Patrimônio de CoBertura do Plano 812.354.105,77 C

22.933.220,53 d

15.765.576,24 C 805.186.461,48 C

23110000000000 ProvisÕes matemátiCas

818.385.829,64 C

21.019.747,18 d

14.785.873,37 C 812.151.955,83 C

23110100000000 BenefíCios ConCedidos

585.425.311,78 C

12.580.623,90 d

9.322.579,07 C 582.167.266,95 C

23110101000000 ContriBuição definida

140.378.904,32 C

2.803.515,39 d

80.043,79 C 137.655.432,72 C

23110101010000 saldo de Contas dos assistidos

140.378.904,32 C

2.803.515,39 d

80.043,79 C 137.655.432,72 C

12390000000000 outros realizáveis
20000000000000 Passivo

21120000000000 retenções a recolher
21190000000000 outras exiGiBilidades
21190100000000 Contribuições recebidas a maior

21380000000000 relacionados com o disponível
23000000000000 Patrimônio soCial
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

BenefíCio definido estruturado
em reGime de
valor atual dos Benefícios futuros
23110102010000
Programados – a
valor atual dos Benefícios futuros não
23110102020000
Programados

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
ATUAL

445.046.407,46 C

9.777.108,51 d

9.242.535,28 C 444.511.834,23 C

348.548.683,81 C

6.686.978,17 d

8.210.065,56 C 350.071.771,20 C

96.497.723,65 C

3.090.130,34 d

1.032.469,72 C

23110200000000 BenefíCios a ConCeder

232.960.517,86 C

8.439.123,28 d

5.463.294,30 C 229.984.688,88 C

23110201000000 ContriBuição definida

221.592.936,62 C

2.228.788,47 d

1.264.559,11 C 220.628.707,26 C

saldo de Contas – Parcela
Patrocinador(es)/instit

194.056.354,60 C

1.976.929,41 d

1.257.738,88 C 193.337.164,07 C

27.536.582,02 C

251.859,06 d

6.820,23 C

27.291.543,19 C

11.104.423,75 C

4.366.544,82 d

2.618.102,69 C

9.355.981,62 C

21.164.928,12 C

1.509.219,69 d

2.423.431,90 C

22.079.140,33 C

10.060.504,37 d

2.857.325,13 d

194.670,79 C

12.723.158,71 d

263.157,49 C

1.843.789,99 d

1.580.632,50 C

0,00

5.469.549,13 C

1.770.523,51 d

58.521,01 C

3.757.546,63 C

5.206.391,64 d

73.266,48 d

1.522.111,49 C

3.757.546,63 d

23120000000000 equilíBrio tÉCniCo

6.031.723,87 d

1.913.473,35 d

979.702,87 C

6.965.494,35 d

23120100000000 resultados realizados

6.031.723,87 d

1.913.473,35 d

979.702,87 C

6.965.494,35 d

23120102000000 Déﬁcit Técnico Acumulado

6.031.723,87 d

1.913.473,35 d

979.702,87 C

6.965.494,35 d

23200000000000 fundos

3.059.959,83 C

74.701,88 d

38.936,26 C

3.024.194,21 C

23210000000000 fundos PrevidenCiais

2.477.679,08 C

37.965,80 d

38.936,26 C

2.478.649,54 C

23210100000000 reversão de saldo Por exiGÊnCia

1.237.964,67 C

12.584,04 d

38.856,91 C

1.264.237,54 C

23210101000000 fundo de reversão

1.237.964,67 C

12.584,04 d

38.856,91 C

1.264.237,54 C

1.239.714,41 C

25.381,76 d

79,35 C

1.214.412,00 C

1.239.714,41 C

25.381,76 d

79,35 C

1.214.412,00 C

23220000000000 fundos administrativos

582.280,75 C

36.736,08 d

0,00

545.544,67 C

23220200000000 Participação no fundo administrativo PGa

582.280,75 C

36.736,08 d

0,00

545.544,67 C

0,00

27.685.365,14 d

27.685.365,14 C

0,00

31000000000000 adiçÕes

6.673.065,89 C

0,00

1.633.003,61 C

8.306.069,50 C

31100000000000 Correntes

6.655.948,82 C

0,00

1.594.092,76 C

8.250.041,58 C

31110000000000 PatroCinador(es)

6.574.757,16 C

0,00

1.586.658,70 C

8.161.415,86 C

31110100000000 Contribuições normais

6.574.757,16 C

0,00

1.586.658,70 C

8.161.415,86 C

81.191,66 C

0,00

7.434,06 C

88.625,72 C

23110102000000

23110201010000

23110201020000 saldo de Contas – Parcela Participantes
23110202000000
23110202010000
23110202020000
23110203000000
23110203010000
23110203020000

23210300000000

BenefíCio definido estruturado em
reGime de
valor atual dos Benefícios futuros
Programados
valor atual das Contribuições futuras dos
Patrocinadores
BenefíCio definido estruturado em
reGime de
valor atual dos Benefícios futuros não
Programados
valor atual das Contribuições futuras dos
Patrocinadores

outros – Previsto em nota técnica
atuarial

23210301000000 fundo de retirada

30000000000000 Gestão PrevidenCial

31140000000000 autoPatroCinados
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
ATUAL

31140100000000 Contribuições normais

81.191,66 C

0,00

7.434,06 C

88.625,72 C

31900000000000 outras adições

17.117,07 C

0,00

38.910,85 C

56.027,92 C

49.786.900,39 d

8.147.866,01 d

0,00

57.934.766,40 d

42.484.020,55 d

8.063.870,15 d

0,00

50.547.890,70 d

34.831.606,21 d

6.577.459,46 d

0,00

41.409.065,67 d

32120000000000 invalidez

729.471,20 d

138.952,08 d

0,00

868.423,28 d

32130000000000 Pensões

6.922.943,14 d

1.347.458,61 d

0,00

8.270.401,75 d

32200000000000 BenefíCios de Prestação ÚniCa

949.322,81 d

17.716,30 d

0,00

967.039,11 d

32210000000000 Pecúlios

160.453,50 d

0,00

0,00

160.453,50 d

32290000000000 outros Benefícios de Prestação Única

788.869,31 d

17.716,30 d

0,00

806.585,61 d

32300000000000 institutos

6.334.165,65 d

66.225,62 d

0,00

6.400.391,27 d

32310000000000 resgate

3.683.800,01 d

66.225,62 d

0,00

3.750.025,63 d

32320000000000 PortaBilidade

2.650.365,64 d

0,00

0,00

2.650.365,64 d

32320200000000 Previdência Complementar Aberta

2.650.365,64 d

0,00

0,00

2.650.365,64 d

19.391,38 d

53,94 d

0,00

19.445,32 d

34000000000000 CoBertura/reversão de desPesas

689.417,82 d

53.983,96 d

0,00

743.401,78 d

34200000000000 Contribuições/reembolsos

689.417,82 d

53.983,96 d

0,00

743.401,78 d

87.314.452,51 C

3.679.002,67 d

3.081.175,20 C

86.716.625,04 C

35100000000000 fluxo Positivo dos investimentos

104.074.175,77 C

0,00

35200000000000 fluxo negativo dos investimentos

16.759.723,26 d

3.679.002,67 d

0,00

20.438.725,93 d

39.107.028,95 d

14.785.873,37 d

21.019.747,18 C

32.873.155,14 d

539.743,53 d

38.936,26 d

37.965,80 C

540.713,99 d

3.864.427,71 d

979.702,87 d

1.913.473,35 C

2.930.657,23 d

0,00

11.282.726,09 d

11.282.726,09 C

0,00

118.158.681,99 C

0,04 d

51200000000000 CrÉditos Privados e dePósitos

59.110,18 C

0,00

6,30 C

59.116,48 C

51210000000000 CrÉditos e dePósitos

59.110,18 C

0,00

6,30 C

59.116,48 C

51210200000000 Companhias abertas

59.110,18 C

0,00

6,30 C

59.116,48 C

120.122,85 C

0,00

0,00

120.122,85 C

51310000000000 instituições financeiras

20.900,39 C

0,00

0,00

20.900,39 C

51320000000000 Companhias abertas

99.222,46 C

0,00

0,00

99.222,46 C

51400000000000 fundos de investimentos

116.605.091,88 C

0,04 d

5.983.220,75 C 122.588.312,59 C

51410000000000 fundos

116.605.091,88 C

0,04 d

5.983.220,75 C 122.588.312,59 C

32000000000000 deduçÕes
32100000000000

BenefíCios de Prestação
Continuada

32110000000000 aposentadoria Programada

32900000000000 outras deduções

35000000000000 fluxo dos investimentos

36000000000000

Constituição/reversão de Provisões
atuariais

37000000000000 Constituição/reversão de fundos
38000000000000 Superávit/déﬁcit Técnico
50000000000000 fluxo dos investimentos
51000000000000 rendas/variaçÕes Positivas

51300000000000 açÕes

3.081.175,20 C 107.155.350,97 C

7.603.795,44 C 125.762.477,39 C
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51410200000000 referenciado

35.880.989,95 C

0,04 d

3.524.026,57 C

39.405.016,48 C

51410300000000 renda fixa

69.033.701,12 C

0,00

800.525,46 C

69.834.226,58 C

51410400000000 ações

8.233.118,49 C

0,00

1.273.141,19 C

9.506.259,68 C

51410700000000 multimercado

3.457.282,32 C

0,00

385.527,53 C

3.842.809,85 C

51600000000000 investimentos imoBiliários

1.374.357,08 C

0,00

1.620.568,39 C

2.994.925,47 C

51640000000000 aluGuÉis e renda

1.374.357,08 C

0,00

1.620.568,39 C

2.994.925,47 C

51640200000000 locadas a Patrocinador(es)

632.716,72 C

0,00

371.391,91 C

1.004.108,63 C

51640300000000 locadas a terceiros

741.640,36 C

0,00

1.249.176,48 C

1.990.816,84 C

52000000000000 deduçÕes/variaçÕes neGativas

29.765.220,34 d

8.097.962,64 d

0,00

37.863.182,98 d

52200000000000 CrÉditos Privados e dePósitos

31.695,78 d

7.888,58 d

0,00

39.584,36 d

52210000000000 CrÉditos e dePósitos

31.695,78 d

7.888,58 d

0,00

39.584,36 d

52210200000000 Companhias abertas

31.695,78 d

7.888,58 d

0,00

39.584,36 d

1.322.367,87 d

0,00

0,00

1.322.367,87 d

52310000000000 instituições financeiras

345.253,56 d

0,00

0,00

345.253,56 d

52320000000000 Companhias abertas

977.114,31 d

0,00

0,00

977.114,31 d

52400000000000 fundos de investimentos

28.052.976,13 d

8.047.835,85 d

0,00

36.100.811,98 d

52410000000000 fundos

28.052.976,13 d

8.047.835,85 d

0,00

36.100.811,98 d

8.745,27 d

0,00

0,00

8.745,27 d

52410300000000 renda fixa

11.775.863,30 d

3.189.256,93 d

0,00

14.965.120,23 d

52410400000000 ações

16.262.081,35 d

4.858.488,02 d

0,00

21.120.569,37 d

6.286,21 d

90,90 d

0,00

6.377,11 d

52600000000000 investimentos imoBiliários

358.180,56 d

42.238,21 d

0,00

400.418,77 d

52640000000000 aluGuÉis e renda

358.180,56 d

42.238,21 d

0,00

400.418,77 d

21.243,17 d

7.481,23 d

0,00

28.724,40 d

336.937,39 d

34.756,98 d

0,00

371.694,37 d

1.079.009,14 d

103.660,23 d

0,00

1.182.669,37 d

87.314.452,51 d

3.081.103,18 d

3.678.930,65 C

86.716.625,04 d

52300000000000 açÕes

52410200000000 referenciado

52410700000000 multimercado

52640200000000 locadas a Patrocinador(es)
52640300000000 locadas a terceiros
54000000000000

Cobertura/reversão de despesas
administrativas

58000000000000 apuração do fluxo dos investimentos

90

RELATÓRIO ANUAL 2014

4. PLAnO SUPLeMenTAR
dOcUMenTOS cOMPLeMenTAReS
1. PARECER ATUARIAL 2014 – PLANO SUPLEMENTAR
ENTIDADE: [43.226.455/0001-32] PrHosPer-PrevidÊnCia rHodia
PLANO DE BENEFÍCIOS: [1996.0031-19] 00002
MOTIVO: enCerramento de exerCíCio
DATA DA AVALIAÇÃO: 31/12/2014
TIPO: simPlifiCada
Atuário Responsável: antonio fernando Gazzoni
MIBA: 851

MTE: 851

da transmitida à PreviC em 26/03/2015 às 17:45:21
número de protocolo: 010771

INFORMAÇÕES CADASTRAIS
ENTIDADE
Código: 0199-1

CNPJ: 43.226.455/0001-32

Sigla: PrHosPer
Razão Social: PrHosPer-PrevidÊnCia rHodia

PLANO
CNPB: 1996.0031-19

Sigla: 00002

Nome: Plano de aPosentadoria suPlementar-PrHosPer
Situação: ativo/em funCionamento

Característica: PatroCinador

Modalidade: ContriBuição definida

Legislação Aplicável: lC 109

ATUÁRIO
Nome: antonio fernando Gazzoni
MIBA: 851

MTE: 851

Empresa: Gama Consultores assoCiados ltda
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INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO ATUARIAL
Motivo da Avaliação: enCerramento de exerCíCio
Data do cadastro: 31/10/2014

Data da Avaliação: 31/12/2014

Tipo: simPlifiCada
Observações: D.A. Simpliﬁcada, tendo em vista a divulgação, pela PREVIC, da Portaria no 696/2014, que classiﬁcou o PLANO SUPLEMENTAR
como de baixa probabilidade e impacto, segundo critérios da supervisão Baseada em risco adotada pela PreviC. além da instrução mPs/PreviC
no 12/2014, observou-se, para o preenchimento deste demonstrativo atuarial, a análise técnica no 187/2011/CGma/diaCe/PreviC, além de
orientações divulgadas pela PreviC através de seu sítio eletrônico e por meio de palestras, bem como mensagens eletrônicas orientações da
PREVIC, pertinentes às inconsistências operacionais e técnicas apresentadas pelo Sistema DAWeb.
Relatórios Complementares apresentados pelo Atuário (não enviados à PREVIC): doCumentos Gama: Gama 081 – Pa 071/15; Gama 081 –
re 172/14.
Quantidade de Grupos de Custeio: 1

INFORMAÇÕES SOBRE A DURATION DO PASSIVO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Duration do Passivo (em meses): 999
Observações: Por inviabilidade técnica de apuração, a Duration do Passivo não foi calculada, conforme dispõe o artigo 7o da instrução PreviC
no 9/2015. ressalta-se que a Duration trata-se de uma medida do Passivo relacionada à taxa real anual de Juros utilizada na sua avaliação,
portanto, em se tratando de um Plano em que tal premissa não é aplicável, não há possibilidade de determinação da duration.

CARACTERÍSTICAS DOS BENEFÍCIOS
Benefício: aPosentadoria anteCiPada
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta em rendimento mensal entre 0,15 e 2,00% do saldo; ou À oPção do
PartiCiPante, Por transformação do saldo de Conta em renda mensal Por Prazo determinado variando de 5 a 15 anos.

Benefício: aPosentadoria normal
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta em renda mensal variando entre 0,15 e 2,00% do saldo; ou À oPção
do PartiCiPante Por transformação do saldo de Conta em renda mensal Por Prazo determinado variando de 5 a 15 anos.

Benefício: aPosentadoria ProGramada – renda vitalíCia em Cotas reGulamento anteriores vinGentes atÉ 31/12/2000.
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: aGreGado
Nível Básico do Benefício: BenefíCios ProGramados em Cotas vitaliCias ConCedidos Conforme reGulamentos anteriores atÉ
31/12/2000 do instituto rHodia de seGuridade soCial viGentes.
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Benefício: BenefíCio Por inCaPaCidade
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: PaGamento ÚniCo ou transformação do saldo de Conta em renda mensal variando entre 0,15 e 2,00%
do saldo; ou À oPção do PartiCiPante, transformação do saldo de Conta em renda Por Prazo determinado variando de 5 a
15 anos.

Benefício: BenefíCio ProPorCional diferido
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: transformação do saldo de Conta em renda mensal variando de 0,15 a 2,0% do saldo ou, À oPção do
PartiCiPante, Por transformação do saldo de Conta em renda mensal Por Prazo determinado variando de 5 a 15 anos.

Benefício: Pensão Por morte
Benefício Programado: sim
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: CaPitalização finanCeira
Nível Básico do Benefício: PaGamento ÚniCo ou transformação do saldo de Conta em renda mensal variando de de 0,15 a 2,00%
do saldo; ou À oPção do BenefiCiário transformação do saldo de Cotas em renda mensal Por Prazo determinado variando
de 5 a 15 anos.

Benefício: Pensão Por morte – renda vitalíCia em Cotas – Conforme reGulamento anteriores viGentes atÉ 31/12/2000
Benefício Programado: não
Regime: CaPitalização
Método de Financiamento: aGreGado
Nível Básico do Benefício: Pensão Por morte vitaliCia em Cotas ConCedidas Conforme reGulamento anteriores viGentes atÉ
31/12/2000 do instituto rHodia de seGuridade soCial.

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
GruPo de Custeio: 1 – rHodia

PATROCINADORES E INSTITUIDORES
CNPJ

Razão Social

43.226.455/0001-32

PrHosPer-PrevidÊnCia rHodia

15.179.682/0001-19

rHodia Poliamida e esPeCialidades ltda

57.507.626/0001-06

rHodia Brasil ltda

12.244.251/0001-09

CoGeração de enerGia elÉtriCa rHodia Brotas s.a.
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Participantes Ativos: 2310

Tempo médio de contribuição (meses): 172

Folha de Salário de Participação: r$ 192.408.475,06

Tempo médio para aposentadoria (meses): 138

HIPÓTESES ATUARIAIS
Hipótese: fator de determinação valor real longo do tempo Ben entidade
Valor: 97,80
Hipótese: indexador do Plano (reajuste dos Benefícios)
Valor: Cotas do Patrimônio
Hipótese: tábua de mortalidade de inválidos
Valor: at 83
Hipótese: tábua de mortalidade Geral
Valor: at 83

HiPóteses atuariais não utilizadas nesta demonstração
• Fator de Determinação do Valor Real Longo do Tempo Ben INSS
• Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Salários
• Hipótese de Entrada em Aposentadoria
• Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas
• Hipótese sobre Gerações Futuras de Novos Entrados
• Hipótese sobre Rotatividade (Percentual)
• Projeção de Crescimento Real de Salário
• Projeção de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS
• Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano
• Taxa Real Anual de Juros
• Tábua de Entrada em Invalidez
• Tábua de Morbidez

Quantidade de Benefícios concedidos: 185

Valor médio do Benefício (R$): 1.385,56

Idade média dos Assistidos: 62

Custo do Ano (R$): 14.122.782,07
Custo do Ano (%): 7,34
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(Em reais)

PROVISÕES MATEMÁTICAS

296.101.329,59

Benefícios Concedidos

38.991.557,32

Contribuição Deﬁnida

37.258.741,19

Benefício Deﬁnido

1.732.816,13

Benefícios a Conceder

257.109.772,27

Contribuição Deﬁnida

257.109.772,27

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS
(Em reais)
Contabilizado no Ativo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Serviço passado

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00
(Em reais)

Contabilizado no Passivo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Serviço passado

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

Patrimônio de CoBertura
Patrimônio de Cobertura: r$ 296.151.400,04

Insuﬁciência de cobertura: r$ 0,00

FUNDOS PREVIDENCIAIS ATUARIAIS
Finalidade: fundo PrevidenCial de retirada
Saldo: r$ 254.112,60
Finalidade: reversão de saldo Por exiGÊnCia reGulamentar
Saldo: r$ 2.159.769,29

FUNDO PREVIDENCIAL DE DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO
Saldo

R$ 0,00
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FONTE DOS RECURSOS
PARTICIPANTES

ASSISTIDOS

PATROCINADOR

Valor (%)

Valor (%)

Valor (%)

3,67

0,00

3,67

Normais

3,67

0,00

3,67

Extraordinárias

0,00

0,00

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

0,00

0,00

serviço Passado

0,00

0,00

0,00

outras finalidades

0,00

0,00

0,00

Contribuições Previdenciárias

Data Início de Vigência: 01/04/2015

PARECER ATUARIAL DO GRUPO DE CUSTEIO
PrinCiPais risCos atuariais
O Risco Atuarial surge especialmente pela inadequação de hipóteses e premissas atuariais, as quais
trazem volatilidade aos Planos de Benefícios, sendo
que, para o PLANO SUPLEMENTAR, caracterizamse, basicamente, como Demográﬁcas, Biométricas e
Econômico-ﬁnanceiras, observado que as hipóteses,
os regimes ﬁnanceiros e os métodos de ﬁnanciamento
utilizados no Plano estão em conformidade com os
princípios atuariais geralmente aceitos, assim como
em consonância com os normativos que regem a
matéria, tendo em vista o longo prazo previsto para
a integralização das obrigações previdenciais.

Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para
ﬁns de Avaliação Atuarial anual de 2014 do Plano foram
indicadas pela PRHOSPER, tendo sido deﬁnidas pela
Diretoria Executiva, referendadas pelo Conselho Deliberativo e objeto de parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal, sendo a decisão subsidiada pelos estudos
de aderência das hipóteses e premissas atuariais
executados empresa de consultoria contratada para
tal ﬁm e complementado e homologado pela GAMA
Consultores Associados, cujos resultados foram formalizados por meio do documento GAMA 81 RE 172/14,
observando, assim, no que nos pertine, os ditames da
Resolução MPS/CGPC no 18/2006 e suas alterações.

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
Participantes ativos do Plano

2310

tempo médio de contribuição do Plano (meses)

172

tempo médio para aposentadoria do Plano (meses)

138
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TOTAL DAS RESERVAS
(Em reais)
Provisões Matemáticas

296.101.329,59

Benefícios Concedidos

38.991.557,32

Contribuição Deﬁnida

37.258.741,19

Benefício Deﬁnido

1.732.816,13

Benefícios a Conceder

257.109.772,27

Contribuição Deﬁnida

257.109.772,27

Benefício Deﬁnido Capitalização Programado

0,00

Benefício Deﬁnido Capitalização não Programado

0,00

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR E CONTRATOS
(Em reais)
Contabilizado no Ativo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Serviço passado

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

Contabilizado no Passivo

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

Serviço passado

0,00

Outras ﬁnalidades

0,00

RESULTADO DO PLANO
(Em reais)
Resultado do exercício

-102.215,37

Déﬁcit Técnico

0,00

Superávit Técnico

50.070,45

Reserva de Contingência

50.070,45

reserva especial para revisão de Plano

0,00

FONTE DOS RECURSOS
PARTICIPANTES

ASSISTIDOS

PATROCINADOR

Valor (%)

Valor (%)

Valor (%)

3,67

0,00

3,67

Normais

3,67

0,00

3,67

Extraordinárias

0,00

0,00

0,00

Déﬁcit equacionado

0,00

0,00

0,00

serviço Passado

0,00

0,00

0,00

outras finalidades

0,00

0,00

0,00

Contribuições Previdenciárias
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PARECER ATUARIAL DO PLANO
qualidade da Base Cadastral
A base cadastral encaminhada pela PRHOSPER foi
submetida a testes de consistência e, após ratiﬁcações e retiﬁcações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências veriﬁcadas, os dados foram considerados suﬁcientes e exatos para ﬁns da Avaliação.
reGras de Constituição e reversão dos fundos
PrevidenCiais
Na Avaliação Atuarial de 2014, o PLANO SUPLEMENTAR tem constituído Fundo Previdencial de Retirada e
Fundo Previdencial de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar.
O Fundo Previdencial de Retirada foi constituído pelos
compromissos individuais referentes aos processos
de retirada de patrocínio das Patrocinadoras Rhodia
Ster Fibras e Resinas Ltda, Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda e Aventis Crop Ltda, conforme disposto no
Artigo 5o da Resolução MPS/CGPC no 26/2008. Em
31/12/2014, referido Fundo montava R$ 254.112,60.
O Fundo Previdencial de Reversão de Saldo por
Exigência Regulamentar tem como origem o saldo
de contas da Patrocinadora que não foi utilizado no
cálculo de Benefícios ou Institutos e poderá ser utilizado para compensação de Contribuições futuras de
Patrocinadora, para cobertura da Conta Coletiva ou
para outra destinação, observada a legislação vigente,
conforme deﬁnido em Regulamento.
Para o exercício de 2014, os recursos do Fundo Previdencial de Reversão do Saldo por Exigência Regulamentar poderão ser utilizados para compensação
de Contribuições das Patrocinadoras, na forma a ser
deﬁnida pela Entidade.
Em 31/12/2014, referido Fundo montava
R$ 2.159.769,29.
variação do resultado
Na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas
Provisões Matemáticas, no montante total de
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R$ 296.101.329,59, com o Patrimônio de Cobertura do Plano, em 31/12/2014, no montante de
R$ 296.151.400,04, veriﬁca-se que o PLANO SUPLEMENTAR apresentou superávit técnico-atuarial, de
R$ 50.070,45, em 31/12/2014.
O Plano passou de um resultado superavitário de
R$ 102.215,37 em 31/12/2013, para um superávit
técnico acumulado de R$ 50.070,45, em 31/12/2014. A
redução do resultado foi motivada pela oscilação estatística em torno das hipóteses atuariais do Plano no
exercício, o que resultou em perda atuarial no período.
natureza do resultado
O resultado superavitário do Plano apresenta características conjunturais, sendo oriundo, sobretudo, de
oscilações estatísticas em torno das hipóteses atuariais deﬁnidas para o Plano. Em se tratando, portanto,
de oscilações inerentes ao processo estocástico, não
se pode atribuir natureza estrutural ao resultado.
Do superávit apurado em 31/12/2014, a sua totalidade, que montava R$50.070,45, foi alocada em
Reserva de Contingência.
soluçÕes Para equaCionamento de dÉfiCit
Tendo em vista que o Plano não apresentou insuﬁciência de cobertura nesta Avaliação, este item não
é aplicável ao presente Parecer.
adequação dos mÉtodos de finanCiamento
Adota-se, para o ﬁnanciamento dos Benefícios assegurados pelo Plano, o regime de Capitalização, sendo
conjugado com o método Capitalização Financeira, com
exceção dos Benefícios de aposentadoria programada
e pensão por morte referentes ao Regulamento vigente
até 31/12/2000 que possuem o método Agregado.
Quanto aos Benefícios referentes ao antigo Regulamento, adota-se, o regime de Capitalização conjugado com o Método Agregado.
Os métodos utilizados estão aderentes à legislação
vigente, conforme item 5 do Anexo da Resolução
MPS/CGPC no 18/2006.
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outros fatos relevantes
1) Dentre os Ativos de Investimentos, conforme informado, parcela destes estavam contabilizados pela
curva do papel e mantidos até o vencimento, sendo
que, para tal, a Entidade atestou a possibilidade
de sua manutenção com base em estudo de Asset
Liability Management – ALM, conforme exigência
da Resolução MPAS/CGPC no 04, de 30/01/2002,
e suas alterações posteriores;
2) De acordo com o Balancete Contábil de
31/12/2014, a totalidade do Patrimônio de Cobertura do Plano encontra-se integralizada;
3) Os Fundos do Plano montavam a quantia de
R$ 2.657.581,05, sendo R$ 2.413.881,89 referentes
a Fundos Previdenciais e R$ 243.699,16 referentes
a Fundo Administrativo;
4) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2014, comparativamente às adotadas para o exercício de 2013,
procederam-se às seguintes alterações:
I. Fator de Capacidade: 0,9780 em substituição
a 0,9779 (em 2013).
5) Quanto ao preenchimento da DA, destacamos que:
a) A Tábua de Mortalidade Geral foi a AT 83 M&F;
b) A Tábua de Mortalidade de Inválidos foi a AT 83
M&F.

2. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
2014/2018 – PLANO SUPLEMENTAR
1. INTRODUÇÃO
A PRHOSPER – Previdência Rhodia é uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar, constituída
na forma da legislação pertinente em vigor, de
caráter não econômico e sem ﬁns lucrativos, com
autonomia administrativa e ﬁnanceira. Sua função
é administrar e executar Planos de Benefícios de
natureza previdenciária. Responsável pela gestão
e administração do Plano de Aposentadoria Suplementar, Contribuição Deﬁnida.
Conforme estabelece a Lei Complementar 109/2001
e Resolução CMN no 3.792/20091 e 4.275/20131 que
contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios administrados pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar devem deﬁnir a Política de Investimento
para cada um dos Planos por ela administrados.
Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências, determina que o responsável por
regular as diretrizes para a aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios
será o Conselho monetário nacional, responsável pela publicação da resolução
o
o
Cmn n 3.792/2009, alterada pela Cmv n 4.275/2013 contendo as diretrizes de
aplicação dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios administrados pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Nela determina que
as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem deﬁnir a Política de
investimento para cada um dos Planos por ela administrados.
1

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A adoção das melhores práticas de Governança
Corporativa garante que os envolvidos no processo
decisório da Entidade cumpram seus códigos de
conduta pré-acordados a ﬁm de minimizar conﬂitos
de interesse ou quebra dos deveres.
Assim, com as responsabilidades bem definidas,
compete à Diretoria Executiva, que é a responsável pela
administração da Entidade, a elaboração da Política de
Investimento, devendo submetê-la para aprovação ao
Conselho Deliberativo, o principal agente nas deﬁnições das políticas e das estratégias gerais da Entidade.
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Cabe ainda ao Conselho Fiscal, o efetivo controle da
gestão da Entidade, de acordo com o Art. 19o, da Resolução CGPC no 13, de 1o de outubro de 2004, que deve
emitir relatório de controle interno em periodicidade
semestral sobre a aderência da gestão de recursos às
normas em vigor e a esta Política de Investimento. Esta
estrutura garante a adoção das melhores práticas de
governança corporativa, evidenciando a segregação
de funções adotada inclusive pelos órgãos estatutários.
Ainda de acordo com os normativos, esta Política de
Investimento (PI) estabelece os princípios e diretrizes
a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob
a administração desta Entidade, visando atingir e
preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano
de Aposentadoria Suplementar.

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas
pela legislação aplicável2, sendo os administradores
e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam
transcritas neste documento.
o

resolução n 3.792, de 24 de setembro de 2009, alterada pela Cvm 4.275 de
novembro de 2013, do Conselho monetário nacional, que “dispõe sobre as diretrizes
de aplicação dos recursos garantidores dos Planos administrados pelas efPC”.
2

2.1. ESTRUTURA DE TOMADA DE DECISÃO
As decisões sobre a alocação dos recursos, desde
a estrutura dos investimentos até a deﬁnição dos
mandatos e alocações táticas, devem respeitar o
seguinte processo:

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE ATIVOS

Conselho deliberativo
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
MONITORAMENTO E
CONTROLE DE PERFORMANCE

Comitê de Investimentos
Conselho deliberativo

diretoria executiva
Comitê de Investimentos

SELEÇÃO DE AGENTES FIDUCIÁRIOS

CONTROLE DE RISCOS

MANDATOS DE GESTÃO

diretoria executiva
Consultor externo
Conselho fiscal

diretoria executiva
Comitê de Investimentos
Conselho deliberativo
diretoria executiva
ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE CUSTORIA

Gestores
PROCESSAMENTO, CÁLCULO DA COTA,
CONTABILIDADE

administrador externo
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estratégico

tático/
operacional
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2.1.1. COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O funcionamento do Comitê de Investimentos é
regulado por um Regimento Interno aprovado pelo
Conselho Deliberativo. A composição do Comitê de
Investimentos deve assegurar no mínimo a participação do Diretor Financeiro, do AETQ, e de um terceiro
membro designado pelo AETQ.
Para avaliação de investimentos especíﬁcos, ou estruturas mais complexas, o Comitê de Investimentos
pode contratar análises de consultores externos ou
de agências de classiﬁcação de risco. As informações
serão usadas para subsidiar a decisão.
A adoção de Comitê de Investimento é considerada
uma boa prática de mercado, sendo outra instância
de decisão ou assessoramento.

3. DIRETRIZES GERAIS
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta PI buscam garantir, ao longo do tempo,
a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e
suﬁcientes ao equilíbrio entre Ativos e Passivos do
Plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo
mercado não sejam atraentes ou adequados aos
objetivos do Plano.

Havendo mudanças na legislação que de alguma
forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a
vigência deste instrumento, esta PI e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma
a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos. Caso seja necessário, deve ser
elaborado um plano de adequação com critérios e
prazos para a sua execução, sempre com o objetivo
de preservar os interesses do Plano.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias
da nova legislação for excedido, a Entidade deverá
realizar consulta formal ao órgão regulador e ﬁscalizador de acordo com a Instrução Normativa da PREVIC
no 4, de 6 de julho de 2010 que disciplina o encaminhamento de consultas à Superintendência Nacional
de Previdência Complementar – PREVIC.

4. PLANO DE BENEFÍCIOS E RESPONSÁVEL
ESTATUTÁRIO
Esta Política de Investimento apresenta as diretrizes
para a aplicação dos recursos garantidores do Plano
de Aposentadoria Suplementar, administrado pela
PRhosper cujas principais características são:
• Tipo de Plano: Contribuição Deﬁnida (CD)

Esta Política de Investimento entrará em vigor em
01 de janeiro de 2014. O horizonte de planejamento
utilizado na sua elaboração compreende o período
de 60 meses que se estende de janeiro de 2014 a
dezembro de 2018, conforme especiﬁca a Resolução
CGPC No 7, de 4 de dezembro de 2003
Esta política está de acordo com a Resolução CMN
3.792, mais especiﬁcamente em seu Capítulo 5 “Da
Política de Investimento” que dispõe sobre parâmetros mínimos como alocação de recursos e limites,
utilização de instrumentos derivativos, taxa mínima
atuarial ou índices de referência do Plano, as metas
de rentabilidade, metodologias adotadas para o
apreçamento dos Ativos ﬁnanceiros e gerenciamento
de riscos, além dos princípios de responsabilidade
socioambiental adotados.

• CNPB: 1986003119
• Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB)3: Valéria Bernasconi
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualiﬁcado (AETQ)4: Valéria Bernasconi
o artigo 3 da CGPC 18, de 28 de março de 2006 que trata: “sem prejuízo
da responsabilidade do Patrocinador ou do instituidor, a adoção e aplicação
das hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras são de
responsabilidade dos membros estatutários da efPC, na forma de seu estatuto,
a qual deverá nomear, dentre os membros de sua diretoria executiva, administrador
responsável pelo Plano de Benefícios”
3

o

o art. 7 – da resolução Cmn 4.275 de 31/10/2013 que trata: “a efPC deve
designar o administrador estatutário tecnicamente qualiﬁcado (AETQ), responsável
pela gestão, alocação, supervisão, controle de risco e acompanhamento dos
recursos garantidores de seus Planos e pela prestação de informações relativas
à aplicação desses recursos.”
4
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES
POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
A Supervisão Baseada em Riscos apresentada pela
PREVIC veriﬁca a exposição a riscos e os controles
sobre eles exercidos, atua de forma prudencial sobre
as origens dos riscos e induz uma gestão proativa das
Entidades. A análise e avaliação das adversidades e
das oportunidades, observadas em cenários futuros,
contribuem para a formação de uma visão ampla do
sistema de previdência complementar fechado e do
ambiente em que este se insere, visando assim à estabilidade e solidez do sistema.
A modalidade do Plano de Benefícios, seu grau de
maturação, suas especiﬁcidades e as características
de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos
investimentos: as metas de resultado do Plano de
Benefícios e dos segmentos de aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites
máximos de aplicação em cada segmento e Ativo;
os indexadores e prazos de vencimentos dos investimentos; a escolha por Ativos que possuem ou não
amortizações ou pagamento de juros periódicos;
dentre outros.
O Plano deﬁne estratégias de macroalocação especíﬁcas em função das características atuariais das
carteiras que compõem o Plano de Benefícios. Para a
carteira de Contribuição Deﬁnida (CD), a estratégia se
baseou na assunção de risco almejando obter retorno
de longo prazo.
• Carteira CD: referente aos recursos destinados
às contas individuais do regime de Contribuição
Deﬁnida.
As carteiras acima descritas são compostas por
lastros distintos. Os lastros são compostos por fundos
de mesma característica e metas de retorno.
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A tabela a seguir mostra os limites consolidados
do Plano, a partir da composição das diferentes
carteiras:

PLANO SUPLEMENTAR
(100% CARTEIRA CD)
SEGMENTO
renda fixa
renda variável
investimentos
estruturados
investimentos
no exterior
imóveis
operações com
Participantes

LIMITE
LEGAL

LIMITES
ALOCAÇÃO
OBJETIVO inferior suPerior

100%

85%

0%

100%

70%

15%

0%

30%

20%

0%

0%

10%

10%

0%

0%

1%

8%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

7%

A alocação objetivo das carteiras foi deﬁnida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas
de mercado vigentes quando da elaboração desta
Política de Investimento. O cenário, assim como as
expectativas macroeconômicas, é descrito no anexo
“Alocação Estratégica de Investimentos”. Os
números reﬂetem, portanto, a alocação estratégica
dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo
com as condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente alteram as expectativas de
retorno dos Ativos, bem como suas volatilidades, o
que obriga os administradores do Plano a buscar um
novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
Os gestores devem respeitar os limites inferiores,
superiores e targets dos mandatos individuais.
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5.1. EXPECTATIVAS DE RETORNO
A expectativa de retorno dos investimentos passa pela
deﬁnição de um cenário econômico que deve levar em
consideração as possíveis variações que os principais
indicadores podem sofrer, mensuradas através de um
modelo estocástico que observa a volatilidade histórica apresentada por eles para estimar as possíveis
variações, dada uma expectativa de retorno. A correlação entre os Ativos que já se encontram na carteira

e os que são passiveis de aplicação também é uma
variável importante para esta deﬁnição.
O resultado desta análise se encontra no quadro abaixo,
que demonstra a expectativa de retorno da Entidade em
relação a cada segmento de aplicação, bem como os
compara com o que foi observado no último período.
Para a carteira CD, as expectativas são:

RETORNO
RETORNO REALIZADO
ESPERADO
2013 (%)
(%)
(REAL JAN/OUT
INPC = 5,85% PROJETADO NOV/DEZ)

ALOCAÇÃO
OBJETIVO
2014 (%)

META DE
RETORNO 2014
(AO ANO) (%)
INPC = +5,68%

ALOCAÇÃO
OBJETIVO
2013 (%)

META DE
RETORNO
2013 (AO ANO)

85

inPC + 5,50%

11,35

0,65

85

10,17

85

inPC + 5,50%

11,35

0,65

75

9,01

0

–

–

10

11,43

15

inPC + 11,46%

17,31

0,71

15

17,83

10

inPC + 8,31%

14,16

-0,04

6

13,93

5

inPC + 18,80%

24,65

7,36

9

20,43

investimentos estruturados

0

inPC + 5,65%

11,50

não investido

0

–

investimentos no exterior

0

inPC + 5,00%

10,85

não investido

0

–

operações com Participantes

0

inPC + 5,50%

11,35

não investido

0

11,18

SEGMENTO

renda fixa
renda fixa – estratégia
renda fixa – Total Return
renda variável
iBrx
ativo – Cd
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6. LIMITES
Na aplicação dos recursos, o Plano observa os limites estabelecidos por esta Política de Investimento e pelas
Resoluções CMN no 3.792/4.275, conforme tabelas abaixo.
6.1. POR MODALIDADE DE INVESTIMENTO

MODALIDADE DE INVESTIMENTO

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

Renda Fixa

100

100

títulos da dívida mobiliária federal

100

100

ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal

80

80

Letras Financeiras (LF), Certiﬁcados de Depósito Bancário (CDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

80

80

Debêntures

80

80

notas Promissórias

20

20

Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Certiﬁcados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCB)

20

20

notas de Crédito à exportação (nCe) e Cédulas de Crédito à exportação (CCe)

20

20

Cotas de fundos de investimento em direitos Creditórios (fidC) e de fundo de Cotas de fidCs

20

20

Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

20

20

Cédulas de Crédito imobiliário (CCi)

20

20

títulos do agronegócio (CPr, CdCa, Cra e Warrant agropecuário)

20

20

Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras

20

20

Renda Variável

70

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento novo mercado da Bm&fBovespa

70

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento nível 2 da Bm&fBovespa

60

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa mais da Bm&fBovespa

50

30

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento nível 1 da Bm&fBovespa

45

30

Ações sem classiﬁcação de governança corporativa + cotas de fundos de índices de ações (ETFs)

35

30

Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Especíﬁco (SPEs)

20

20

3

3

Investimentos Estruturados

20

10

fundos de Participação

20

10

fundos mútuos de investimentos em empresas emergentes

20

10

fundos imobiliários

10

10

fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela Cvm

10

10

Investimentos no Exterior

10

1

8

0

15

7

Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro

Imóveis
Operações com Participantes
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6.2. ALOCAÇÃO POR EMISSOR

ALOCAÇÃO POR EMISSOR

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

100

100

Instituição ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo Bacen

20

20

tesouro estadual ou municipal

10

0

Companhias abertas com registro na Cvm

10

10

organismo multilateral

10

10

Companhias securitizadoras

10

10

Patrocinador do Plano de Benefícios

10

10

fidC/fiC fidC

10

10

fundos de índice referenciado em Cesta de ações de Companhias abertas

10

10

Sociedades de Propósito Especíﬁco – SPE

10

10

FI/FIC Classiﬁcados no Segmentos de Investimentos Estruturados

10

10

tesouro nacional

6.3. CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

% do capital votante de uma mesma Cia. aberta

25

25

% do capital total de uma mesma Cia. aberta ou de uma mesma sPe

25*

25*

% do Pl de uma mesma instituição financeira

25

25

% do Pl de fundo de índice referenciado em Cesta de ações de Cia. aberta

25

25

% do PL de Fundo de Investimento classiﬁcado no Segmento de Investimentos Estruturados

25

25

% do PL de Fundo de Investimentos classiﬁcados no Segmento de Investimentos no Exterior

25

25

% do Pl de fundos de índice no exterior negociados em Bolsa de valores no Brasil

25

25

% do Patrimônio Separado de Certiﬁcados de Recebíveis com Regime Fiduciário

25

25

* o limite passa a ser de 30% para sPe constituída exclusivamente para atuar como concessionária, permissionária, arrendatária ou autorizatária, conforme redação
expressa na resolução Bacen 4.275 de 31 de outubro de 2013.

105

6.4. CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários

25

25

% de uma mesma classe ou série de cotas de fidC

25

25

% de um mesmo empreendimento imobiliário

25

25

7. RESTRIÇÕES

8. DERIVATIVOS

Na aplicação dos recursos, o Plano observa as vedações estabelecidas pelas Resoluções CMN no 3.792 e
4.275 para as modalidades de investimento elegíveis.

As operações com derivativos são permitidas, desde
que respeitados os limites, restrições e demais condições estabelecidas pela Resolução CMN no 3.792 e
regulamentações posteriores.

Cabe ressaltar que as restrições para aplicação em
títulos e valores mobiliários estabelecidas nos tópicos a seguir são válidas somente para os veículos
de investimento exclusivos. As aplicações em cotas
de fundos abertos condominiais, realizadas diretamente ou por intermédio de carteira própria, estão
sujeitas somente à legislação aplicável e aos seus
regulamentos e mandatos especíﬁcos.
7.1. TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL
É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos
ou reﬁnanciados pelo Tesouro Nacional:
• Moedas de Privatização;
• Títulos da Dívida Agrária;
• Títulos Estaduais e Municipais.
7.2. RESTRIÇÕES ADICIONAIS PARA
FUNDOS EXCLUSIVOS
Especiﬁcamente para os fundos exclusivos, não será
permitida:
• A negociação de qualquer Ativo cuja contraparte
seja o administrador ou gestor do fundo;
• A aquisição de cotas de Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (FIDC) cujo underwriter
seja o administrador ou gestor do fundo ou outra
Entidade ligada ao seu controlador.
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O controle da exposição em derivativos será feito por
meio do monitoramento:
• dos níveis de margem depositada como garantia
de operações com derivativos; e
• das despesas com a compra de opções.
O controle da exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de investimento.
Os limites devem ser medidos em relação às alocações em:
• Títulos da dívida pública federal;
• Títulos de emissão de instituições ﬁnanceiras
(CDB, RDB, DPGE, etc); e
• Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses Ativos deve ser
considerada como denominador na conta da exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
• Até 15% (quinze por cento) de depósito de
margem para operações com derivativos;
• Até 5% (cinco por cento) de despesas com
compra de opções.
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9. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e Fundos de Investimentos, exclusivos ou não, nos
quais o Plano aplica recursos devem ser marcados a
valor de mercado, de acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a possibilidade, porém, de o Plano contabilizar os títulos que
pretende carregar até o vencimento pela taxa de compra
do papel, método chamado de marcação na curva.
A metodologia para apreçamento deve observar as
possíveis classiﬁcações dos Ativos adotados pela
EFPC (para negociação ou mantidos até o vencimento), observado adicionalmente o disposto na Res.
CGPC no 04, de 30 de janeiro de 2002.
O método e as fontes de referência adotados para
apreçamento dos Ativos pela Entidade são os mesmos
estabelecidos por seu custodiante e estão disponíveis
no Manual de apreçamento do custodiante.
É recomendável que todas as negociações sejam
realizadas através de plataformas eletrônicas ou em
bolsas de valores, mercadorias e futuros, visando
maior transparência e maior proximidade do valor
real de mercado.
De acordo com o manual de boas práticas da PREVIC
“A veriﬁcação do equilíbrio econômico e ﬁnanceiro
dos Planos de Benefícios depende da preciﬁcação
dos Ativos, ou seja, é preciso que a Entidade busque,
diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços, modelos adequados de apreçamento. A forma
de avaliação deve seguir as melhores práticas do
mercado ﬁnanceiro na busca do preço justo, considerando-se ainda a modalidade do Plano de Benefícios”.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio
de relatórios gerados mensalmente por consultores
contratados.

ces de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de aplicação.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark,
para determinado segmento de aplicação o índice
que melhor reﬂete a rentabilidade esperada para o
curto prazo, isto é, para horizontes mensais ou anuais,
conforme as características do investimento. Esse índice
está sujeito às variações momentâneas do mercado.
Por outro lado, a meta reﬂete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos realizados em cada um dos segmentos listados a seguir,
rentabilidade esta que pode apresentar menor volatilidade e maior aderência aos objetivos de longo
prazo do Plano.

11. GESTÃO DE RISCO
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos
Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN no 3.792, este tópico estabelece quais
serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de
risco dos investimentos.
Reforçado pelo Guia de Melhores Práticas da PREVIC
a veriﬁcação e controle dos riscos inerentes à gestão
do Plano de Benefícios devem ser realizados de forma
proativa pela Entidade, estabelecendo os alicerces
para a implementação do modelo de Supervisão
Baseada em Risco.
O objetivo deste capítulo é demonstrar a análise
dos principais riscos destacando a importância de
estabelecer regras que permitam identiﬁcar, avaliar,
mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais
os recursos do Plano estão expostos, entre eles os
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, atuarial,
operacional, legal, sistêmico e terceirização.

10. BENCHMARKS POR SEGMENTO/MANDATO E
METAS DE RENTABILIDADE

A deﬁnição dos limites de riscos depende de alguns
fatores, como: Definição das formas de medir e
comunicar sobre o volume de risco (VaR, B-VaR,
duration, gap, etc.).

A Resolução CMN no 3.792 exige que as Entidades
fechadas de previdência complementar deﬁnam índi-

Como a estrutura de investimentos de um Plano pode
atribuir discricionariedade de parte da administra-
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ção dos recursos a terceiros contratados, o controle
de alguns dos riscos identiﬁcados será feito pelos
próprios gestores externos, por meio de modelos que
devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros
estabelecidos neste documento.

-los, em especial os que apresentam maior impacto
e maior frequência (área vermelha).
Para minimizar possíveis ônus ﬁnanceiros decorrentes
da não observância destes riscos, foram determinados modelos de mensuração, descritos de forma mais
detalhadas nos capítulos seguintes.

RESPONSÁVEL
PELO CONTROLE

RISCO
risco de mercado

Gestor

risco de crédito

Gestor

risco de liquidez

Gestor

risco da exposição em derivativos

Gestor

80

entidade

risco operacional

Gestor/entidade

risco legal

Gestor/entidade

Risco sistêmico

Gestor/entidade

60
imPaCto

risco de terceirização

100

40

Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos
referente ao monitoramento dos limites de alocação
estabelecidos pela Resolução CMN no 3.792/4.275 e
por esta Política de Investimento.

20

0

20

40

60

80

100

80

100

frequÊnCia

11.1. RISCO INTEGRADO

100
o

A identiﬁ cação dos riscos e a observância dos
controles apresentados passam a ser primeira
etapa para implementação de uma matriz de riscos
pela Entidade.
Conforme podemos observar, a matriz acima representa uma média da relação entre frequência e
impacto para cada um dos riscos abordados neste
documento, dentro de uma amostra representativa da
Indústria de Fundos de Pensão, as Entidades devem
apresentar controles eﬁcientes que permitam reduzi
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80

60
risCo

O fato da Resolução CMN n 3.792 dispensar a
Fundação do cálculo da Divergência-Não-Planejada
(DNP), que consiste na veriﬁcação da diferença entre
o resultado dos investimentos e o valor projetado para
os mesmos, ratiﬁca a importância da implementação
de um modelo próprio que reforça o que está descrito
neste capítulo.

40

20

0

20

40

60

LACK DE CONTROLE

risco atuarial
risco de imagem
risco de mercado
risco estratégico
risco operacional

risco de Crédito
risco de liquidez
risco de terceirização
risco legal
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11.2. RISCO ATUARIAL
Entende-se por risco atuarial o risco decorrente das
obrigações da Entidade para com seus Participantes. O monitoramento desse risco é feito a partir da
avaliação do Passivo atuarial de cada Plano, quando
cabível, e também a partir da realização de simulação
dos valores de Benefícios (tanto dos atuais aposentados como futuros) que deve ser pago ano a ano,
descontado do valor das Contribuições a serem recebidas utilizando metodologia estocástica.
A ideia central da metodologia é tratar os eventos relevantes para determinação do Passivo Líquido como
variáveis, cuja evolução temporal é modelada separadamente. O efeito das variáveis (mortalidade de válidos,
mortalidade de inválidos, entrada em invalidez, natalidade e estado civil) é o que determina o Passivo Líquido.
A partir da modelagem das possíveis evoluções das
premissas atuariais, as mesmas são utilizadas para gerar
diversos ﬂuxos de caixa (Benefícios e Contribuições)
futuros. Todos os eventos que impactam no Passivo do
Plano são binomiais e o processo de simulação irá deﬁnir sequencialmente (por sorteio) a ocorrência desses
eventos para cada Participante e respectivo grupo de
dependentes (de acordo com a probabilidade esperada) até que cessem os direitos com relação ao Plano.
Depois de simular todos os direitos de todos os
Participantes, agregam-se os resultados e se obtém
uma simulação completa do ﬂuxo de caixa do Plano
como um todo. O cálculo da Reserva Matemática para
acompanhamento é feito através do valor presente
dos ﬂuxos de caixa futuros (simulados).
Com a adoção da metodologia descrita acima é
possível encontrar a Reserva Matemática e a consequente Provisão Matemática. Desta forma o Passivo
é mensurado, e com isto basta veriﬁcar a relação do
que há em Ativos contabilizados na carteira, para se
ter uma ideia de como está a solvência do Plano.
11.3. RISCO DE MERCADO
Segundo o Art. 13 da Resolução CMN no 3.792, as
Entidades devem acompanhar e gerenciar o risco

e o retorno esperados dos investimentos diretos e
indiretos com uso de modelo que limite as perdas
máximas toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o
acompanhamento do risco de mercado será feito através do Value-at-Risk (VaR) que estima, com base nos
dados históricos de volatilidade e correlação dos Ativos
presentes na carteira analisada, a perda esperada.
Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk
(B-VaR), modelo que aponta, com um grau de
conﬁança e para um horizonte de tempo pré-deﬁnido, qual a perda esperada em relação à carteira
teórica do índice de referência.
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram deﬁnidos com
diligência, mas estão sujeitos a imprecisões típicas
de modelos estatísticos frente a situações anormais
de mercado.
11.3.1. VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de
risco de mercado será feito por meio do Value-at-Risk
(VaR) com o objetivo da Entidade controlar a volatilidade da cota do Plano de Benefícios. Este será
calculado com os seguintes parâmetros:
• Modelo: não-paramétrico;
• Intervalo de Conﬁança: 95%;
• Horizonte: 21 dias úteis.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com as
carteiras (ver diretrizes da carteira CD).
11.3.2. BENCHMARK-VaR
Para os investimentos em mandatos ou para a
carteira que tenha como objetivo o Benchmark
Atuarial, o controle de risco será feito por meio do
B-VaR, um modelo indicado para avaliar a aderência da gestão. Ele pode ser entendido como uma
medida da diferença entre o retorno esperado do
fundo ou carteira em relação ao retorno esperado
para o benchmark deﬁnido.
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O cálculo do B-VaR considerará:
• Modelo: não-paramétrico;
• Intervalo de Conﬁança: 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com as
carteiras (ver diretrizes da carteira CD).
Os limites e os objetivos estipulados foram encontrados através da expectativa de retorno deﬁnida no
cenário para cada mandato/segmento, ou ainda do
spread exigido para que se obtenha um equilíbrio
entre o Passivo e o Ativo. A relação entre retorno e
risco é uma das premissas inseridas neste modelo
de mensuração que ainda conta com a deﬁnição
do horizonte de tempo e do intervalo de conﬁança
utilizado.
11.3.3. ANÁLISE DE STRESS
A avaliação dos investimentos em análises de stress
passa pela definição de cenários de stress, que
podem considerar mudanças bruscas em variáveis
importantes para o apreçamento dos Ativos, como
taxas de juros e preços de determinados Ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar relação com o passado, uma vez que
buscam simular futuras variações adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira,
serão utilizados os seguintes parâmetros:

para que os administradores possam, dessa forma,
balancear melhor as exposições.
11.4. RISCO DE CRÉDITO
11.4.1. ABORDAGEM QUALITATIVA
A avaliação de risco conforme a Resolução Bacen
no 4.275 estabelece que a análise de risco de crédito
deve ser aprovada por órgão de governança competente nas áreas de investimento e de risco da EFPC,
podendo considerar, dentre outros critérios, a opinião
emitida por agência de classiﬁcação de risco de
crédito registrada ou reconhecida pela Comissão de
Valores Mobiliários.
O risco de crédito dos investimentos do Plano será
avaliado em conjunto com os estudos e análises
produzidos por gestores exclusivos de crédito ou
contratados junto a prestadores de serviço.
A Entidade utilizará para essa avaliação os ratings atribuídos por agência classiﬁcadora de risco de crédito
atuante no Brasil. Os Ativos serão enquadrados em
duas categorias:
• Grau de investimento;
• Grau especulativo.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com
suas características.

• Cenário: BM&F;

ATIVO

• Periodicidade: mensal.
O modelo adotado para as análises de stress é realizado por meio do cálculo do valor a mercado da
carteira, considerando o cenário atípico de mercado
e a estimativa de perda que isso pode gerar.
Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia
considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de perda.
O acompanhamento terá como ﬁnalidade avaliar o
comportamento da carteira em cenários adversos
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títulos emitidos por instituição
não ﬁnanceira

RATING
RATING
EMISSOR EMISSÃO
x

fidC
títulos emitidos por instituição
ﬁnanceira

x
x

x

É preciso veriﬁcar se a emissão ou emissor possui
rating por uma das agências elegíveis e se a nota é,
de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classiﬁcação mínima apresentada na tabela
a seguir.
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Os títulos emitidos por instituições não ﬁnanceiras podem ser analisados pelo rating da emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classiﬁcações, será considerado, para ﬁns de
enquadramento, o pior rating.

AGÊNCIA

FIDC

Prazo

–

Longo prazo

Curto prazo

Longo prazo

Curto prazo

standard & Poors

bra-

bra-

bra-3

bra-

bra-3

moody’s

a3.br

a3.br

Br-3

a3.br

Br-3

a-(bra)

a-(bra)

f3(bra)

a-(bra)

f3(bra)

fitch ratings

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados
na categoria grau de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
• Os títulos ou emissores que não possuem rating
pelas agências elegíveis (ou que tenham classiﬁcação inferior às que constam na tabela) devem
ser enquadrados na categoria grau especulativo;
• Caso duas agências elegíveis classiﬁquem o
mesmo papel ou emissor, será considerado, para
ﬁns de enquadramento, o pior rating;
• O enquadramento dos títulos ou emissores será
feito com base no rating vigente na data da veriﬁcação da aderência das aplicações à Política
de Investimento.

INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA

11.4.2. ABORDAGEM QUANTITATIVA
Com base nos ratings deﬁnidos no item anterior, a
Entidade deverá monitorar a perda máxima esperada
da carteira, calculada através da probabilidade de
default de cada operação.
O principal objetivo será estimar a probabilidade de
uma contraparte entrar em default nos próximos 12
meses, dado um rating. A metodologia deverá considerar como valor para a probabilidade de default dos
próximos 12 meses, a taxa de default observada em
algum período passado considerado representativo
sobre as expectativas da instituição sobre a inadimplência a ocorrer.

TABELA DE PERDA ESPERADA
Ratings

Até 1 ano

Até 2 anos

Até 3 anos

Até 4 anos

Até 5 anos

bra-/a3.br/a-(bra)

2,32%

5,16%

8,47%

12,18%

16,26%

A tabela acima pode ser entendida como limite máximo para perda esperada em função do último rating considerado como grau de investimento.

111

11.4.3. EXPOSIÇÃO A CRÉDITO
O controle da exposição a crédito privado é feito
através do percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos
papéis. O controle do risco de crédito deve ser feito
em relação a cada carteira, sendo deﬁnidos limites
nas diretrizes da carteira CD.
O limite para títulos classificados na categoria
grau especulativo visa comportar eventuais rebaixamentos de ratings de papéis já integrantes da
carteira consolidada de investimentos, papéis que
já se enquadram nesta categoria e eventuais Ativos
presentes em Fundos de Investimentos condominiais (mandato não-discricionário). Nesse sentido,
o limite acima previsto não deve ser entendido, em
nenhuma hipótese, como aval para aquisição de
títulos que se enquadrem na categoria “grau especulativo” por parte dos gestores exclusivos das
carteiras e fundos.
11.5. RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
• possibilidade de indisponibilidade de recursos
para pagamento de obrigações (Passivo);
• possibilidade de redução da demanda de
mercado (Ativo).
Os itens a seguir detalham as características destes
riscos e a forma como eles serão geridos.
É importante registrar que os instrumentos de controle
apresentados são baseados em modelos estatísticos,
que por deﬁnição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações, ruídos de informações ou de
condições anormais de mercado.
11.5.1. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (PASSIVO)
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos
para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do Plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou
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ﬂuxos incompatíveis com as necessidades do Plano
pode gerar um descasamento.
O controle desse risco é feito por meio da elaboração do estudo de macro-alocação de Ativos que
projeta, com base nas características do Passivo e em
dados especíﬁcos, o ﬂuxo de caixa do Plano para os
próximos anos e recomenda uma carteira de Ativos
adequada para atender a essas demandas futuras.
11.5.2. REDUÇÃO DE DEMANDA DE MERCADO
(ATIVO)
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência
de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita
com base no seguinte indicador:
• Percentual da carteira que pode ser negociada
em condições adversas.
O controle do risco de liquidez de demanda de
mercado será feito por meio do controle do percentual da carteira que, em condições adversas (20% do
volume médio de negócios), pode ser negociada em
um determinado horizonte de tempo. Esses valores
deverão obedecer aos limites mínimos estabelecidos
para cada carteira.
11.6. RISCO OPERACIONAL
Como Risco Operacional é “a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deﬁciência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos”, a gestão realizará ações
que garantam a adoção de normas e procedimentos de
controles internos, alinhados com a legislação aplicável.
Dentre os procedimentos de controle podem ser
destacados:
• A deﬁnição de rotinas de acompanhamento e
análise dos relatórios de monitoramento dos
riscos descritos nos tópicos anteriores;
• O estabelecimento de procedimentos formais
para tomada de decisão de investimentos;
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• Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos Participantes do
processo decisório de investimento; e
• Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos
no processo planejamento, execução e controle
de investimento.
11.7. RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO
Na administração dos recursos ﬁnanceiros a Entidade adota o processo de terceirização total dos
investimentos, exceto carteira de imóveis conduzida
em gestão interna. Esse tipo de operação delega
determinadas responsabilidades a gestores externos,
porém não isenta a Entidade de responder legalmente
perante os órgãos ﬁscalizadores.
Em linha com o que estabelece o Guia de Melhores Práticas para Investimentos PREVIC em seu item
63: “O procedimento de seleção dos gestores, pela
EFPC, deve conter histórico, justiﬁcativas, documentação relacionada, entre outros.”, a fundação mantém
um procedimento formal denominado Diretrizes para
Seleção de Agentes Fiduciários, revalidado periodicamente junto ao Conselho Deliberativo.
11.8. RISCO LEGAL
O risco legal está relacionado à não-conformidade
com normativos internos e externos, podendo gerar
perdas ﬁnanceiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem
sobre atividades e investimentos, será feito por meio:
• Da realização de relatórios de compliance que
permitam veriﬁcar a aderência dos investimentos
às diretrizes da legislação em vigor e à Política
de Investimento, realizados com periodicidade
mensal e analisados pelo Conselho Fiscal;
• Da revisão dos regulamentos dos veículos de
investimentos exclusivos, realizados pela Diretoria Executiva;
• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.
11.9. RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de
que o sistema ﬁnanceiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma
empresa. Apesar da diﬁculdade de gerenciamento
deste risco, ele não deve ser relevado. É importante
que ele seja considerado em cenários, premissas e
hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação aos eventos de risco.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos
a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em
consideração os aspectos referentes à diversiﬁcação
de setores e emissores, bem como a diversiﬁcação de
gestores externos de investimento, visando mitigar a
possibilidade de inoperância desses prestadores de
serviço em um evento de crise.
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11.10. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE RISCOS
A adoção dos procedimentos aqui descritos visa a atender às melhores práticas, no que se refere ao controle
de riscos em uma EFPC, não somente ao que se refere aos investimentos, mas também em relação às demais
questões operacionais.

RISCO

MONITORAMENTO

CONTROLES

• Modelos de VaR e de B-VaR;
• Teste de Stress.

• Controle diário pelo gestor da carteira;
• Monitoramento periódico pela Entidade;
• Acompanhamento do desempenho e do descolamento em relação
aos índices pré-estabelecidos.

• Limitação por contrapartes;
• Diversiﬁcação;
• Acompanhamento de ratings.

• Controle diário pelo gestor da carteira;
• Monitoramento periódico pela Entidade;
• Enquadramento em relação à legislação aplicável e em relação à
Política de investimento do Plano.

• Necessidade de caixa;
• Liquidez de Ativos;
• Qualidade dos Ativos.

• Estudo de macroalocação de Ativos;
• Monitoramento de carência e resgate de fundos investidos;
• Monitoramento dos Ativos em carteira.

• Violação da legislação;
• Faltas em contratos;
• Erros da aplicação da lei.

• Elaboração de relatórios de enquadramento em relação à
legislação e à Política de investimento;
• Avaliação técnica e criteriosa dos contratos ﬁrmados com gestores
e prestadores de serviço;
• Sempre que necessário, a EFPC recorrerá a proﬁssionais para
defender seus interesses na esfera legal.

• Controles inadequados;
• Falhas de gerenciamento;
• Erros humanos.

• Mapeamento de processos e rotinas de trabalho;
• Adoção de práticas de governança corporativa;
• Certiﬁcação dos proﬁssionais que participam do processo de
tomada de decisão dos investimentos.

atuarial

• Incapacidade de cumprir as obrigações
previdenciárias.

• Realização de avaliações atuariais pelo menos uma vez ao ano.

sistÊmiCo

• Onda de quebra em cadeia das instituições
integrantes do sistema ﬁnanceiro.

• Priorizar o investimento em títulos soberanos e em títulos que
disponham de garantias.

• Evolução da Cota e volume negociado em
mercado secundário, quando houver.

• Acompanhamento das características principais de cada tipo de
fundo imobiliário via relatório do administrador. Por exemplo, para
FIIs de Renda será observado o nível de locação/inadimplência dos
inquilinos. Já para fiis de recebíveis imobiliários será observada a
plena execução dos pagamentos destes instrumentos de crédito.

• Processo de Seleção de Gestores Robusto com
sólido embasamento quantitativo e qualitativo.

• Deﬁnição de métricas para seleção de gestores e
acompanhamento das equipes de gestão das empresas gestoras
atualmente investidas pela “fundação”.

merCado

CrÉdito

liquidez

leGal

oPeraCional

investimentos
estruturados

Gestão

O gestor que eventualmente extrapolar algum dos limites de risco estabelecidos nesta Política de Investimento
deve comunicar à Entidade, que tomará a medida mais adequada diante do cenário e das condições de
mercado da ocasião. A Entidade pode eventualmente estabelecer junto a cada gestor um prazo máximo para
o reenquadramento das operações.
Os limites de risco estabelecidos nesta Política de Investimento também podem ser monitorados pela própria
Entidade, com eventual auxílio de consultoria externa, uma vez que a EFPC responde pelos seus investimentos
perante órgãos ﬁscalizadores.
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12. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
SOCIOAMBIENTAIS

13. DIRETRIZES – CARTEIRA CD

Os princípios socioambientais podem ser entendidos
como um conjunto de regras que visam favorecer o
investimento em companhias que adotam, em suas
atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade socioambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto
de regras ocorre por meio da adesão a protocolos ou
iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e
organismos internacionais, como a Organização das
Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios socioambientais na
gestão dos recursos depende, portanto, da adequação
do processo de tomada de decisões, de forma que
os administradores da Entidade tenham condições de
cumprir as regras de investimento responsável.
Como a Entidade possui uma estrutura enxuta e
focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo
da vigência desta política, os princípios socioambientais serão observados sempre que possível, sem
adesão a protocolos e regras.

No sentido de disponibilizar opções de investimento
aos Participantes e Beneﬁciários dos referidos Planos
de Benefícios, foi criado o Programa de Carteiras de
Investimentos da PRhosper Previdência Rhodia (“FLEX
Invest”), a ser implementado no decorrer de 2014.
Ao Participante e ao Beneﬁciário do Plano de Aposentadoria será facultada a adesão ao Programa FLEX
Invest e a opção por uma das Carteiras de Investimentos oferecidas pela Entidade. As carteiras serão deﬁnidas no Regimento Interno do Programa Flex Invest,
e poderão variar em função do volume alocado em
Ativos entre os diversos segmentos.
Cada Carteira de Investimentos terá sua rentabilidade
apurada mensalmente pelo sistema de cota, a evolução do valor da cota inicial será diferenciada para
cada um das Carteiras em função da combinação da
rentabilidade de cada um dos segmentos, respeitando
os valores mínimos e máximos, dos ﬂuxos ﬁnanceiros
dos Passivos vinculados à cota, dos custos de administração atribuídos aos investimentos, propiciando
desta forma diferentes rentabilidades para as diferentes Carteiras.

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CARTEIRA CD – LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS

SEGMENTO
renda fixa

LIMITE LEGAL
(%)

ALOCAÇÃO
OBJETIVO (%)
PRÉ FLEX INVEST

LIMITES (%)
INFERIOR

SUPERIOR

100

85

50

100

renda variável

70

15

0

40

investimentos estruturados

20

0

0

10

investimentos no exterior

10

0

0

1

8

0

0

3

15

0

0

7

imóveis
operações com Participantes

A alocação objetivo das carteiras CD indicada na
tabela acima é deﬁnida para o periodo iniciando em
01 de Janeiro de 2014 até o dia anterior ao rebalanceamento decorrente da implantação do Programa FLEX

Invest – Programa de Carteiras de Investimentos
da PRhosper Previdência Rhodia. Após a implantação do programa, a alocação objetivo consolidada CD
será resultados da escolha individual dos Participantes.
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ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS
A carteira CD é composta pela seguinte estrutura:

PERFIL

Contribuição
Deﬁnida (CD)

PARCELA
ASSOCIADA

reservas
individuais

NOME DO LASTRO
(MULTICOTAS)

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

renda fixa – estratégia

fundos de renda fixa na carteira administrada

renda fixa – Total Return

fundos de renda fixa de alta volatilidade com foco alocações de
médio e longo prazo e crédito privado de baixo risco

renda variável – Passivo iBrx

Carteira ou fundos de ações Passivo em iBrx

renda variável – ativo Cd

fundos de gestão ativa em renda variável

investimentos no exterior

fundos que aplicam em ativos no exterior2

investimentos estruturados

fundos multimercados não-institucionais1

operações com Participantes

empréstimos realizados a Participantes do Plano de Benefícios

fundos multimercados que não obedecem, necessariamente, a todos os pontos da legislação aplicável às efPCs. Por outro lado, os fundos que compõem esse mandato
o
não devem utilizar as prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualiﬁcados, de acordo com a exigência da Resolução CMN n 3.792/4.275.
1

2

o

fundos enquadrados no art. 21 da resolução Cmn n 3.792/4.275.

ÍNDICES DE REFERÊNCIA E METAS
DE RETORNO
As metas de retorno foram deﬁnidas para um horizonte
de 60 meses e os índices de referência (benchmark)
para um horizonte de 12 meses. É possível, portanto,
que dentro de um mesmo ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos ﬁque abaixo da meta. Para
maiores detalhes ver o documento “Alocação Estratégica de Investimentos 2014”.

SEGMENTO/MANDATO

Os investimentos do Plano estão estruturados em
mandatos que correspondem a parcelas menores que
os segmentos, os índices de referência e as metas
de rentabilidade apresentadas a seguir reﬂetem uma
estimativa da consolidação dos mandatos.

META DE RETORNO

BENCHMARK

inPC + 4,49%

88% (70% Cdi + 30% ima-B) +
12% (iPCa + 5,75%)

renda fixa – estratégia

inPC + 4,33%

70% Cdi + 30% ima-B

renda fixa – Total Return

iPCa + 5,75%

iPCa + 5,75%

inPC + 12,15%

iBrx + 3,6%

iBrx

inPC + 8,25%

iBrx

ativo Cd

inPC + 14,75%

iBrx + 6,0%

investimentos estruturados

–

ifm

investimentos no exterior

–

Bdrx

inPC + 5,5%

inPC + 5,5%

renda fixa

renda variável

operações com Participantes
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As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico apresentado pelo Boletim FOCUS.
Para obtenção dos retornos especíﬁcos de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em relação
à taxa básica de juros.
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
RISCO DE MERCADO – B-VaR

BENCHMARK

HORIZONTE
DE TEMPO

2,0

70% Cdi + 30% ima-B

21 dias

2,0

iBr-x

21 dias

16,0

iBr-x

21 dias

investimentos estruturados (carteira Cd)

3,5

ifm

21 dias

investimentos no exterior (carteira Cd)

5,0

Bdrx

21 dias

NOME DO LASTRO

LIMITE (%)

renda fixa – estratégia (carteira Cd)
renda variável – passiva (carteira Cd)

1

renda variável ativa (carteira Cd)

1

o gestor receberá um mandato com B-VaR reduzido, 0,5%, permitindo 2% apenas na época de rebalanceamento, antes e após, para evitar o desenquadramentos Passivos

RISCO DE MERCADO – VaR

NOME DO LASTRO
renda fixa – Total Return (carteira Cd)

LIMITE (%)

BENCHMARK

HORIZONTE DE TEMPO

10

iPCa + 5,75%

21 dias

RISCO DE CRÉDITO
O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados em títulos privados,
considerada a categoria de risco dos papéis.
O controle do risco de crédito deve ser feito de acordo com os seguintes limites:

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
renda fixa – fundos estratégia

CATEGORIA DE RISCO
Grau de investimento + Grau especulativo
Grau especulativo

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos
ou abertos da Entidade destinadas a liquidez das
Contas Coletivas não devem ser considerados na
veriﬁcação do limite.
O limite para títulos classiﬁcados na categoria grau
especulativo visa comportar eventuais rebaixamentos
de ratings de papéis já integrantes da carteira consolidada de investimentos, papéis que já se enquadram

LIMITE (%)
50
6

nesta categoria e eventuais Ativos presentes em
Fundos de Investimentos condominiais (mandato não
discricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto
não deve ser entendido, em nenhuma hipótese, como
aval para aquisição de títulos que se enquadrem na
categoria “grau especulativo” por parte dos gestores
exclusivos das carteiras e fundos.
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RISCO DE LIQUIDEZ
PERCENTUAL DA CARTEIRA NEGOCIÁVEL
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio do controle do percentual da carteira
que, em condições adversas (20% do volume médio de negócios), pode ser negociada em um determinado
horizonte de tempo.
Os limites mínimos são os seguintes:

HORIZONTE

PERCENTUAL DA CARTEIRA (%)

1 (um) dia útil

20

21 (vinte e um) dias úteis

35

Esse controle é aplicável ao consolidado dos investimentos da carteira CD.

3. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS – PLANO SUPLEMENTAR
31 DE DEZEMBRO 2014
(em reais)

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO
SEGMENTO
renda fixa
renda variável
Total de Investimentos

DEZEMBRO/2013

PERCENTUAL (%)

DEZEMBRO/2014

PERCENTUAL (%)

227.072.975,34

85,73

258.174.570,18

86,35

37.796.936,40

14,27

40.804.538,26

13,65

264.869.911,74

298.979.108,44

DISTRIBUIÇÃO POR GESTOR
GESTOR

VALOR

PERCENTUAL (%)

BnP PariBas

82.977.160,31

27,75

HsBC

60.739.584,55

20,32

HsBC Brussels

26.747.358,80

8,95

itaÚ

27.208.235,63

9,10

550,25

0,00

solvar iBrx

14.057.179,46

4,70

Western asset

87.208.182,43

29,17

298.938.251,43

99,99

itaÚ inst

Total da Gestão Tercerizada
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COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO RENDA FIXA
ESPÉCIE

VALOR MERCADO

PERCENTUAL S/ SEGMENTO (%)

44.458,06

0,02

Debênture indexada em taxa IGP-M

115.067,60

0,04

Total

159.525,66

0,06

títulos Privados
Conta Corrente

FUNDOS DE RENDA FIXA
VALOR MERCADO

PERCENTUAL S/ SEGMENTO
(%)

BnP master CrÉdito fi rf CrÉdito Privado lP

18.189.150,17

7,05

BnP PariBas master di fi referenCiado

38.994.867,72

15,10

BnP PariBas master inflação rf

25.791.632,00

9,99

fi renda fixa CrÉdito Privado lYon

60.707.883,00

23,51

8.874,51

0,00

8.170.729,64

3,16

18.958.938,19

7,34

sove_iv_fi

4.323.363,09

1,67

Wa Prev struCtured Credit fiC fim CP

5.460.803,69

2,12

Western asset Prev Credit rf fi CrÉdito Privado

30.092.176,63

11,66

Western asset Prev fix ativo fi rf

20.366.230,06

7,89

634.827,06

0,25

26.233.780,34

10,16

257.933.256,09

99,90

-5.898,52

0,00

0,00

0,00

valores a receber

87.686,96

0,03

Total

81.788,44

0,03

258.174.570,18

100,00

ESPÉCIE

inflation ii fi renda fixa lonGo Prazo
itaÚ master fundo de investimento renda fixa ima-B
itaÚ-uniBanCo fidelidade W3 fi multi

Western asset Prev inflação imPlíCita fi rf
Western asset Prev inflation total rf fi
Total
Valores a Pagar e Receber
valores a Pagar
valores a Pagar irf

Total do Segmento de Renda Fixa
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FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
ESPÉCIE

VALOR MERCADO

PERCENTUAL (%)

HsBC fiC fi em açÕes Brussels

26.747.358,80

65,55

Wa solvar iBrx fia

14.057.179,46

34,45

Total

40.804.538,26

100,00

Total do Segmento de Renda Variável

40.804.538,26

100,00

fundos de renda variável

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA

% INVESTIMENTO

LIMITE MÍNIMO (%)

LIMITE MÁXIMO (%)

renda fixa

86,35

70

100

renda variável

13,65

0

30

CUSTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
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CORRETAGENS
PAGAS

TOTAL

2.302,77

0,00

2.302,77

Fev

2.338,30

0,00

2.338,30

Mar

2.103,92

0,00

2.103,92

Abr

1.966,83

0,00

1.966,83

Mai

2.218,49

0,00

2.218,49

Jun

2.411,29

0,00

2.411,29

Jul

2.349,12

0,00

2.349,12

Ago

2.761,69

0,00

2.761,69

Set

2.577,48

0,00

2.577,48

Out

2.758,45

0,00

2.758,45

Nov

2.696,83

0,00

2.696,83

Dez

2.385,15

0,00

2.385,15

Total

28.870,33

0,00

28.870,33

MÊS

GESTÃO

Jan

CUSTÓDIA

0,00

RELATÓRIO ANUAL 2014

CUSTOS
% INVESTIMENTO

LIMITE MÁXIMO
(%)

155.164.662,13

51,90

100

92.361.674,31

30,89

80

8.631.435,85

2,89

20

256.157.772,30

85,68

13.718.875,72

4,59

70

art. 36 inciso ii – ações de Cias no nível 2

1.377.214,84

0,46

60

art. 36 inciso iv – ações de Cias no nível 1

11.610.886,23

3,88

45

3.912.055,45

1,31

35

0,00

0,00

3

30.619.032,25

10,24

valores a Pagar e receber

12.202.303,89

4,08

Total do Segmento

12.202.303,89

4,08

ALOCAÇÃO

PATRIMÔNIO

Renda Fixa
art. 35 inciso i – títulos Públicos federais
art. 35 inciso ii – demais títulos de renda fixa
art. 35 inciso iii alinea c – fidC
Total do Segmento
Renda Variável
art. 36 inciso i – ações de Cias no novo mercado

art. 36 inciso v – ações de Cias não Pertencentes aos
incisos de i a iv
Art. 36 Inciso VII – Demais Investimentos Classiﬁcados no
segmento de renda variável
Total do Segmento
Valores a Pagar e Receber

0
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4. BALANCETE – PLANO SUPLEMENTAR
DATA REFERÊNCIA: 01/12/2014
(em reais)

CONTA
CONTÁBIL

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

300.087.956,50 d

18.481.305,60 d

11000000000000 disPonível

41.513,70 d

9.139.817,12 d

9.136.872,76 C

44.458,06 d

11100000000000 imediato

41.513,70 d

6.309.012,04 d

6.306.067,68 C

44.458,06 d

11120000000000 BanCos Conta movimento

37.612,73 d

2.716.730,08 d

2.713.485,80 C

40.857,01 d

11120400000000 Banco itaú s/a (cc 03529-2)

37.612,73 d

2.716.730,08 d

2.713.485,80 C

40.857,01 d

3.900,97 d

3.592.281,96 d

3.592.581,88 C

3.601,05 d

2.298,42 d

2.489.253,51 d

2.489.901,39 C

1.650,54 d

0,00

8.251,94 d

8.251,94 C

0,00

440,05 d

1.079.376,52 d

1.079.376,47 C

440,10 d

1.162,50 d

15.399,99 d

15.052,08 C

1.510,41 d

11200000000000 vinCulado

0,00

2.830.805,08 d

2.830.805,08 C

0,00

11220000000000 numerários em trÂnsito

0,00

2.830.805,08 d

2.830.805,08 C

0,00

11220100000000 interface arrecadação

0,00

2.759.763,86 d

2.759.763,86 C

0,00

11220400000000 interface administrativo

0,00

71.041,22 d

71.041,22 C

0,00

300.046.442,80 d

9.341.488,48 d

12100000000000 Gestão PrevidenCial

8.101,13 d

2.756.217,28 d

2.764.318,41 C

0,00

12110000000000 reCursos a reCeBer

8.101,13 d

2.756.217,28 d

2.764.318,41 C

0,00

12110100000000 ContriBuiçÕes do mÊs

8.101,13 d

2.755.630,42 d

2.763.731,55 C

0,00

12110101000000 Patrocinador(es)

4.086,73 d

1.014.446,25 d

1.018.532,98 C

0,00

12110103000000 Participantes

4.014,40 d

1.724.990,45 d

1.729.004,85 C

0,00

12110104000000 autopatrocinados

0,00

16.193,72 d

16.193,72 C

0,00

12110200000000 ContriBuiçÕes em atraso

0,00

586,86 d

586,86 C

0,00

12110201000000 Patrocinador(es)

0,00

586,86 d

586,86 C

0,00

12200000000000 Gestão administrativa

288.884,89 d

0,00

45.185,73 C

243.699,16 d

Participação no Plano de Gestão
12230000000000
administrativa

288.884,89 d

0,00

45.185,73 C

243.699,16 d

299.749.456,78 d

6.585.271,20 d

12320000000000 CrÉditos Privados e dePósitos

119.487,92 d

0,00

4.420,32 C

115.067,60 d

12320200000000 Companhias abertas

119.487,92 d

0,00

4.420,32 C

115.067,60 d

320,54 d

312,60 d

633,14 C

0,00

320,54 d

312,60 d

633,14 C

0,00

299.629.648,32 d

6.584.958,60 d

7.389.124,76 C 298.825.482,16 d

43.135.107,37 d

1.675.422,73 d

1.492.299,22 C

DESCRIÇÃO

10000000000000 ativo

11130000000000

BanCos administradores de
investimento

11130200000000 Banco itaú de investimentos s/a
11130400000000 Banco HsBC s/a
11130500000000

Western asset management Company
ltda.

11130800000000 Banco BnP Paribas

12000000000000 realizável

12300000000000 investimentos

12330000000000

açÕes

12330200000000 Companhias abertas
12340000000000 fundos de investimento
12340200000000 referenciado
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CRÉDITO

SALDO
ATUAL

19.340.555,12 C 299.228.706,98 d

10.203.682,36 C 299.184.248,92 d

7.394.178,22 C 298.940.549,76 d

43.318.230,88 d

RELATÓRIO ANUAL 2014

CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

12340300000000 renda fixa

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
ATUAL

189.734.500,43 d

2.918.824,14 d

12340400000000 ações

43.349.453,79 d

0,00

2.544.916,41 C

40.804.537,38 d

12340700000000 multimercado

23.410.586,73 d

1.990.711,73 d

981.556,32 C

24.419.742,14 d

300.087.956,50 C

8.510.155,91 d

7.650.906,39 C 299.228.706,98 C

21000000000000 exiGível oPeraCional

64.988,16 C

4.117.404,89 d

4.472.142,62 C

419.725,89 C

21100000000000 Gestão PrevidenCial

64.988,16 C

576.564,73 d

925.403,94 C

413.827,37 C

21110000000000 utilizações a Pagar

33,16 C

505.596,82 d

807.561,78 C

301.998,12 C

21110100000000 Benefícios de Pagamento mensal

33,16 C

505.596,82 d

807.561,78 C

301.998,12 C

59.639,00 C

59.639,00 d

111.829,25 C

111.829,25 C

21190000000000 outras exiGiBilidades

5.316,00 C

11.328,91 d

6.012,91 C

0,00

21190100000000 Contribuições recebidas a maior

5.316,00 C

11.328,91 d

6.012,91 C

0,00

21300000000000 investimentos

0,00

3.540.840,16 d

3.546.738,68 C

5.898,52 C

21340000000000 fundos de investimentos

0,00

3.540.840,16 d

3.540.840,16 C

0,00

21340200000000 referenciado

0,00

348.314,30 d

348.314,30 C

0,00

21340300000000 renda fixa

0,00

1.688.814,15 d

1.688.814,15 C

0,00

21340700000000 multimercado

0,00

1.503.711,71 d

1.503.711,71 C

0,00

21380000000000 relacionados com o disponível

0,00

0,00

5.898,52 C

5.898,52 C

300.022.968,34 C

4.392.751,02 d

3.178.763,77 C 298.808.981,09 C

23100000000000 Patrimônio de CoBertura do Plano 297.296.303,61 C

4.318.643,96 d

3.173.740,39 C 296.151.400,04 C

23110000000000 ProvisÕes matemátiCas

297.181.994,81 C

4.254.405,61 d

3.173.740,39 C 296.101.329,59 C

23110100000000 BenefíCios ConCedidos

39.829.252,27 C

1.297.506,94 d

459.811,99 C

38.991.557,32 C

23110101000000 ContriBuição definida

38.128.672,49 C

1.257.011,68 d

387.080,38 C

37.258.741,19 C

23110101010000 saldo de Contas dos assistidos

38.128.672,49 C

1.257.011,68 d

387.080,38 C

37.258.741,19 C

1.700.579,78 C

40.495,26 d

72.731,61 C

1.732.816,13 C

1.419.370,83 C

27.981,52 d

66.864,32 C

1.458.253,63 C

281.208,95 C

12.513,74 d

5.867,29 C

274.562,50 C

23110200000000 BenefíCios a ConCeder

257.352.742,54 C

2.956.898,67 d

2.713.928,40 C 257.109.772,27 C

23110201000000 ContriBuição definida

257.352.742,54 C

2.956.898,67 d

2.713.928,40 C 257.109.772,27 C

saldo de Contas – Parcela
Patrocinador(es)/instit

112.152.784,54 C

1.303.877,04 d

972.744,22 C 111.821.651,72 C

145.199.958,00 C

1.653.021,63 d

1.741.184,18 C 145.288.120,55 C

23120000000000 equilíBrio tÉCniCo

114.308,80 C

64.238,35 d

0,00

50.070,45 C

23120100000000 resultados realizados

114.308,80 C

64.238,35 d

0,00

50.070,45 C

23120101000000 suPerávit tÉCniCo aCumulado

114.308,80 C

64.238,35 d

0,00

50.070,45 C

23120101010000 Reserva de Contingência

114.308,80 C

64.238,35 d

0,00

50.070,45 C

2.726.664,73 C

74.107,06 d

5.023,38 C

2.657.581,05 C

20000000000000 Passivo

21120000000000 retenções a recolher

23000000000000 Patrimônio soCial

BenefíCio definido estruturado em
reGime de
valor atual dos Benefícios futuros
23110102010000
Programados – a
valor atual dos Benefícios futuros não
23110102020000
Programados

23110102000000

23110201010000

23110201020000 saldo de Contas – Parcela Participantes

23200000000000 fundos

2.370.352,81 C 190.282.971,76 d
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
ATUAL

23210000000000 fundos PrevidenCiais

2.437.779,84 C

28.921,33 d

5.023,38 C

2.413.881,89 C

23210100000000 reversão de saldo Por exiGÊnCia

2.180.841,99 C

26.096,08 d

5.023,38 C

2.159.769,29 C

23210101000000 fundo de reversão

2.180.841,99 C

26.096,08 d

5.023,38 C

2.159.769,29 C

256.937,85 C

2.825,25 d

0,00

254.112,60 C

23210301000000 fundo de retirada

256.937,85 C

2.825,25 d

0,00

254.112,60 C

23220000000000 fundos administrativos

288.884,89 C

45.185,73 d

0,00

243.699,16 C

23220200000000 Participação no fundo administrativo PGa

288.884,89 C

45.185,73 d

0,00

243.699,16 C

0,00

7.102.215,72 d

7.102.215,72 C

0,00

31000000000000 adiçÕes

15.733.537,79 C

0,00

2.754.650,43 C

18.488.188,22 C

31100000000000 Correntes

15.627.450,25 C

0,00

2.749.334,43 C

18.376.784,68 C

31110000000000 PatroCinador(es)

6.308.586,19 C

0,00

1.006.678,78 C

7.315.264,97 C

31110100000000 Contribuições normais

6.308.586,19 C

0,00

1.006.678,78 C

7.315.264,97 C

31130000000000 PartiCiPantes

9.129.132,42 C

0,00

1.724.990,45 C

10.854.122,87 C

31130100000000 ativos

9.129.132,42 C

0,00

1.724.990,45 C

10.854.122,87 C

31130101000000 Contribuições normais

9.107.532,42 C

0,00

1.515.490,45 C

10.623.022,87 C

31130102000000 ContriBuiçÕes extraordinárias

21.600,00 C

0,00

209.500,00 C

231.100,00 C

31130102990000 outras

21.600,00 C

0,00

209.500,00 C

231.100,00 C

31140000000000 autoPatroCinados

189.731,64 C

0,00

17.665,20 C

207.396,84 C

31140100000000 Contribuições normais

189.731,64 C

0,00

17.665,20 C

207.396,84 C

13,09 C

0,00

0,00

13,09 C

31500000000000 PortaBilidade

101.551,52 C

0,00

0,00

101.551,52 C

31510000000000 Previdência Complementar Fechada

101.551,52 C

0,00

0,00

101.551,52 C

4.522,93 C

0,00

5.316,00 C

9.838,93 C

10.015.322,69 d

928.583,52 d

0,00

10.943.906,21 d

32100000000000 BenefíCios de Prestação Continuada

2.739.265,70 d

514.844,42 d

0,00

3.254.110,12 d

32110000000000 aposentadoria Programada

2.600.652,84 d

485.705,48 d

0,00

3.086.358,32 d

32120000000000 invalidez

24.214,45 d

4.963,06 d

0,00

29.177,51 d

32130000000000 Pensões

114.398,41 d

24.175,88 d

0,00

138.574,29 d

32200000000000 BenefíCios de Prestação ÚniCa

725.169,97 d

150.315,85 d

0,00

875.485,82 d

32290000000000 outros Benefícios de Prestação Única

725.169,97 d

150.315,85 d

0,00

875.485,82 d

32300000000000 institutos

6.550.639,84 d

254.230,76 d

0,00

6.804.870,60 d

32310000000000 resgate

4.962.120,59 d

254.230,76 d

0,00

5.216.351,35 d

32320000000000 PortaBilidade

1.588.519,25 d

0,00

0,00

1.588.519,25 d

32320200000000 Previdência Complementar Aberta

1.588.519,25 d

0,00

0,00

1.588.519,25 d

247,18 d

9.192,49 d

0,00

9.439,67 d

517.008,23 d

38.252,49 d

0,00

555.260,72 d

23210300000000

outros – Previsto em nota técnica
atuarial

30000000000000 Gestão PrevidenCial

31200000000000 remuneração das Contribuições em atraso

31900000000000 outras adições
32000000000000 deduçÕes

32900000000000 outras deduções
34000000000000 CoBertura/reversão de desPesas
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

34200000000000 Contribuições/reembolsos

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
ATUAL

517.008,23 d

38.252,49 d

0,00

555.260,72 d

35000000000000 fluxo dos investimentos

29.770.214,08 C

2.956.615,94 d

0,00

26.813.598,14 C

35100000000000 fluxo Positivo dos investimentos

40.588.340,39 C

0,00

0,00

40.588.340,39 C

35200000000000 fluxo negativo dos investimentos

10.818.126,31 d

2.956.615,94 d

0,00

13.774.742,25 d

34.057.786,52 d

3.173.740,39 d

4.254.405,61 C

32.977.121,30 d

901.541,00 d

5.023,38 d

28.921,33 C

877.643,05 d

12.093,43 d

0,00

64.238,35 C

52.144,92 C

0,00

3.672.940,74 d

3.672.940,74 C

0,00

47.214.799,22 C

0,00

716.324,80 C

47.931.124,02 C

51200000000000 CrÉditos Privados e dePósitos

21.031,02 C

0,00

2,32 C

21.033,34 C

51210000000000 CrÉditos e dePósitos

21.031,02 C

0,00

2,32 C

21.033,34 C

51210200000000 Companhias abertas

21.031,02 C

0,00

2,32 C

21.033,34 C

51300000000000 açÕes

41.233,26 C

0,00

0,00

41.233,26 C

7.174,25 C

0,00

0,00

7.174,25 C

34.059,01 C

0,00

0,00

34.059,01 C

51400000000000 fundos de investimentos

47.152.534,94 C

0,00

716.322,48 C

47.868.857,42 C

51410000000000 fundos

47.152.534,94 C

0,00

716.322,48 C

47.868.857,42 C

2.964.243,59 C

0,00

252.753,74 C

3.216.997,33 C

51410300000000 renda fixa

15.249.441,98 C

0,00

294.471,54 C

15.543.913,52 C

51410400000000 ações

27.905.840,41 C

0,00

32.582,58 C

27.938.422,99 C

1.033.008,96 C

0,00

136.514,62 C

1.169.523,58 C

52000000000000 deduçÕes/variaçÕes neGativas

16.586.606,96 d

3.610.115,93 d

0,00

20.196.722,89 d

52200000000000 CrÉditos Privados e dePósitos

11.382,28 d

2.901,79 d

0,00

14.284,07 d

52210000000000 CrÉditos e dePósitos

11.382,28 d

2.901,79 d

0,00

14.284,07 d

52210200000000 Companhias abertas

11.382,28 d

2.901,79 d

0,00

14.284,07 d

52300000000000 açÕes

453.914,55 d

0,00

0,00

453.914,55 d

52310000000000 instituições financeiras

118.511,36 d

0,00

0,00

118.511,36 d

52320000000000 Companhias abertas

335.403,19 d

0,00

0,00

335.403,19 d

52400000000000 fundos de investimentos

16.121.310,13 d

3.607.214,14 d

0,00

19.728.524,27 d

52410000000000 fundos

16.121.310,13 d

3.607.214,14 d

0,00

19.728.524,27 d

3.078,50 d

0,00

0,00

3.078,50 d

2.956.350,70 d

752.453,52 d

0,00

3.708.804,22 d

13.161.880,93 d

2.854.760,62 d

0,00

16.016.641,55 d

857.978,18 d

62.824,81 d

0,00

920.802,99 d

29.770.214,08 d

0,00

2.956.615,94 C

26.813.598,14 d

36000000000000

Constituição/reversão de Provisões
atuariais

37000000000000 Constituição/reversão de fundos
38000000000000 Superávit/déﬁcit Técnico
50000000000000 fluxo dos investimentos
51000000000000 rendas/variaçÕes Positivas

51310000000000 instituições financeiras
51320000000000 Companhias abertas

51410200000000 referenciado

51410700000000 multimercado

52410200000000 referenciado
52410300000000 renda fixa
52410400000000 ações
54000000000000

Cobertura/reversão de despesas
administrativas

58000000000000 apuração do fluxo dos investimentos
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5. PLAnO de GeSTÃO AdMiniSTRATiVA
dOcUMenTOS cOMPLeMenTAReS
1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
2014/2018 – PGA
1. INTRODUÇÃO
A PRhosper – Previdência Rhodia é uma Entidade
Fechada de Previdência Complementar, constituída
na forma da legislação pertinente em vigor, de caráter
não econômico e sem ﬁns lucrativos, com autonomia
administrativa e ﬁnanceira. Sua função é administrar
e executar Planos de Benefícios de natureza previdenciária. Responsável pela gestão e administração
do Plano de Aposentadoria Suplementar, com Contribuição Deﬁnida.
Conforme estabelece a Lei Complementar 109/2001
e Resolução CMN no 3.792/20091 que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos
Planos de Benefícios administrados pelas Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), as
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
devem deﬁnir a Política de Investimento para cada
um dos Planos por ela administrados.
Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências, determina que o responsável por regular
as diretrizes para a aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios será o
Conselho monetário nacional, responsável pela publicação da resolução Cmn
o
n 3.792/2009, contendo as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores
dos Planos de Benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC). Nela determina que as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar devem deﬁnir a Política de Investimento para cada um dos Planos
por ela administrados.
1

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA
A adoção das melhores práticas de Governança
Corporativa garante que os envolvidos no processo
decisório da Entidade cumpram seus códigos de
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conduta pré-acordados a ﬁm de minimizar conﬂitos
de interesse ou quebra dos deveres.
Assim, com as responsabilidades bem deﬁnidas,
compete à Diretoria Executiva, que é a responsável
pela administração da Entidade, a elaboração da Política de Investimento, devendo submetê-la para aprovação ao Conselho Deliberativo, o principal agente
nas deﬁnições das políticas e das estratégias gerais
da Entidade. Cabe ainda ao Conselho Fiscal, o efetivo
controle da gestão da Entidade, de acordo com o Art.
19o, da Resolução CGPC no 13, de 1o de outubro de
2004, que deve emitir relatório de controle interno em
periodicidade semestral sobre a aderência da gestão
de recursos às normas em vigor e a esta Política de
Investimento. Esta estrutura garante a adoção das
melhores práticas de governança corporativa, evidenciando a segregação de funções adotada inclusive
pelos órgãos estatutários.
Ainda de acordo com os normativos, esta Política de
Investimento (PI) estabelece os princípios e diretrizes
a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob
a administração desta Entidade, visando atingir e
preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano
de Aposentadoria Suplementar.
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas
pela legislação aplicável2, sendo os administradores
e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam
transcritas neste documento.
o

resolução n 3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho monetário
nacional, que “dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores
dos Planos administrados pelas efPC”.
2

RELATÓRIO ANUAL 2014

2.1. COMITÊ DE INVESTIMENTOS
O funcionamento do Comitê de Investimentos é
regulado por um Regimento Interno aprovado pelo
Conselho Deliberativo. A composição do Comitê de
Investimentos deve assegurar no mínimo a participação do Diretor Financeiro, do AETQ, e de um terceiro
membro designado pelo AETQ.
Para avaliação de investimentos especíﬁcos, ou estruturas mais complexas, o Comitê de Investimentos
pode contratar análises de consultores externos ou
de agências de classiﬁcação de risco. As informações
serão usadas para subsidiar a decisão.

A adoção de Comitê de Investimento é considerada
uma boa prática de mercado, sendo outra instância
de decisão ou assessoramento.
2.2. ESTRUTURA DE TOMADA DE DECISÃO
As decisões sobre a alocação dos recursos, desde
a estrutura dos investimentos até a deﬁnição dos
mandatos e alocações táticas, devem respeitar o
seguinte processo:

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE ATIVOS

Conselho deliberativo
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
MONITORAMENTO E
CONTROLE DE PERFORMANCE

diretoria executiva
Comitê de Investimentos

CONTROLE DE RISCOS

diretoria executiva
Consultor externo
Conselho fiscal

Comitê de Investimentos
Conselho deliberativo
SELEÇÃO DE AGENTES FIDUCIÁRIOS

estratégico

diretoria executiva
Comitê de Investimentos
Conselho deliberativo
MANDATOS DE GESTÃO

diretoria executiva

tático/
operacional

ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE CUSTORIA

Gestores
PROCESSAMENTO, CÁLCULO DA COTA,
CONTABILIDADE

administrador externo
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3. DIRETRIZES GERAIS
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta PI buscam garantir, ao longo do tempo,
a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e
suﬁcientes ao equilíbrio entre Ativos e Passivos do
Plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo
mercado não sejam atraentes ou adequados aos
objetivos do Plano.
Esta Política de Investimento entrará em vigor em 01
de janeiro de 2014. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 60
meses que se estende de janeiro de 2014 a dezembro
de 2018, conforme especiﬁca a Resolução CGPC no 7,
de 4 de dezembro de 2003.
Esta política está de acordo com a Resolução CMN
3.792, mais especiﬁcamente em seu Capítulo 5 “Da
Política de Investimento” que dispõe sobre parâmetros mínimos como alocação de recursos e limites,
utilização de instrumentos derivativos, taxa mínima
atuarial ou índices de referência do Plano, as metas
de rentabilidade, metodologias adotadas para o
apreçamento dos Ativos ﬁnanceiros e gerenciamento
de riscos, além dos princípios de responsabilidade
socioambiental adotados.
Havendo mudanças na legislação que de alguma
forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante
a vigência deste instrumento, esta PI e os seus
procedimentos serão alterados gradativamente, de
forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição
desnecessária a riscos. Caso seja necessário, deve
ser elaborado um plano de adequação com critérios
e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo
de preservar os interesses do Plano.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da
nova legislação for excedido, a Entidade deverá realizar consulta formal ao órgão regulador e ﬁscalizador
de acordo com a Instrução Normativa da PREVIC no 4,
de 6 de julho de 2010 que disciplina o encaminhamento de consultas à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.
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4. PLANO DE BENEFÍCIOS
4.1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Esta Política de Investimento apresenta as diretrizes para a aplicação dos recursos garantidores do
Plano de Gestão Administrativa, administrado pela
PRhosper cujas principais características são:
• Tipo de Plano: Administrativo (PGA)
• Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB)3: Valéria Bernasconi
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualiﬁcado (AETQ)4: Valéria Bernasconi
CGPC 18, de 28 de março de 2006 que trata: “sem prejuízo da responsabilidade
do Patrocinador ou do instituidor, a adoção e aplicação das hipóteses biométricas,
demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras são de responsabilidade dos membros
estatutários da efPC, na forma de seu estatuto, a qual deverá nomear, dentre
os membros de sua diretoria executiva, administrador responsável pelo Plano
de Benefícios”.
3

o

o art. 7 – da resolução Cmn 4.275 de 31/10/2013 que trata: “a efPC deve
designar o administrador estatutário tecnicamente qualiﬁcado (AETQ), responsável
pela gestão, alocação, supervisão, controle de risco e acompanhamento dos
recursos garantidores de seus Planos e pela prestação de informações relativas
à aplicação desses recursos.”
4

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR
SEGMENTO DE APLICAÇÃO
A Supervisão Baseada em Riscos apresentada pela
PREVIC veriﬁca a exposição a riscos e os controles
sobre eles exercidos, atua de forma prudencial sobre
as origens dos riscos e induz uma gestão proativa das
Entidades. A análise e avaliação das adversidades e
das oportunidades, observadas em cenários futuros,
contribuem para a formação de uma visão ampla do
sistema de previdência complementar fechado e do
ambiente em que este se insere, visando assim à estabilidade e solidez do sistema.
A modalidade do Plano de Benefícios, seu grau de
maturação, suas especiﬁcidades e as características
de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos
investimentos: as metas de resultado do Plano de
Benefícios e dos segmentos de aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites
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máximos de aplicação em cada segmento e Ativo;
os indexadores e prazos de vencimentos dos investimentos; a escolha por Ativos que possuem ou não
amortizações ou pagamento de juros periódicos;
dentre outros.
O Plano deﬁne estratégias de macroalocação especíﬁcas em função das características atuariais das
carteiras que compõem o Plano de Benefícios. Para a
carteira do PGA, a estratégia se baseou na assunção
de risco almejando obter retorno de curto prazo.
A tabela a seguir mostra os limites consolidados do
Plano:

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SEGMENTO
renda fixa
renda variável
investimentos
estruturados
investimentos
no exterior
imóveis
operações com
Participantes

LIMITE
LEGAL
(%)

ALOCAÇÃO
LIMITES (%)
OBJETIVO
inferior suPerior
(%)

100

100

100

100

70

0

0

0

20

0

0

0

10

0

0

0

8

0

0

0

15

0

0

0

Os gestores devem respeitar os limites inferiores,
superiores e targets dos mandatos individuais.
5.1. EXPECTATIVAS DE RETORNO
A expectativa de retorno dos investimentos passa pela
deﬁnição de um cenário econômico que deve levar em
consideração as possíveis variações que os principais
indicadores podem sofrer, mensuradas através de um
modelo estocástico que observa a volatilidade histórica apresentada por eles para estimar as possíveis
variações, dada uma expectativa de retorno. A correlação entre os Ativos que já se encontram na carteira
e os que são passiveis de aplicação também é uma
variável importante para esta deﬁnição.
O resultado desta análise se encontra no quadro
abaixo, que demonstra a expectativa de retorno da
Entidade em relação a cada segmento de aplicação,
bem como os compara com o que foi observado nos
últimos períodos.
Para a carteira total as expectativas são:

SEGMENTO
renda fixa – PGa

RENTABILIDADES
2012

1o Semestre
2013

Estimativa
2014

xx

xx

10,00%

A alocação objetivo das carteiras foi deﬁnida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas
de mercado vigentes quando da elaboração desta
Política de Investimento. O cenário, assim como as
expectativas macroeconômicas, é descrito no anexo
“Alocação Estratégica de Investimentos 2014”.
Os números reﬂetem, portanto, a alocação estratégica
dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo
com as condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente alteram as expectativas de
retorno dos Ativos, bem como suas volatilidades, o
que obriga os administradores do Plano a buscar um
novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
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6. LIMITES
Na aplicação dos recursos, o Plano observa os limites estabelecidos por esta Política de Investimento e pela
Resolução CMN no 3.792, conforme tabelas a seguir.
6.1. POR MODALIDADE DE INVESTIMENTO

MODALIDADE DE INVESTIMENTO

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

Renda Fixa

100

100

títulos da dívida mobiliária federal

100

100

ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal

80

80

Letras Financeiras (LF), Certiﬁcados de Depósito Bancário (CDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)

80

80

Debêntures

80

80

notas Promissórias

20

20

Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Certiﬁcados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCB)

20

20

notas de Crédito à exportação (nCe) e Cédulas de Crédito à exportação (CCe)

20

20

Cotas de fundos de investimento em direitos Creditórios (fidC) e de fundo de Cotas de fidCs

20

20

Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

20

20

Cédulas de Crédito imobiliário (CCi)

20

20

títulos do agronegócio (CPr, CdCa, Cra e Warrant agropecuário)

20

20

Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras

20

20

Renda Variável

70

0

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento novo mercado da Bm&fBovespa

70

0

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento nível 2 da Bm&fBovespa

60

0

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa mais da Bm&fBovespa

50

0

ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento nível 1 da Bm&fBovespa

45

0

Ações sem classiﬁcação de governança corporativa + cotas de fundos de índices de ações (ETFs)

35

0

Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Especíﬁco (SPEs)

20

0

3

0

Investimentos Estruturados

20

0

fundos de Participação

20

0

fundos mútuos de investimentos em empresas emergentes

20

0

fundos imobiliários

10

0

fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela Cvm

10

0

Investimentos no Exterior

10

0

8

0

15

0

Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro

Imóveis
Operações com Participantes
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6.2. ALOCAÇÃO POR EMISSOR

ALOCAÇÃO POR EMISSOR

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

100

100

Instituição ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo Bacen

20

20

tesouro estadual ou municipal

10

0

Companhias abertas com registro na Cvm

10

10

organismo multilateral

10

10

Companhias securitizadoras

10

10

Patrocinador do Plano de Benefícios

10

10

fidC/fiC fidC

10

10

fundos de índice referenciado em Cesta de ações de Companhias abertas

10

0

Sociedades de Propósito Especíﬁco – SPE

10

0

FI/FIC Classiﬁcados no Segmentos de Investimentos Estruturados

10

0

tesouro nacional

6.3. CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

% do capital votante de uma mesma Cia. aberta

25

25

% do capital total de uma mesma Cia. aberta ou de uma mesma sPe

25*

25*

% do Pl de uma mesma instituição financeira

25

25

% do Pl de fundo de índice referenciado em Cesta de ações de Cia. aberta

25

0

% do PL de Fundo de Investimento classiﬁcado no Segmento de Investimentos Estruturados

25

0

% do PL de Fundo de Investimentos classiﬁcados no Segmento de Investimentos no Exterior

25

0

% do Pl de fundos de índice no exterior negociados em Bolsa de valores no Brasil

25

0

% do Patrimônio Separado de Certiﬁcados de Recebíveis com Regime Fiduciário

25

25

* o limite passa a ser de 30% para sPe constituída exclusivamente para atuar como concessionária, permissionária, arrendatária ou autorizatária, conforme redação
expressa na resolução Bacen 4.275 de 31 de outubro de 2013.

6.4. CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

LIMITES (%)
LEGAL

POLÍTICA

% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários

25

25

% de uma mesma classe ou série de cotas de fidC

25

25

% de um mesmo empreendimento imobiliário

25

0
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7. RESTRIÇÕES
Na aplicação dos recursos, o Plano observa as vedações estabelecidas pela Resolução CMN no 3.792
para as modalidades de investimento elegíveis.
Cabe ressaltar que as restrições para aplicação em
títulos e valores mobiliários estabelecidas nos tópicos a seguir são válidas somente para os veículos de
investimento exclusivos. As aplicações em cotas de
fundos abertos condominiais, realizadas diretamente
ou por intermédio de carteira própria, estão sujeitas
somente à legislação aplicável e aos seus regulamentos e mandatos especíﬁcos.
7.1. TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL
É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos
ou reﬁnanciados pelo Tesouro Nacional:
• Moedas de Privatização;
• Títulos da Dívida Agrária;

• dos níveis de margem depositada como garantia
de operações com derivativos; e
• das despesas com a compra de opções.
O controle da exposição a derivativos deve ser realizado
individualmente por veículo de investimento. Os limites
devem ser medidos em relação às alocações em:
• Títulos da dívida pública federal;
• Títulos de emissão de instituições ﬁnanceiras
(CDB, RDB, DPGE, etc); e
• Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses Ativos deve ser
considerada como denominador na conta da exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
• Até 15% (quinze por cento) de depósito de
margem para operações com derivativos;
• Até 5% (cinco por cento) de despesas com
compra de opções.

• Títulos Estaduais e Municipais.

9. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
7.2. RESTRIÇÕES ADICIONAIS PARA
FUNDOS EXCLUSIVOS
Especiﬁcamente para os fundos exclusivos, não será
permitida:
• A negociação de qualquer Ativo cuja contraparte
seja o administrador ou gestor do fundo;
• A aquisição de cotas de Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (FIDC) cujo underwriter
seja o administrador ou gestor do fundo ou outra
Entidade ligada ao seu controlador.

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e Fundos de Investimentos, exclusivos ou não, nos
quais o Plano aplica recursos devem ser marcados a
valor de mercado, de acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a possibilidade, porém, de o Plano contabilizar os títulos que
pretende carregar até o vencimento pela taxa de compra
do papel, método chamado de marcação na curva.

8. DERIVATIVOS

A metodologia para apreçamento deve observar as
possíveis classiﬁcações dos Ativos adotados pela
EFPC (para negociação ou mantidos até o vencimento), observado adicionalmente o disposto na Res.
CGPC no 04, de 30 de janeiro de 2002.

As operações com derivativos são permitidas, desde
que respeitados os limites, restrições e demais condições estabelecidas pela Resolução CMN no 3.792 e
regulamentações posteriores.

O método e as fontes de referência adotados para
apreçamento dos Ativos pela Entidade são os mesmos
estabelecidos por seu custodiante e estão disponíveis
no Manual de apreçamento do custodiante.

O controle da exposição em derivativos será feito por
meio do monitoramento:

É recomendável que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas ou em bolsas
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de valores, mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.
De acordo com o manual de boas práticas da PREVIC
“A veriﬁcação do equilíbrio econômico e ﬁnanceiro
dos Planos de Benefícios depende da preciﬁcação
dos Ativos, ou seja, é preciso que a Entidade busque,
diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços, modelos adequados de apreçamento. A forma
de avaliação deve seguir as melhores práticas do
mercado ﬁnanceiro na busca do preço justo, considerando-se ainda a modalidade do Plano de Benefícios”.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio
de relatórios gerados mensalmente por consultores
contratados.

10. BENCHMARKS POR SEGMENTO/MANDATO
E METAS DE RENTABILIDADE
A Resolução CMN no 3.792 exige que as Entidades
fechadas de previdência complementar deﬁnam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de aplicação.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark,
para determinado segmento de aplicação o índice
que melhor reﬂete a rentabilidade esperada para o
curto prazo, isto é, para horizontes mensais ou anuais,
conforme as características do investimento. Esse índice
está sujeito às variações momentâneas do mercado.
Por outro lado, a meta reﬂete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos realizados em
cada um dos segmentos listados a seguir, rentabilidade
esta que pode apresentar menor volatilidade e maior
aderência aos objetivos de longo prazo do Plano.

SEGMENTO/
MANDATO

META DE
RETORNO

BENCHMARK

renda fixa – PGa

inPC + 4,09%

Cdi

10. GESTÃO DE RISCO
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos
Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da

Resolução CMN no 3.792/2009, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de
gestão de risco dos investimentos.
Reforçado pelo Guia de Melhores Práticas da PREVIC
a veriﬁcação e controle dos riscos inerentes à gestão
do Plano de Benefícios devem ser realizados de forma
proativa pela Entidade, estabelecendo os alicerces
para a implementação do modelo de Supervisão
Baseada em Risco.
O objetivo deste capítulo é demonstrar a análise
dos principais riscos destacando a importância de
estabelecer regras que permitam identiﬁcar, avaliar,
mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais
os recursos do Plano estão expostos, entre eles os
riscos de crédito, de mercado, de liquidez, atuarial,
operacional, legal, sistêmico e terceirização.
A deﬁnição dos limites de riscos depende de alguns fatores, como: Deﬁnição das formas de medir e comunicar
sobre o volume de risco (VaR, B-VaR, duration, gap, etc.).
Como a estrutura de investimentos de um Plano pode
atribuir discricionariedade de parte da administração dos recursos a terceiros contratados, o controle
de alguns dos riscos identiﬁcados será feito pelos
próprios gestores externos, por meio de modelos que
devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros
estabelecidos neste documento.
Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos
referente ao monitoramento dos limites de alocação
estabelecidos pela Resolução CMN no 3.792/2009 e
por esta Política de Investimento.
11.1. RISCO INTEGRADO
O fato da Resolução CMN no 3.792/2009 dispensar a Fundação do cálculo da Divergência-Não-Planejada (DNP),
que consiste na veriﬁcação da diferença entre o resultado
dos investimentos e o valor projetado para os mesmos,
ratiﬁca a importância da implementação de um modelo
próprio que reforça o que está descrito neste capítulo.
A identiﬁcação dos riscos e a observância dos controles apresentados passam a ser primeira etapa para
implementação de uma matriz de riscos pela Entidade.
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Conforme podemos observar, a matriz acima representa uma média da relação entre frequência e
impacto para cada um dos riscos abordados neste
documento, dentro de uma amostra representativa da

Indústria de Fundos de Pensão, as Entidades devem
apresentar controles eﬁcientes que permitam reduzi
-los, em especial os que apresentam maior impacto
e maior frequência (área vermelha).

100

80

80

60

60
risCo

imPaCto

100

40

40

20

20

0

20

40

60

80

100

0

frequÊnCia

risco atuarial
risco de terceirização

40

60

80

100

LACK DE CONTROLE

risco de Crédito
risco estratégico

Para minimizar possíveis ônus ﬁnanceiros decorrentes
da não observância destes riscos, foram determinados modelos de mensuração, descritos de forma mais
detalhadas nos capítulos seguintes.
11.2. RISCO DE MERCADO
Segundo o Art. 13 da Resolução CMN no 3.792/2009,
as Entidades devem acompanhar e gerenciar o risco
e o retorno esperados dos investimentos diretos e
indiretos com uso de modelo que limite as perdas
máximas toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o
acompanhamento do risco de mercado será feito através do Value-at-Risk (VaR) que estima, com base nos
dados históricos de volatilidade e correlação dos Ativos
presentes na carteira analisada, a perda esperada.
Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk
(B-VaR), modelo que aponta, com um grau de
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20

risco de imagem
risco legal

risco de liquidez
risco operacional

risco de mercado

conﬁança e para um horizonte de tempo pré-deﬁnido,
qual a perda esperada em relação à carteira teórica
do índice de referência.
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram deﬁnidos com diligência,
mas estão sujeitos a imprecisões típicas de modelos
estatísticos frente a situações anormais de mercado.
11.2.1. VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de
risco de mercado será feito por meio do Value-at-Risk
(VaR) com o objetivo da Entidade controlar a volatilidade da cota do Plano de Benefícios. Este será
calculado com os seguintes parâmetros:
• Modelo: não-paramétrico;
• Intervalo de Conﬁança: 95%;
• Horizonte: 21 dias úteis.
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O controle de riscos deve ser feito de acordo com o
total da carteira.

NOME
DO LASTRO
renda fixa – PGa

LIMITE BENCHMARK HORIZONTE
DE TEMPO
0,7%

Cdi

21 dias

Os limites e os objetivos estipulados foram encontrados através da expectativa de retorno deﬁnida no
cenário para cada mandato/segmento, ou ainda do
spread exigido para que se obtenha um equilíbrio
entre o Passivo e o Ativo. A relação entre retorno e
risco é uma das premissas inseridas neste modelo de
mensuração que ainda conta com a deﬁnição do horizonte de tempo e do intervalo de conﬁança utilizado.
11.2.2. ANÁLISE DE STRESS
A avaliação dos investimentos em análises de stress
passa pela definição de cenários de stress, que
podem considerar mudanças bruscas em variáveis
importantes para o apreçamento dos Ativos, como
taxas de juros e preços de determinados Ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar relação com o passado, uma vez que
buscam simular futuras variações adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira,
serão utilizados os seguintes parâmetros:

comportamento da carteira em cenários adversos
para que os administradores possam, dessa forma,
balancear melhor as exposições.
11.3. RISCO DE CRÉDITO
11.3.1. ABORDAGEM QUALITATIVA
A avaliação de risco conforme a Resolução Bacen
no 4.275 estabelece que a análise de risco de crédito
deve ser aprovada por órgão de governança competente nas áreas de investimento e de risco da EFPC,
podendo considerar, dentre outros critérios, a opinião
emitida por agência de classiﬁcação de risco de
crédito registrada ou reconhecida pela Comissão de
Valores Mobiliários.
O risco de crédito dos investimentos do Plano será
avaliado em conjunto com os estudos e análises
produzidos por gestores exclusivos de crédito ou
contratados junto a prestadores de serviço.
A Entidade utilizará para essa avaliação os ratings atribuídos por agência classiﬁcadora de risco de crédito
atuante no Brasil. Os Ativos serão enquadrados em
duas categorias:
• Grau de investimento;
• Grau especulativo.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com
suas características.

• Cenário: BM&F;
• Periodicidade: mensal.
O modelo adotado para as análises de stress é realizado por meio do cálculo do valor a mercado da
carteira, considerando o cenário atípico de mercado
e a estimativa de perda que isso pode gerar.
Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia
considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de perda.
O acompanhamento terá como ﬁnalidade avaliar o

ATIVO
títulos emitidos por instituição
não ﬁnanceira

RATING RATING
EMISSOR EMISSÃO
x

fidC
Títulos emitidos por instituição ﬁnanceira

x
x

x

É preciso veriﬁcar se a emissão ou emissor possui
rating por uma das agências elegíveis e se a nota é,
de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classiﬁcação mínima apresentada na tabela
a seguir.
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Os títulos emitidos por instituições não ﬁnanceiras podem ser analisados pelo rating da emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classiﬁcações, será considerado, para ﬁns de
enquadramento, o pior rating.

AGÊNCIA

FIDC

Prazo

–

Longo prazo

Curto prazo

Longo prazo

Curto prazo

standard & Poors

bra-

bra-

bra-3

bra-

bra-3

moody’s

a3.br

a3.br

Br-3

a3.br

Br-3

a-(bra)

a-(bra)

f3(bra)

a-(bra)

f3(bra)

fitch ratings

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados
na categoria grau de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
• Os títulos ou emissores que não possuem rating
pelas agências elegíveis (ou que tenham classiﬁcação inferior às que constam na tabela) devem
ser enquadrados na categoria grau especulativo;
• Caso duas agências elegíveis classiﬁquem o
mesmo papel ou emissor, será considerado, para
ﬁns de enquadramento, o pior rating;
• O enquadramento dos títulos ou emissores será
feito com base no rating vigente na data da veriﬁcação da aderência das aplicações à Política
de Investimento.

INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA

11.3.2. ABORDAGEM QUANTITATIVA
Com base nos ratings deﬁnidos no item anterior, a
Entidade deverá monitorar a perda máxima esperada
da carteira, calculada através da probabilidade de
default de cada operação.
O principal objetivo será estimar a probabilidade
de uma contraparte entrar em default nos próximos
12 meses, dado um rating. A metodologia deverá
considerar como valor para a probabilidade de default
dos próximos 12 meses, a taxa de default observada
em algum período passado considerado representativo sobre as expectativas da instituição sobre a
inadimplência a ocorrer.

TABELA DE PERDA ESPERADA
Ratings

Até 1 ano

Até 2 anos

Até 3 anos

Até 4 anos

Até 5 anos

bra-/a3.br/a-(bra)

2,32%

5,16%

8,47%

12,18%

16,26%

A tabela acima pode ser entendida como limite máximo para perda esperada em função do último rating considerado como grau de investimento.
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11.3.3. EXPOSIÇÃO A CRÉDITO
O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis. O controle do risco de crédito deve ser feito em relação ao
total da carteira.

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
renda fixa – PGa

CATEGORIA DE RISCO
Grau de investimento + Grau especulativo
Grau especulativo

O limite para títulos classiﬁcados na categoria grau
especulativo visa comportar eventuais rebaixamentos
de ratings de papéis já integrantes da carteira consolidada de investimentos, papéis que já se enquadram
nesta categoria e eventuais Ativos presentes em
Fundos de Investimentos condominiais (mandato nãodiscricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto
não deve ser entendido, em nenhuma hipótese, como
aval para aquisição de títulos que se enquadrem na
categoria “grau especulativo” por parte dos gestores
exclusivos das carteiras e fundos.
11.4. RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
• possibilidade de indisponibilidade de recursos
para pagamento de obrigações (Passivo);

LIMITE (%)
50
6

11.4.1. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (PASSIVO)
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos
para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do Plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou
ﬂuxos incompatíveis com as necessidades do Plano
pode gerar um descasamento.
O controle desse risco é feito por meio da elaboração do estudo de macro-alocação de Ativos que
projeta, com base nas características do Passivo
e em dados especíﬁcos, o ﬂuxo de caixa do Plano
para os próximos anos e recomenda uma carteira
de Ativos adequada para atender a essas demandas
futuras.

• possibilidade de redução da demanda de
mercado (Ativo).

11.4.2. REDUÇÃO DE DEMANDA DE MERCADO
(ATIVO)

Os itens a seguir detalham as características destes
riscos e a forma como eles serão geridos.

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência
de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita
com base no seguinte indicador:

É importante registrar que os instrumentos de controle
apresentados são baseados em modelos estatísticos,
que por deﬁnição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações, ruídos de informações ou de
condições anormais de mercado.

• Percentual da carteira que pode ser negociada
em condições adversas.
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O controle do risco de liquidez de demanda de
mercado será feito por meio do controle do percentual da carteira que, em condições adversas (20% do
volume médio de negócios), pode ser negociada em
um determinado horizonte de tempo. Esses valores
deverão obedecer aos limites mínimos estabelecidos
para o total da carteira.

HORIZONTE

PERCENTUAL
DA CARTEIRA (%)

1 (um) dia útil

20

21 (vinte e um) dias úteis

35

determinadas responsabilidades a gestores externos,
porém não isenta a Entidade de responder legalmente
perante os órgãos ﬁscalizadores.
Em linha com o que estabelece o Guia de Melhores
Práticas para Investimentos PREVIC em seu item 63:
“O procedimento de seleção dos gestores, pela EFPC,
deve conter histórico, justiﬁcativas, documentação
relacionada, entre outros.”, a fundação mantém um
procedimento formal denominado “Diretrizes para
Seleção de Agentes Fiduciários”, revalidado periodicamente junto ao Conselho Deliberativo.
11.7. RISCO LEGAL

11.5. RISCO OPERACIONAL
Como Risco Operacional é “a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deﬁciência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos”, a gestão realizará ações
que garantam a adoção de normas e procedimentos de
controles internos, alinhados com a legislação aplicável.
Dentre os procedimentos de controle podem ser
destacados:
• A deﬁnição de rotinas de acompanhamento e
análise dos relatórios de monitoramento dos
riscos descritos nos tópicos anteriores;
• O estabelecimento de procedimentos formais
para tomada de decisão de investimentos;
• Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos Participantes do
processo decisório de investimento; e
• Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos
no processo planejamento, execução e controle
de investimento.
11.6. RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO
Na administração dos recursos ﬁnanceiros a Entidade adota o processo de terceirização total dos
investimentos, exceto carteira de imóveis conduzida
em gestão interna. Esse tipo de operação delega
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O risco legal está relacionado à não-conformidade
com normativos internos e externos, podendo gerar
perdas ﬁnanceiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem
sobre atividades e investimentos, será feito por meio:
• Da realização de relatórios de compliance que
permitam veriﬁcar a aderência dos investimentos
às diretrizes da legislação em vigor e à Política
de Investimento, realizados com periodicidade
mensal e analisados pelo Conselho Fiscal;
• Da revisão dos regulamentos dos veículos
de investimentos exclusivos, realizados com
periodicidade anual e analisados pela Diretoria
Executiva;
• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.
11.8. RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de
que o sistema ﬁnanceiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma
empresa. Apesar da diﬁculdade de gerenciamento
deste risco, ele não deve ser relevado. É importante
que ele seja considerado em cenários, premissas e
hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação aos eventos de risco.
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Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos
a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em
consideração os aspectos referentes à diversiﬁcação
de setores e emissores, bem como a diversiﬁcação de
gestores externos de investimento, visando mitigar a
possibilidade de inoperância desses prestadores de
serviço em um evento de crise.

RISCO

MONITORAMENTO

11.8.1. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS
A adoção dos procedimentos aqui descritos visa a
atender às melhores práticas, no que se refere ao
controle de riscos em uma EFPC, não somente ao que
se refere aos investimentos, mas também em relação
às demais questões operacionais.

CONTROLES

• Modelos de VaR e de B-VaR;
• Teste de Stress.

• Controle diário pelo gestor da carteira;
• Monitoramento periódico pela Entidade;
• Acompanhamento do desempenho e do descolamento em relação
aos índices pré-estabelecidos.

• Limitação por contrapartes;
• Diversiﬁcação;
• Acompanhamento de ratings.

• Controle diário pelo gestor da carteira;
• Monitoramento periódico pela Entidade;
• Enquadramento em relação à legislação aplicável e em relação à
Política de investimento do Plano.

• Necessidade de caixa;
• Liquidez de Ativos;
• Qualidade dos Ativos.

• Estudo de macroalocação de Ativos;
• Monitoramento de carência e resgate de fundos investidos;
• Monitoramento dos Ativos em carteira.

• Violação da legislação;
• Faltas em contratos;
• Erros da aplicação da lei.

• Elaboração de relatórios de enquadramento em relação à
legislação e à Política de investimento;
• Avaliação técnica e criteriosa dos contratos ﬁrmados com gestores
e prestadores de serviço;
• Sempre que necessário, a EFPC recorrerá a proﬁssionais para
defender seus interesses na esfera legal.

• Controles inadequados;
• Falhas de gerenciamento;
• Erros humanos.

• Mapeamento de processos e rotinas de trabalho;
• Adoção de práticas de governança corporativa;
• Certiﬁcação dos proﬁssionais que participam do processo de
tomada de decisão dos investimentos.

atuarial

• Incapacidade de cumprir as obrigações
previdenciárias.

• Realização de avaliações atuariais pelo menos uma vez ao ano.

sistÊmiCo

• Onda de quebra em cadeia das instituições
integrantes do sistema ﬁnanceiro.

• Priorizar o investimento em títulos soberanos e em títulos que
disponham de garantias.

• Evolução da Cota e volume negociado em
mercado secundário, quando houver.

• Acompanhamento das características principais de cada tipo de
fundo imobiliário via relatório do administrador. Por exemplo, para
FIIs de Renda será observado o nível de locação/inadimplência dos
inquilinos. Já para fiis de recebíveis imobiliários será observada a
plena execução dos pagamentos destes instrumentos de crédito.

• Processo de Seleção de Gestores Robusto com
sólido embasamento quantitativo e qualitativo.

• Deﬁnição de métricas para seleção de gestores e
acompanhamento das equipes de gestão das empresas gestoras
atualmente investidas pela “fundação”.

merCado

CrÉdito

liquidez

leGal

oPeraCional

investimentos
estruturados

Gestão
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O gestor que eventualmente extrapolar algum dos
limites de risco estabelecidos nesta Política de
Investimento deve comunicar à Entidade, que deve
tomar a medida mais adequada diante do cenário
e das condições de mercado da ocasião. A fundação pode eventualmente estabelecer junto a cada
gestor um prazo máximo para o reenquadramento
das operações.
Os limites de risco estabelecidos nesta Política de
Investimento também podem ser monitorados pela
própria Entidade, com eventual auxílio de consultoria
externa, uma vez que a EFPC responde pelos seus
investimentos perante órgãos ﬁscalizadores.

12. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
SOCIOAMBIENTAIS
Os princípios socioambientais podem ser entendidos
como um conjunto de regras que visam favorecer o
investimento em companhias que adotam, em suas
atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade socioambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto
de regras ocorre por meio da adesão a protocolos ou
iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e
organismos internacionais, como a Organização das
Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios socioambientais na
gestão dos recursos depende, portanto, da adequação
do processo de tomada de decisões, de forma que
os administradores da Entidade tenham condições de
cumprir as regras de investimento responsável.
Como a Entidade possui uma estrutura enxuta e
focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo
da vigência desta política, os princípios socioambientais serão observados sempre que possível, sem
adesão a protocolos e regras.
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2. DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS – PGA
12/2014
(em reais)

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO
SEGMENTO

DEZEMBRO/2013

renda fixa

1.064.960,90

Total de Investimentos

1.064.960,90

PERCENTUAL (%)
100

DEZEMBRO/2014

PERCENTUAL (%)

1.257.738,17

100

1.257.738,17

DISTRIBUIÇÃO POR GESTOR – GESTÃO TERCEIRIZADA
GESTOR
itaÚ

VALOR

PERCENTUAL (%)

41.505,35

3,30

itaÚ soBer

1.117.716,23

88,87

Total da Gestão Terceirizada

1.159.221,58

92,17

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO RENDA FIXA
ESPÉCIE

VALOR MERCADO

PERCENTUAL S/ SEGMENTO (%)

Conta Corrente

98.516,59

7,83

Total

98.516,59

7,83

títulos Privados

FUNDOS DE RENDA FIXA
ESPÉCIE

VALOR MERCADO

PERCENTUAL S/ SEGMENTO (%)

itaÚ soBerano referenCiado di lonGo Prazo

1.117.716,23

88,87

Total

1.117.716,23

88,87

valores a Pagar

0,00

0,00

valores a Pagar irf

0,00

0,00

valores a receber

41.505,35

3,30

Total

41.505,35

3,30

1.257.738,17

100,00

Valores a Pagar e Receber

Total do Segmento de Renda Fixa
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA

% INVESTIMENTO

renda fixa

LIMITE MÍNIMO (%)

100

LIMITE MÁXIMO (%)

50

100

CORRETAGENS
PAGAS

TOTAL

CUSTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
MÊS

GESTÃO

CUSTÓDIA

Jan

101,73

0,00

101,73

Fev

116,28

0,00

116,28

Mar

106,32

0,00

106,32

Abr

120,43

0,00

120,43

Mai

93,21

0,00

93,21

Jun

110,66

0,00

110,66

Jul

138,54

0,00

138,54

Ago

108,95

0,00

108,95

Set

105,02

0,00

105,02

Out

135,58

0,00

135,58

Nov

138,42

0,00

138,42

Dez

138,69

0,00

138,69

Total

1.413,83

0,00

1.413,83

PATRIMÔNIO

% INVESTIMENTO

LIMITE MÁXIMO (%)

1.117.875,31

88,88

100

98.517,07

7,83

80

1.216.392,38

96,71

valores a Pagar e receber

41.345,79

3,29

Total do Segmento

41.345,79

3,29

0,00

CUSTOS
ALOCAÇÃO
Renda Fixa
art. 35 inciso i – títulos Públicos federais
art. 35 inciso ii – demais títulos de renda fixa
Total do Segmento
Valores a Pagar e Receber
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3. BALANCETE – PLANO PGA BÁSICO
DATA REFERÊNCIA: 01/12/2014
(em reais)

CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

SALDO
ATUAL

CRÉDITO

10000000000000

ativo

769.971,32 d 1.686.382,36 d 1.666.753,74 C

789.599,94 d

11000000000000

disPonível

60.044,54 d

593.483,80 d

591.172,26 C

62.356,08 d

11100000000000

imediato

60.044,54 d

416.299,54 d

413.988,00 C

62.356,08 d

11110000000000

Caixa

10,65 d

0

0

10,65 d

11120000000000

BanCos Conta movimento

60.033,89 d

181.873,87 d

179.562,33 C

62.345,43 d

11120700000000

Banco itaú (cc 00524-6)

60.033,89 d

179.857,01 d

177.545,47 C

62.345,43 d

11120800000000

Banco itaú (cc 00694-7)

0

2.016,86 d

2.016,86 C

0

11130000000000

BanCos administradores de investimento

0

234.425,67 d

234.425,67 C

0

11130200000000

Banco itaú de investimentos s/a

0

180.331,37 d

180.331,37 C

0

11130400000000

Banco HsBC s/a

0

10.502,48 d

10.502,48 C

0

11130500000000

Western asset management Company ltda.

0

24.434,62 d

24.434,62 C

0

11130800000000

Banco BnP Paribas

0

19.157,20 d

19.157,20 C

0

11200000000000

vinCulado

0

177.184,26 d

177.184,26 C

0

11220000000000

numerários em trÂnsito

0

177.184,26 d

177.184,26 C

0

11220100000000

interface arrecadação

0

50.829,61 d

50.829,61 C

0

11220400000000

interface administrativo

0

126.354,65 d

126.354,65 C

0

12000000000000

realizável

709.926,78 d 1.092.898,56 d 1.075.581,48 C

727.243,86 d

12200000000000

Gestão administrativa

12210000000000

8.651,88 d

54.195,54 d

62.635,85 C

211,57 d

Contas a reCeBer

0

53.983,97 d

53.983,97 C

0

12210100000000

ContriBuiçÕes Para Custeio

0

53.983,97 d

53.983,97 C

0

12210101000000

Patrocinador(es)

0

50.215,78 d

50.215,78 C

0

12210104000000

autopatrocinados

0

613,83 d

613,83 C

0

12210105000000

Participantes em BPd

0

3.154,36 d

3.154,36 C

0

12220000000000

despesas antecipadas

8.651,88 d

0

8.651,88 C

0

12290000000000

outros realizáveis

0

211,57 d

0

211,57 d

12300000000000

investimentos

701.274,90 d 1.038.703,02 d 1.012.945,63 C

727.032,29 d

12340000000000

fundos de investimentos

636.733,26 d

951.637,12 d

902.843,44 C

685.526,94 d

12340200000000

referenciado

636.733,26 d

951.637,12 d

902.843,44 C

685.526,94 d

12390000000000

outros realizáveis

64.541,64 d

87.065,90 d

110.102,19 C

41.505,35 d

20000000000000

Passivo

769.971,32 C

445.351,39 d

464.980,01 C

789.599,94 C

21000000000000

exiGível oPeraCional

187.690,57 C

347.241,58 d

403.606,28 C

244.055,27 C

21200000000000

Gestão administrativa

187.690,57 C

138.900,13 d

195.264,83 C

244.055,27 C

21210000000000

Contas a Pagar

165.894,69 C

123.967,28 d

176.538,33 C

218.465,74 C
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

21220000000000

retenções a recolher

21240000000000

tributos a recolher

21300000000000

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

SALDO
ATUAL

CRÉDITO

12.283,25 C

5.272,85 d

10.542,37 C

17.552,77 C

9.512,63 C

9.660,00 d

8.184,13 C

8.036,76 C

investimentos

0

208.341,45 d

208.341,45 C

0

21340000000000

fundos de investimentos

0

103.579,99 d

103.579,99 C

0

21340200000000

referenciado

0

103.579,99 d

103.579,99 C

0

21380000000000

relacionados com o disponível

0

104.761,46 d

104.761,46 C

0

23000000000000

Patrimônio soCial

582.280,75 C

98.109,81 d

61.373,73 C

545.544,67 C

23200000000000

fundos

582.280,75 C

98.109,81 d

61.373,73 C

545.544,67 C

23220000000000

fundos administrativos

582.280,75 C

98.109,81 d

61.373,73 C

545.544,67 C

23220100000000

Plano de Gestão administrativa

582.280,75 C

98.109,81 d

61.373,73 C

545.544,67 C

40000000000000

Gestão administrativa

0

288.290,44 d

288.290,44 C

0

41000000000000

reCeitas

1.768.426,96 C

0

41100000000000

Gestão PrevidenCial

689.417,82 C

0

53.983,96 C

743.401,78 C

41110000000000

Correntes

689.417,82 C

0

53.983,96 C

743.401,78 C

41110100000000

PatroCinador(es)

639.064,64 C

0

50.215,78 C

689.280,42 C

41110101000000

Contribuição para Custeio

639.064,64 C

0

50.215,78 C

689.280,42 C

41110400000000

autopatrocinados

6.703,99 C

0

613,83 C

7.317,82 C

41110500000000

Participantes em BPd

43.649,19 C

0

3.154,35 C

46.803,54 C

41200000000000

investimentos

1.079.009,14 C

0

103.660,23 C 1.182.669,37 C

41210000000000

Custeio administrativo

1.079.009,14 C

0

103.660,23 C 1.182.669,37 C

42000000000000

desPesas

1.747.562,30 d

226.916,71 d

25.146,67 C 1.949.332,34 d

42100000000000

Gestão PrevidenCial

668.553,16 d

123.256,48 d

25.146,67 C

766.662,97 d

42110000000000

desPesas Comuns

474.456,74 d

108.054,23 d

25.000,00 C

557.510,97 d

42110200000000

treinamentos/congressos e seminários

8.368,54 d

1.509,00 d

0

9.877,54 d

42110400000000

serviços de terCeiros

441.870,81 d

100.725,24 d

25.000,00 C

517.596,05 d

42110402000000

Pessoa JurídiCa

441.870,81 d

100.725,24 d

25.000,00 C

517.596,05 d

42110402010000

Consultoria atuarial

45.366,66 d

2.350,00 d

0

47.716,66 d

42110402030000

Consultoria Jurídica

25.099,55 d

22.063,10 d

25.000,00 C

22.162,65 d

42110402060000

Gestão/planejamento estratégico

277.497,14 d

48.610,66 d

0

326.107,80 d

42110402070000

auditoria Contábil

3.489,80 d

25.000,00 d

0

28.489,80 d

42110402990000

outras

90.417,66 d

2.701,48 d

0

93.119,14 d

42110500000000

despesas Gerais

24.200,67 d

5.819,32 d

0

30.019,99 d

42119900000000

outras despesas

16,72 d

0,67 d

0

17,39 d
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

SALDO
ATUAL

CRÉDITO

42120000000000

desPesas esPeCífiCas

194.096,42 d

15.202,25 d

146,67 C

209.152,00 d

42120400000000

serviços de terCeiros

30.777,78 d

83,78 d

0

30.861,56 d

42120402000000

Pessoa JurídiCa

30.777,78 d

83,78 d

0

30.861,56 d

42120402030000

Consultoria Jurídica

30.777,78 d

83,78 d

0

30.861,56 d

42120500000000

despesas Gerais

63.460,17 d

1.934,34 d

0

65.394,51 d

42120700000000

tributos

99.858,47 d

13.184,13 d

146,67 C

112.895,93 d

42120701000000

Pis

11.547,96 d

1.093,33 d

20,50 C

12.620,79 d

42120702000000

Coﬁns

73.310,51 d

7.090,80 d

126,17 C

80.275,14 d

42120703000000

Taﬁc

15.000,00 d

5.000,00 d

0

20.000,00 d

42200000000000

investimentos

1.079.009,14 d

103.660,23 d

0 1.182.669,37 d

42210000000000

desPesas Comuns

1.076.509,14 d

83.085,23 d

0 1.159.594,37 d

42210200000000

treinamentos/congressos e seminários

40.537,90 d

6.756,32 d

42210400000000

serviços de terCeiros

995.910,19 d

74.552,58 d

0 1.070.462,77 d

42210402000000

Pessoa JurídiCa

995.910,19 d

74.552,58 d

0 1.070.462,77 d

42210402010000

Consultoria dos investimentos

712.081,00 d

68.616,58 d

0

780.697,58 d

42210402060000

Gestão/Planejamento estratégico

250.434,47 d

5.936,00 d

0

256.370,47 d

42210402990000

outras

33.394,72 d

0

0

33.394,72 d

42210500000000

despesas Gerais

40.061,05 d

1.776,33 d

0

41.837,38 d

42220000000000

desPesas esPeCífiCas

2.500,00 d

20.575,00 d

0

23.075,00 d

42220400000000

serviços de terCeiros

2.500,00 d

20.575,00 d

0

23.075,00 d

42220402000000

Pessoa JurídiCa

2.500,00 d

20.575,00 d

0

23.075,00 d

42220402060000

Gestão/Planejamento estratégico

2.500,00 d

20.575,00 d

0

23.075,00 d

45000000000000

fluxo dos investimentos

56.500,48 C

0

7.389,77 C

63.890,25 C

45100000000000

fluxo Positivo dos investimentos

56.500,48 C

0

7.389,77 C

63.890,25 C

47000000000000

Constituição/reversão de fundos

77.365,14 d

61.373,73 d

98.109,81 C

40.629,06 d

50000000000000

fluxo dos investimentos

0

7.389,77 d

7.389,77 C

0

51000000000000

rendas/variaçÕes Positivas

56.500,48 C

0

7.389,77 C

63.890,25 C

51400000000000

fundos de investimentos

56.500,48 C

0

7.389,77 C

63.890,25 C

51410000000000

fundos

56.500,48 C

0

7.389,77 C

63.890,25 C

51410200000000

referenciado

56.500,48 C

0

7.389,77 C

63.890,25 C

58000000000000

apuração do fluxo dos investimentos

56.500,48 d

7.389,77 d

0

63.890,25 d

0

47.294,22 d

145

4. BALANCETE – PLANO PGA SUPLEMENTAR
DATA REFERÊNCIA: 01/12/2014
(em reais)

CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

10000000000000 ativo

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

SALDO
ATUAL

CRÉDITO

460.590,28 d

956.356,12 d

948.596,60 C

468.349,80 d

11000000000000 disPonível

34.011,40 d

364.298,29 d

362.149,18 C

36.160,51 d

11100000000000 imediato

34.011,40 d

225.246,67 d

223.097,56 C

36.160,51 d

108,95 d

0

0

108,95 d

33.902,45 d

92.581,07 d

90.431,96 C

36.051,56 d

0

1.119,61 d

1.119,61 C

0

33.902,45 d

91.461,46 d

89.312,35 C

36.051,56 d

0

132.665,60 d

132.665,60 C

0

11130200000000 Banco itaú de investimentos s/a

0

90.162,94 d

90.162,94 C

0

11130400000000 Banco HsBC s/a

0

8.251,94 d

8.251,94 C

0

11130500000000 Western asset management Company ltda.

0

19.198,64 d

19.198,64 C

0

11130800000000 Banco BnP Paribas

0

15.052,08 d

15.052,08 C

0

11200000000000 vinCulado

0

139.051,62 d

139.051,62 C

0

11220000000000 numerários em trÂnsito

0

139.051,62 d

139.051,62 C

0

11220100000000 interface arrecadação

0

68.010,40 d

68.010,40 C

0

11220400000000 interface administrativo

0

71.041,22 d

71.041,22 C

0

426.578,88 d

592.057,83 d

586.447,42 C

432.189,29 d

1.651,88 d

72.856,85 d

74.508,73 C

0

12210000000000 Contas a reCeBer

0

70.856,85 d

70.856,85 C

0

12210100000000 ContriBuiçÕes Para Custeio

0

70.856,85 d

70.856,85 C

0

12210101000000 Patrocinador(es)

0

66.538,91 d

66.538,91 C

0

12210104000000 autopatrocinados

0

1.471,49 d

1.471,49 C

0

12210105000000 Participantes em BPd

0

2.846,45 d

2.846,45 C

0

1.651,88 d

2.000,00 d

3.651,88 C

0

12300000000000 investimentos

424.927,00 d

519.200,98 d

511.938,69 C

432.189,29 d

12340000000000 fundos de investimentos

424.927,00 d

519.200,98 d

511.938,69 C

432.189,29 d

12340200000000 referenciado

424.927,00 d

519.200,98 d

511.938,69 C

432.189,29 d

20000000000000 Passivo

460.590,28 C

226.989,49 d

234.749,01 C

468.349,80 C

21000000000000 exiGível oPeraCional

171.705,39 C

139.885,07 d

192.830,32 C

224.650,64 C

21200000000000 Gestão administrativa

171.705,39 C

93.465,06 d

146.410,31 C

224.650,64 C

11110000000000 Caixa
11120000000000 BanCos Conta movimento
11120400000000 Banco itaú s/a (cc 03529-2)
11120700000000 Banco itaú (cc 00524-6)
11130000000000

BanCos administradores de
investimento

12000000000000 realizável
12200000000000 Gestão administrativa

12220000000000 despesas antecipadas
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

SALDO
ATUAL

DÉBITO

CRÉDITO

152.824,38 C

81.542,20 d

133.259,27 C

204.541,45 C

11.043,08 C

3.952,57 d

7.908,55 C

14.999,06 C

7.837,93 C

7.970,29 d

5.242,49 C

5.110,13 C

21300000000000 investimentos

0

46.420,01 d

46.420,01 C

0

21340000000000 fundos de investimentos

0

46.420,01 d

46.420,01 C

0

21340200000000 referenciado

0

46.420,01 d

46.420,01 C

0

23000000000000 Patrimônio soCial

288.884,89 C

87.104,42 d

41.918,69 C

243.699,16 C

23200000000000 fundos

288.884,89 C

87.104,42 d

41.918,69 C

243.699,16 C

23220000000000 fundos administrativos

288.884,89 C

87.104,42 d

41.918,69 C

243.699,16 C

23220100000000 Plano de Gestão administrativa

288.884,89 C

87.104,42 d

41.918,69 C

243.699,16 C

0

216.980,88 d

216.980,88 C

0

1.374.986,41 C

0

101.077,30 C

1.476.063,71 C

41100000000000 Gestão PrevidenCial

517.008,23 C

0

38.252,49 C

555.260,72 C

41110000000000 Correntes

517.008,23 C

0

38.252,49 C

555.260,72 C

41110100000000 PatroCinador(es)

466.905,65 C

0

33.934,56 C

500.840,21 C

41110101000000 Contribuição para Custeio

466.905,65 C

0

33.934,56 C

500.840,21 C

41110400000000 autopatrocinados

15.485,42 C

0

1.471,48 C

16.956,90 C

41110500000000 Participantes em BPd

34.617,16 C

0

2.846,45 C

37.463,61 C

41200000000000 investimentos

857.978,18 C

0

62.824,81 C

920.802,99 C

41210000000000 Custeio administrativo

857.978,18 C

0

62.824,81 C

920.802,99 C

1.414.782,24 d

175.062,19 d

25.132,96 C

1.564.711,47 d

42100000000000 Gestão PrevidenCial

556.804,06 d

112.237,38 d

25.132,96 C

643.908,48 d

42110000000000 desPesas Comuns

443.572,99 d

103.875,28 d

25.000,00 C

522.448,27 d

8.368,54 d

1.509,00 d

0

9.877,54 d

42110400000000 serviços de terCeiros

413.422,51 d

96.751,28 d

25.000,00 C

485.173,79 d

42110402000000 Pessoa JurídiCa

413.422,51 d

96.751,28 d

25.000,00 C

485.173,79 d

42110402010000 Consultoria atuarial

40.862,36 d

2.350,00 d

0

43.212,36 d

42110402030000 Consultoria Jurídica

25.099,63 d

22.063,09 d

25.000,00 C

22.162,72 d

267.886,48 d

45.751,61 d

0

313.638,09 d

3.489,80 d

25.000,00 d

0

28.489,80 d

21210000000000 Contas a Pagar
21220000000000 retenções a recolher
21240000000000 tributos a recolher

40000000000000 Gestão administrativa
41000000000000 reCeitas

42000000000000 desPesas

42110200000000 treinamentos/Congressos e seminários

42110402060000 Gestão/Planejamento estratégico
42110402070000 auditoria Contábil
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CONTA
CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

SALDO
ANTERIOR

DÉBITO

SALDO
ATUAL

CRÉDITO

42110402990000 outras

76.084,24 d

1.586,58 d

0

77.670,82 d

42110500000000 despesas Gerais

21.765,26 d

5.614,61 d

0

27.379,87 d

42119900000000 outras despesas

16,68 d

0,39 d

0

17,07 d

42120000000000 desPesas esPeCífiCas

113.231,07 d

8.362,10 d

132,96 C

121.460,21 d

42120400000000 serviços de terCeiros

20.717,04 d

0

0

20.717,04 d

42120402000000 Pessoa JurídiCa

20.717,04 d

0

0

20.717,04 d

42120402030000 Consultoria Jurídica

20.717,04 d

0

0

20.717,04 d

42120500000000 despesas Gerais

21.064,41 d

1.119,61 d

0

22.184,02 d

42120700000000 tributos

71.449,62 d

7.242,49 d

132,96 C

78.559,15 d

8.922,51 d

699,34 d

18,58 C

9.603,27 d

56.527,11 d

4.543,15 d

114,38 C

60.955,88 d

6.000,00 d

2.000,00 d

0

8.000,00 d

42200000000000 investimentos

857.978,18 d

62.824,81 d

0

920.802,99 d

42210000000000 desPesas Comuns

857.978,18 d

62.824,81 d

0

920.802,99 d

13.512,62 d

2.252,10 d

0

15.764,72 d

42210400000000 serviços de terCeiros

812.345,57 d

59.177,03 d

0

871.522,60 d

42210402000000 Pessoa JurídiCa

812.345,57 d

59.177,03 d

0

871.522,60 d

42210402010000 Consultoria dos investimentos

553.791,58 d

53.913,03 d

0

607.704,61 d

42210402060000 Gestão/Planejamento estratégico

233.321,79 d

5.264,00 d

0

238.585,79 d

42210402990000 outras

25.232,20 d

0

0

25.232,20 d

42210500000000 despesas Gerais

32.119,99 d

1.395,68 d

0

33.515,67 d

45000000000000 fluxo dos investimentos

32.519,24 C

0

3.666,20 C

36.185,44 C

45100000000000 fluxo Positivo dos investimentos

32.519,24 C

0

3.666,20 C

36.185,44 C

47000000000000 Constituição/reversão de fundos

7.276,59 C

41.918,69 d

87.104,42 C

52.462,32 C

0

3.666,24 d

3.666,24 C

0

51000000000000 rendas/variaçÕes Positivas

32.519,24 C

0,04 d

3.666,24 C

36.185,44 C

51400000000000 fundos de investimentos

32.519,24 C

0,04 d

3.666,24 C

36.185,44 C

51410000000000 fundos

32.519,24 C

0,04 d

3.666,24 C

36.185,44 C

51410200000000 referenciado

32.519,24 C

0,04 d

3.666,24 C

36.185,44 C

58000000000000 apuração do fluxo dos investimentos

32.519,24 d

3.666,20 d

0

36.185,44 d

42120701000000 Pis
42120702000000 Coﬁns
42120703000000 Taﬁc

42210200000000 treinamentos/Congressos e seminários

50000000000000 fluxo dos investimentos
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OUTROS dOcUMenTOS
1. MANIFESTAÇÃO ATUARIAL
FUNDAMENTAÇÃO DAS
HIPÓTESES E PREMISSAS
ATUARIAIS 2014
1. INTRODUÇÃO
Em atendimento ao disposto na Resolução MPS/
CGPC no 18, de 28 de março de 2006, alterada pelas
Resoluções MPS/CNPC no 9, de 29 de novembro de
2012 e MPS/CNPC no 15, de 19 de novembro de 2014,
e a Instrução MPS/PREVIC no 7, de 12 de dezembro
de 2013, que estabelece parâmetros técnico-atuariais
para estruturação de Plano de Benefícios de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC
e dá outras providências, se faz necessária a realização de um estudo das hipóteses utilizadas nas avaliações atuariais dos Planos, no intuito de atestar se as
hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e
ﬁnanceiras, bem como os demais itens referentes ao
custeio proposto para o Plano de Benefícios, inclusive
a adoção de taxa de juros, estão adequadas às características da sua massa de Participantes e Assistidos,
e ao Regulamento do Plano de Benefícios de caráter previdenciário, de forma a evitar ganhos e perdas
atuariais cumulativas ao longo do tempo.
Não obstante, cabe destacar que o Risco Atuarial está
intrinsecamente relacionado à impossibilidade de honrar
os compromissos relativos aos Benefícios contratados
e previstos em Regulamento, dada pela não realização
ou pelo excesso de realização de eventos aleatórios,
considerados na Avaliação Atuarial de um Plano de
Benefícios, quais sejam, a morte de um Participante
em atividade, gerando em consequência uma pensão
por morte; a invalidez de um Participante, gerando em
decorrência uma aposentadoria por invalidez; a aposentadoria de um Participante, gerando a sobrevivência de

um Assistido, além do tempo de sobrevida previsto nas
tábuas de mortalidade; dentre outros eventos, conforme
os dispêndios com pagamentos dos respectivos Benefícios e de acordo com a modelagem do Plano.
Assim, o Risco Atuarial pode ser decorrente, preliminarmente, da adoção de hipóteses e premissas atuariais que não se conﬁrmem, ou que se revelem pouco
aderentes à massa de Participantes e Assistidos, ou,
ainda, da adoção de metodologias que se mostrem
inadequadas. Desta forma, é primordial que as hipóteses utilizadas sejam as mais aderentes possíveis às
características da população analisada, a ﬁm de se
obter valores das obrigações previdenciais e do plano
de custeio condizentes com a realidade do Plano.
Dessa forma, o presente Relatório visa apresentar à
PRhosper o resultado do estudo de aderência das
premissas atuariais, hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras utilizadas no Plano de
Aposentadoria Básico e no Plano de Aposentadoria Suplementar, com base nos dados e informações
disponibilizados pela Entidade.
Ressalta-se que, conforme item 4.61 acrescido na
Resolução MPS/CGPC no 18/2006, alterada pela
Resolução MPS/CNPC no 9/2012, os estudos de
aderência devem ser aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo, além de atestados
tempestivamente em parecer do Conselho Fiscal da
Entidade.
Destarte, tal estudo objetiva, também, atender às
determinações da Resolução MPS/CGPC no 13, de 1o
de outubro de 2004, que estabelece princípios, regras
e práticas de governança, gestão e controles internos
a serem observados pelas Entidades fechadas de
previdência complementar – EFPC, em especial no
que se refere ao Risco Atuarial, considerando, ainda,
Considerando o texto vigente para o exercício de 2014, conforme a resolução
o
mPs/CnPC n 09/12, uma vez que as alterações promovidas pela resolução mPs/
o
CnPC n 15/14 tem vigência para o exercício de 2015.
1
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a obrigatoriedade trazida pela mesma Resolução
quanto à manifestação do Conselho Fiscal, em periodicidade no mínimo semestral, dentre outros temas,
sobre a aderência das hipóteses.
Destacamos que as hipóteses econômicas e ﬁnanceiras que guardam relação com as atividades da Patrocinadora, conforme Resolução MPS/CGPC no 18/2006,
alterada pelas Resoluções MPS/CNPC no 9/2012
e MPS/CNPC no 15/2014, deverão ser deﬁnidas
e devidamente fundamentadas pela Patrocinadora, sendo arquivadas na Entidade, considerando
que, neste trabalho, apresentaremos apenas subsídios
para tais hipóteses, visando subsidiar a deﬁnição, se
assim for de interesse da Patrocinadora e do Instituto.
Adicionalmente, cumpre-nos destacar a importância
da realização deste trabalho, bem como a validação
dos resultados pela PRhosper, tendo em vista a realização das Avaliações Atuariais anuais, em especial
com o advento da Instrução MPS/PREVIC no 12/2014
e em decorrência da necessidade de elaboração da
Política de Investimentos, em especial os estudos de
Asset Liability Management – ALM quando for o caso,
e do Orçamento do Plano, para os quais é desejável
que já contemplem as deﬁnições, resultados e conclusões extraídas do presente trabalho, tendo em vista a
necessidade de que sejam o mais ﬁdedignos, quanto
possível, aos cenários reais do Plano em questão.
Cabe alertar que a utilização de parâmetros
incoerentes com a realidade de mercado e os
cenários reais dos Participantes e Assistidos
vinculados ao Plano de Benefícios, dependendo
de sua modalidade, poderá comprometer a sua
solvência econômica e ﬁnanceira.

2. EMBASAMENTO TÉCNICO
Via de regra, os cálculos efetuados em uma Avaliação
Atuarial envolvem, independentemente do método
atuarial de capitalização utilizado, projeções futuras
acerca de parâmetros, tais como salários, Benefícios, juros, inﬂação, mortalidade, invalidez, rotatividade, morbidez, dentre outros. Cabe ressaltar
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que nenhum resultado atuarial deve ser analisado sem
o conhecimento prévio da complexidade do cenário
de hipóteses utilizado na avaliação a que se tratar.
Dessa forma, a realização de estudo especíﬁco para
veriﬁcação da aderência das hipóteses e premissas
adotadas nas Avaliações Atuariais de um Plano de
Benefícios, neste caso, Estudo Retrospectivo e Prospectivo das hipóteses biométricas, demográﬁcas,
econômicas e ﬁnanceiras, assim como de métodos
e regimes de ﬁnanciamento é de suma importância
para o seu equilíbrio, uma vez que os cálculos atuariais efetuados em uma Avaliação Atuarial, não são,
por si só, considerados como instrumento suﬁciente
para este ﬁm.
Apesar da necessária e permanente verificação
quanto à adequação das hipóteses biométricas,
demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras adotadas
nos cálculos atuariais, fruto da boa técnica a ser
observada pelo responsável técnico-atuarial do
Plano a ser avaliado, a publicação da Resolução
MPS/CGPC no 18/2006, alterada pelas Resoluções
MPS/CNPC no 9/2012 e MPS/CNPC no 15/2014, e da
Resolução MPS/CGPC no 13/2004 tornaram obrigatória tal prática, bem como deﬁniram a responsabilidade da Patrocinadora, dos membros estatutários,
dos atuários e dos auditores atuariais, como a seguir:
RESOLUÇÃO MPS/CGPC No 18, DE 28 DE
MARÇO DE 2006, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES MPS/CNPC No 9, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012 E MPS/CNPC No 15, DE 19 DE
NOVEMBRO DE 2014
“1. As hipóteses biométricas, demográﬁcas,
econômicas e financeiras devem estar
adequadas às características da massa de
Participantes e Assistidos e do Plano de
Benefícios de caráter previdenciário.
1.1 A comprovação de adequação das hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras às características da
massa de Participantes e Assistidos e
do Plano de Benefícios de caráter previdenciário é exigida para os Planos cujos
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Benefícios tenham seu valor ou nível
previamente estabelecido e cujo custeio
seja determinado atuarialmente, de forma
a assegurar sua concessão e manutenção,
bem como para os Planos que adquiram
característica de Benefício Deﬁnido na fase
de concessão.
1.2. A EFPC deverá solicitar do Patrocinador
ou, se for o caso, do instituidor do Plano
de Benefícios manifestação fundamentada
sobre as hipóteses econômicas e ﬁnanceiras que guardem relação com suas
respectivas atividades, cuja declaração
fornecida deverá ser arquivada, ﬁcando
à disposição da PREVIC. (Redação dada
pela Resolução MPS/CNPC no 15/2014).
1.3. As justiﬁcativas para as demais hipóteses
adotadas na avaliação atuarial do Plano de
Benefícios também deverão ser arquivadas, ﬁcando à disposição da PREVIC.
(...)
2.4. A adequação da tábua biométrica utilizada para projeção de longevidade
deverá ser atestada por meio de estudo
especíﬁco, cujos resultados comprovem
a aderência, nos três últimos exercícios, entre o comportamento demográﬁco
da massa de Participantes e Assistidos
vinculados ao Plano e a respectiva tábua
biométrica utilizada. (Redação dada pela
Resolução MPS/CNPC no 9/2012).
(...)
3. Sem prejuízo da responsabilidade do Patrocinador ou do Instituidor, a adoção e aplicação das
hipóteses biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras são de responsabilidade
dos membros estatutários da EFPC, na forma
de seu Estatuto, a qual deverá nomear, dentre
os membros de sua Diretoria Executiva, administrador responsável pelo Plano de Benefícios.
3.1. Será também responsável o atuário que

tenha proposto ou validado as hipóteses
adotadas na avaliação atuarial do Plano de
Benefícios, bem como o atuário responsável pela auditoria atuarial.”
(...)
4. A taxa de juros real anual, a ser utilizada como
taxa de desconto para apuração do valor
presente dos ﬂuxos de Benefícios e Contribuições de um Plano de Benefícios, corresponderá
ao valor esperado da rentabilidade futura de
seus investimentos.
4.1. Deverá ser demonstrada, em estudo técnico,
a convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio
e ao ﬂuxo futuro de receitas de Contribuições e de pagamento de Benefícios.
4.2. A EFPC poderá adotar taxa de juros real
anual limitada ao intervalo compreendido
entre 70% (setenta por cento) da taxa de
juros parâmetro e 0,4% (quatro décimos
por cento) ao ano -a.a. acima da taxa de
juros parâmetro.
(...)
4.3. A PREVIC poderá determinar a realização
de novo estudo técnico, caso os estudos de que tratam os itens 4.1 e 4.2.2
sejam avaliados como inconsistentes
ou insuficientes.(Nova redação dada
pela Resolução MPS/CNPC n o 15, de
19/11/2014).
(...)
4.5.1. Os estudos técnicos deverão ser:
I – elaborados por atuário habilitado e legalmente responsável
pelo Plano de Benefícios;
II – aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo;
III – acompanhados de parecer do
Conselho Fiscal, e;
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IV – disponibilizados, quando requisitados, aos Participantes, aos
Patrocinadores, aos instituidores
e à PREVIC. (Redação dada pela
Resolução MPS/CNPC no 15/2014)
(Grifos nossos).

dos da Avaliação Atuarial anual do exercício de
2013, sendo importante ressaltar que o referido
estudo de hipóteses atuariais levou em consideração a legislação vigente até a data de emissão deste documento, os Regulamentos dos
Planos de Benefícios, executados e administrados por essa PRhosper, Nota Técnica Atuarial
e os dados e informações apresentadas pela
Entidade, solicitados por meio da correspondência GAMA 81 – CT 314/14.

4.6. Os estudos referidos nos subitens 2.4, 4.1
e 4.3 deverão ser:
I – elaborados por atuário habilitado e
legalmente responsável pelo Plano de
Benefícios;
II – aprovados pela Diretoria Executiva
e pelo Conselho Deliberativo; e
III – atestados tempestivamente em parecer do Conselho Fiscal da Entidade
Fechada. (Incluído pela Resolução
MPS/CNPC n o 09, de 29/11/2012)
(Grifos nossos).
RESOLUÇÃO MPS/CGPC No 13, DE 01 DE
OUTUBRO DE 2004
“Art. 8o Cabe aos órgãos estatutários, no âmbito
de suas competências, zelar pela adequação
e aderência da Política de Investimento, das
premissas e das hipóteses atuariais dos Planos
de Benefícios, especialmente diante de fatores
supervenientes. (...)
Art. 19. Sem prejuízo de atribuições deﬁnidas em
normas especíﬁcas, o conselho ﬁscal emitirá
relatórios de controles internos, pelo menos
semestralmente, que contemplem, no mínimo:
I – “as conclusões dos exames efetuados, inclusive
sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores dos Planos de Benefícios às normas em
vigor e à Política de Investimentos, a aderência das premissas e hipóteses atuariais e a
execução orçamentária;” (Grifos nossos).
Neste estudo, foram verificadas hipóteses
biométricas, demográﬁcas, econômicas e ﬁnanceiras, tendo como data-base primordial o dia
30 de junho de 2014, considerando os resulta-
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3. DADOS E INFORMAÇÕES PARA OS TESTES
Para realização do presente estudo, foram solicitados e recebidos da PRhosper, de acordo com as
peculiaridades dos Planos, os dados listados abaixo,
considerando como válidas as informações disponibilizadas pela Entidade, as quais são de sua inteira
responsabilidade:
I.

Distribuição dos expostos aos riscos de morte
e invalidez, segregados em Participantes,
Aposentados Inválidos, Aposentados Válidos
e Pensionistas;

II. Número de Participantes que solicitaram o
cancelamento da sua participação no Plano;
III. Ocorrência dos eventos de invalidez, entradas
em aposentadoria, morte de Aposentados Inválidos, morte de Aposentados Válidos, morte de
Pensionistas e morte de Participantes;
IV. Expectativa média anual de rentabilidade
líquida, projetada para o prazo da duration do
Plano, contados a partir de 01/01/2014;
V. A expectativa média anual de inﬂação projetada
para o prazo da duration, contada a partir de
01/01/2014 para a taxa INPC;
VI. Política de Investimentos dos Planos administrados pela PRhosper com a forma de alocação dos
Ativos existentes em cada Plano de Benefícios; e
VII. Nos termos estabelecidos no art. 5o, § 2o da
Instrução MPS/PREVIC no 7/2013, declaração
do AETQ – Administrador Estatutário Tecnica-
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mente Qualiﬁcado, acerca da validade das informações técnicas referentes aos investimentos,
conforme Anexo III.

Interna de Retorno – TIR da rentabilidade real,
gerada pelo ﬂuxo de caixa dos ganhos ﬁnanceiros do Plano.

Ressaltamos que as informações solicitadas para a
execução dos estudos retrospectivos, conforme documento especíﬁco repassado à Entidade, por meio de
correspondência eletrônica, GAMA 81 – CT 314/14,
estavam posicionados em 30/06/2014.

As respectivas metodologias encontram-se
dispostas em Nota Técnica Atuarial especíﬁca para Testes de Aderência de Hipóteses Biométricas, Demográﬁcas, Econômicas
e Financeiras, disponibilizada separadamente
deste relatório.

4. METODOLOGIA UTILIZADA
4.1. TESTE DE ADERÊNCIA DAS HIPÓTESES
Para a realização dos estudos técnicos, utilizamos as seguintes metodologias e premissas,
considerando as informações disponibilizadas
pela Entidade conforme item 3 deste Relatório:
• Dados cadastrais informados pela Entidade
a esta Consultoria, tendo esta, apurado as
frequências de ocorrência de morte de Participantes, Assistidos Válidos e Inválidos, entrada
em invalidez e desligamentos, do período de
2011 a jun/2014, considerando a data de nascimento para a elaboração das frequências;
• Tábuas de Mortalidade Geral, Mortalidade de
Inválidos e Entrada em Invalidez, comumente
utilizadas no mercado de seguros e previdência aberta e fechada;
• O Estudo Retrospectivo de aderência das
hipóteses biométricas e demográficas foi
realizado pelo método estatístico de análises
de valores observados contra valores esperados de uma amostra (Kolmogorov-Smirnov e
Teste Qui-quadrado de Independência), considerando, para ambos, o nível de signiﬁcância
de 5% (cinco por cento);
• O Viés de Tendência reﬂete a tendência de
aumento ou redução dos desvios (diferença
entre valores observados e esperados) ao
longo do tempo;
• Os Estudos Prospectivos de convergência da
taxa de juros se deram pela apuração da Taxa

4.2. REGIME FINANCEIRO
Os regimes ﬁnanceiros resumem-se, na teoria
clássica da ciência atuarial, em Repartição
Simples – RS, Capitais de Cobertura – RCC e
Capitalização – RC, sendo, ainda, encontradas
na literatura as variantes intermediárias a esses
regimes, em que se adotam carregamentos, escalonamentos ou cálculos quinquenais ou trienais
na apuração dos custos dos Planos, os quais
gerarão, ou não, uma capitalização de maior ou
menor nível.
Em suma, a escolha do Regime Financeiro recai
na observância da legislação aplicável, na segurança para os Assistidos e Participantes, na
possível volatilidade das Contribuições, na solvabilidade e na capacidade econômica do Patrocinador, dos Participantes e dos Assistidos.
Em termos gerais, observamos a deﬁnição clássica de Regimes Financeiros, também denominados de Regimes de Repartição, que consistem
nas técnicas utilizadas para promover a repartição de custos entre os Assistidos, Participantes
e/ou Patrocinadores dos Planos de Benefícios
Previdenciais, conforme apresentados nos subitens a seguir.
4.2.1. CAPITALIZAÇÃO
Neste regime, todos os Benefícios (concedidos e a conceder) são contemplados na
repartição, fazendo o recolhimento das
parcelas respectivas. Assim, os Participantes em atividade têm as suas provisões de
Benefícios a conceder constituídas grada-
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tivamente até que, por sua vez, entrem em
gozo de Benefício.
4.2.2. REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE
COBERTURA
É um regime no qual as provisões são
constituídas unicamente para os Benefícios concedidos. Em outros termos, os
Participantes e Assistidos contribuem em
um determinado exercício apenas para a
integralização das provisões daqueles que
entram em gozo de Benefícios no mesmo
exercício, nada vertendo em seu próprio
Benefício de Capitalização.
4.2.3. REPARTIÇÃO SIMPLES
É um regime no qual as Contribuições
dos Participantes e Assistidos são calculadas segundo os conceitos de receita e
despesa e em que se arrecada o suﬁciente
para a cobertura dos eventos garantidos,
à medida que ocorram, sem se levar em
consideração o fator eventualidade e a
acumulação de recursos.
4.2.4. LEGISLAÇÃO ACERCA DOS REGIMES
FINANCEIROS
Na observância da legislação aplicável, qual seja, a mais especiﬁca delas, a
Resolução MPS/CGPC no 18/2006, que da
leitura de seu Anexo temos que:
“(...)
5. Serão admitidos os seguintes regimes
ﬁnanceiros:
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invalidez, por morte, por doença
ou reclusão, cuja concessão seja
estruturada na forma de renda.
5.3. Repartição simples – para Benefícios
pagáveis por invalidez, por morte,
por doença ou por reclusão, todos
na forma de pagamento único.
5.3.1. Será admitida a adoção do
regime ﬁnanceiro de repartição simples para Benefícios
cujo evento gerador seja a
doença ou a reclusão, onde a
concessão seja sob a forma
de renda temporária de até
cinco anos.”
4.2.5. CONCLUSÃO ACERCA DOS REGIMES
FINANCEIROS
4.2.5.1. Plano Básico
Conforme Anexo I, observados os
Regimes de Financiamento aplicados
aos Benefícios do Plano Básico, qual
seja, Capitalização, entendemos que o
regime adotado embute a aderência à
legislação e fornecem segurança aos
Participantes e Assistidos.
Portanto, o Regime Financeiro
adotado pelo Plano é considerado
aderente à massa avaliada, bem
como ao perﬁl do Plano de Benefícios.
4.2.5.2. Plano Suplementar

5.1. Capitalização – nas suas diversas
modalidades, sendo obrigatório
para o ﬁnanciamento dos Benefícios que sejam programados e
continuados, e facultativo para
os demais, na forma de renda ou
pagamento único.

Conforme Anexo II, observados o
Regime de Financiamento aplicado
aos Benefícios do Plano Suplementar, qual seja, Capitalização, entendemos que o regime adotado embute a
aderência à legislação e fornece segurança aos Participantes e Assistidos.

5.2. Repartição de capitais de cobertura – para Benefícios pagáveis por

Portanto, o Regime Financeiro
adotado pelo Plano é considerado
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aderente à massa avaliada, bem
como ao perﬁl do Plano de Benefícios.
4.3. MÉTODO FINANCEIRO
O Método de Financiamento, também denominado de Método Financeiro ou Método Atuarial,
consiste na metodologia adotada pelo atuário
responsável técnico pelo Plano, com a ﬁnalidade
de acompanhar o Plano e mensurar a forma de
acumulação dos recursos garantidores, o qual
determina o valor e a periodicidade das Contribuições necessárias ou não, bem como os valores
das Provisões Matemáticas necessárias, a ﬁm de
satisfazer os compromissos futuros, face às características biométricas, demográﬁcas, ﬁnanceiras e
econômicas dos Participantes e Assistidos, para
que o Plano possa cumprir com as obrigações
oferecidas pelo Regulamento e, de uma forma
geral, garantir a sua solvência ao longo do tempo.
Pelo fato de haver diferentes Métodos de Financiamento subentende-se que existem diferentes
objetivos e formas de olhar para as Provisões
Matemáticas e Contribuições necessárias em
cada momento, o que naturalmente pode ser
discutido e encarado sob diferentes perspectivas, quais sejam, prudenciais, contabilísticas, ou
de pura racionalidade econômica. Também não
são alheias a essas diferenças a segurança para
os Assistidos e Participantes, a possível volatilidade das Contribuições para o Plano, a solvabilidade e a capacidade econômica do próprio
Patrocinador, as garantias exigidas pela legislação aplicável e questões de natureza ﬁscal para
os Participantes e para a Patrocinadora, em face
de que o método vai implicar em maior ou menor
esforço contributivo em determinados exercícios.
Em termos gerais, o Método de Financiamento
tem por princípio permitir:
a) A correta determinação da responsabilidade
atuarial existente para com o Plano em um
determinado momento e, em especial, a
componente atribuível aos serviços prestados

(Provisões Matemáticas);
b) A determinação da taxa ou valor das Contribuições aconselháveis em cada momento (contribuição normal ou contribuição extraordinária);
c) Salvaguardar os direitos e segurança dos
Assistidos e Participantes, face aos diversos
riscos existentes;
d) Imputar a cada exercício os custos originados
naquele exercício;
e) Respeitar a legislação e normativos em vigor.
A legislação vigente, qual seja, Resolução MPS/
CGPC no 18/2006, nos emite a seguinte regra
geral:
“(...)
Financiamento do Plano de Benefícios.
6. No Plano na modalidade de Benefício Deﬁnido, o método de ﬁnanciamento mínimo
dos encargos atuariais, no Regime Financeiro
de Capitalização, será o de crédito unitário.
6.1. Não se aplica o disposto no item 6 aos
Planos de Benefícios em extinção.
7. No Plano de Benefícios oferecido por Patrocinador, o critério de custeio poderá prever
a separação dos encargos correspondentes
ao período anterior à implantação do Plano,
denominado serviço passado, e ao período
posterior à implantação do Plano, denominado
serviço futuro.” (Grifos nossos).
4.3.1. CONCLUSÃO ACERCA DOS MÉTODOS
DE FINANCIAMENTO
4.3.1.1. Plano Básico
Conforme Anexo I, observado o
método de ﬁnanciamento aplicado aos
Benefícios do Plano Básico estruturados em Regime de Capitalização, quais
sejam, Capitalização Financeira, Agregado e Sistema Misto, entendemos que
os Métodos de Financiamento adotados embute aderência à legislação e

155

fornece segurança aos Participantes e
Assistidos.

de determinado Plano de Benefícios, bem como
a mitigação dos ganhos e perdas atuariais.

Portanto, os Métodos de Financiamento adotado são considerados
aderentes à massa avaliada, bem
como ao perﬁl do Plano de Benefícios.

5.1.1. TÁBUAS DE MORTALIDADE GERAL

4.3.1.2. Plano Suplementar
Conforme Anexo II, observados os
métodos de ﬁnanciamento aplicados
aos Benefícios do Plano Suplementar
estruturados em Regime de Capitalização, quais sejam, Capitalização Financeira e Agregado, entendemos que os
Métodos de Financiamento adotados
embutem aderência à legislação e
fornece segurança aos Participantes
e Assistidos.
Portanto, os Métodos de Financiamento adotados são considerados aderentes à massa avaliada,
bem como ao perﬁl do Plano de
Benefícios.

5. ESTUDO RETROSPECTIVO DE HIPÓTESES
Nos subitens a seguir, descrevemos os resultados
apurados no Estudo Retrospectivo de hipóteses atuariais realizado pela GAMA, segregados pela hipótese
testada.
5.1. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS
Os riscos de mortalidade e de sobrevivência estão associados à correta estimação dos
valores médios de ocorrência de eventos do
grupo de pessoas vinculadas a um Plano de
Benefícios e que são o objeto deste estudo. É
imperativo que se opte por tábuas biométricas
aderentes para representar o mais real possível
as probabilidades de morte ou de sobrevivência
de determinada população, a ﬁm de se evitar
desvios indesejáveis no cálculo das obrigações
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Com base na experiência real do Plano
de Benefícios, no que diz respeito à hipótese de mortalidade geral, estudamos o
comportamento das tábuas biométricas
utilizadas, em relação à massa vinculada
ao Plano, obtendo os resultados extraídos
a partir da aplicação do embasamento
técnico descrito em Nota Técnica de Teste
de Aderência de Hipóteses Biométricas,
Demográﬁcas, Econômicas e Financeiras.
Destaca-se que cabe à Entidade a decisão
de manutenção ou alteração da Tábua de
Mortalidade Geral a ser utilizada, observadas aquelas não rejeitadas nos testes
aplicados conforme disponível nos Anexos.
5.1.1.1. Plano Básico
A tábua vigente, AT 83 M&F, não foi
rejeitada no teste Kolmogorov Smirnov,
portanto, vemos como possível sua
manutenção, caso seja entendimento
da PRhosper, desde que seja, em 2015,
realizado novo estudo de aderência,
ocasião em que, para a manutenção
da AT 83 M&F, haverá a necessidade
de que se ateste a aderência da referida tábua tanto pelo teste de Kolmogorov Smirnov quanto pelo teste de Qui
Quadrado.
Conforme resultados apresentados no
Anexo I, a tábua que se mostrou mais
aderente à massa vinculada ao Plano
foi a AT 2000 Básica M&F. Logo, não
descartamos a alteração da hipótese de mortalidade geral, ou seja,
a adoção da Tábua AT 2000 Básica
M&F, uma vez que foi esta que se
mostrou mais aderente à massa vinculada ao Plano.
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5.1.1.2. Plano Suplementar
A experiência do Plano é insuﬁciente
para realização do teste de aderência das hipóteses biométricas, desta
forma, em linha com a recomendação
do Guia de Melhores Práticas PREVIC,
“Não sendo factível a realização de
testes, as hipóteses adotadas por outro
Plano de Benefícios nos quais esses
testes forem possíveis, poderão ser
tomadas como parâmetros”, assim,
optou-se por utilizar a massa de Participantes e Assistidos do Plano Básico
para a determinação das hipóteses
biométricas para o Plano Suplementar, dada a similaridade da massa de
Participantes.
A tábua vigente, AT 83 M&F, não foi
rejeitada no teste Kolmogorov Smirnov,
portanto, vemos como possível sua
manutenção, caso seja entendimento
da PRhosper, desde que seja, em
2015, realizado novo estudo de aderência, ocasião em que, para a manutenção da AT 83 M&F, haverá a necessidade de que se ateste a aderência
da referida tábua tanto pelo teste de
Kolmogorov Smirnov quanto pelo teste de
Qui Quadrado.
Conforme resultados apresentados no
Anexo II, a tábua que se mostrou mais
aderente à massa vinculada ao Plano
foi a AT 2000 Básica M&F. Logo, não
descartamos a alteração da hipótese de mortalidade geral, ou seja,
a adoção da Tábua AT 2000 Básica
M&F, uma vez que foi esta que se
mostrou mais aderente à massa vinculada ao Plano.
5.1.2. TÁBUAS DE MORTALIDADE DE INVÁLIDOS
Com base na experiência real do Plano de
Benefícios, no que diz respeito à hipótese

de mortalidade de Inválidos, estudamos
o comportamento das tábuas biométricas
utilizadas, em relação aos Aposentados
Inválidos vinculados ao Plano, obtendo os
resultados extraídos a partir da aplicação
do embasamento técnico descrito em Nota
Técnica de Teste de Aderência de Hipóteses Biométricas, Demográﬁcas, Econômicas e Financeiras.
Destaca-se que cabe à Entidade a decisão de manutenção ou alteração da
Tábua de Mortalidade de Inválidos a ser
utilizada, observadas aquelas não rejeitadas nos testes aplicados, bem como
as considerações dispostas em Anexo.
5.1.2.1. Plano Básico
A tábua vigente, AT 83 M&F, não
foi rejeitada nos testes realizados,
portanto, vemos como possível sua
manutenção, caso seja entendimento
da PRhosper, ou a alteração para uma
das tábuas que não tenham sido rejeitadas nos testes, atentando às considerações constantes do Anexo I.
Conforme resultados apresentados
no Anexo I, a tábua que se mostrou
mais aderente à massa vinculada ao
Plano foi a AT 2000 D10% M & F.
Desta forma, não descartamos a alteração da hipótese de mortalidade
de Inválidos, uma vez que foi esta
que se mostrou mais aderente à massa
vinculada ao Plano.
5.1.2.2. Plano Suplementar
A experiência do Plano é insuﬁciente
para realização do teste de aderência das hipóteses biométricas, desta
forma, em linha com a recomendação
do Guia de Melhores Práticas PREVIC,
“Não sendo factível a realização de
testes, as hipóteses adotadas por
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outro Plano de Benefícios nos quais
esses testes forem possíveis, poderão ser tomadas como parâmetros”,
assim, optou-se por utilizar a massa
de Participantes e Assistidos do Plano
Básico para a determinação das hipóteses biométricas para o Plano Suplementar, dada a similaridade da massa
de Participantes.
A tábua vigente, AT 83 M&F, não
foi rejeitada nos testes realizados,
portanto, vemos como possível sua
manutenção, caso seja entendimento
da PRhosper, ou a alteração para uma
das tábuas que não tenham sido rejeitadas nos testes, atentando às considerações constantes do Anexo I.
Conforme resultados apresentados
no Anexo I, a tábua que se mostrou
mais aderente à massa vinculada ao
Plano foi a AT 2000 D10% M & F.
Desta forma, não descartamos a alteração da hipótese de mortalidade
de Inválidos, uma vez que foi esta
que se mostrou mais aderente à massa
vinculada ao Plano.
5.1.3. TÁBUAS DE ENTRADA EM INVALIDEZ
Com base na experiência real do Plano
de Benefícios, no que diz respeito à hipótese de entrada em invalidez, estudamos
o comportamento das tábuas biométricas
utilizadas, em relação à massa de Participantes vinculada ao Plano, obtendo os
resultados extraídos a partir da aplicação
do embasamento técnico descrito em Nota
Técnica de Teste de Aderência de Hipóteses Biométricas, Demográﬁcas, Econômicas e Financeiras.
Destaca-se que cabe à Entidade a decisão de manutenção ou alteração da
Tábua de Entrada em Invalidez a ser
utilizada, observadas aquelas não rejei-
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tadas nos testes aplicados, bem como
as considerações dispostas em Anexo.
5.1.3.1. Plano Básico
Conforme resultados apresentados
no Anexo I, a tábua que se mostrou
aderente à massa vinculada ao Plano
foi a LIGHT FRACA. Desta forma, não
descartamos a alteração da hipótese
de entrada em invalidez, visto que
esta foi a única tábua que se apresentou aderente à massa vinculada
ao Plano.
5.1.3.2. Plano Suplementar
Em face da modalidade do Plano
Suplementar ser de Contribuição
Definida e de acordo com a forma
de pagamento disposta no Regulamento do Plano, a hipótese biométrica de entrada em invalidez não é
aplicável.
5.1.4. ENTRADA EM APOSENTADORIA
A hipótese de entrada em aposentadoria
representa a expectativa do número de
Participantes que solicitarão o Benefício
de Aposentadoria no Plano de Benefícios.
Considerando que esta hipótese depende
também da política de Recursos Humanos
da Patrocinadora, a mesma é de responsabilidade da Entidade e da Patrocinadora,
em consonância com a Resolução MPS/
CGPC no 18/06.
Destaca-se que cabe à Entidade a decisão de adoção da Tábua de Entrada em
Aposentadoria a ser utilizada, observadas aquelas não rejeitadas nos testes
aplicados, bem como as considerações
dispostas em Anexo.
5.1.4.1. Plano Básico
Conforme resultados apresentados no
Anexo I, a tábua que se mostrou mais
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aderente à massa vinculada ao Plano
foi a Experiência PRhosper 20112014, construída utilizando o período de
observação dos dados dos exercícios
de 2011 a jun/2014. Desta forma, não
descartamos a adoção da hipótese
de entrada em aposentadoria, uma
vez que foi esta que se mostrou mais
aderente à massa vinculada ao Plano.
Por outro lado, caso não seja esse o
entendimento da PRhosper, alternativamente, sugerimos que considere
uma das tábuas que não tenham sido
rejeitadas nos testes realizados, atentando às considerações constantes
do referido Anexo.
5.1.4.2. Plano Suplementar
Em face da modalidade do Plano
Suplementar ser de Contribuição Deﬁnida e de acordo com a forma de pagamento disposta no Regulamento do
Plano, a hipótese biométrica de entrada
em invalidez não é aplicável.
5.2. HIPÓTESES DEMOGRÁFICAS
5.2.1. TAXA DE ROTATIVIDADE
A hipótese de rotatividade representa a
expectativa do número de Participantes
que solicitarão o cancelamento do Plano
de Benefícios, ou ainda, que desistirão do
mesmo, sem que tenham implementado
o direito a qualquer Benefício do Plano.
Considerando que esta hipótese depende
também da política de Recursos Humanos
da Patrocinadora, a mesma é de responsabilidade da Entidade e da Patrocinadora,
em consonância com a Resolução MPS/
CGPC no 18/06.
Atualmente o Plano Básico adota a Experiência PRhosper para rotatividade, de
acordo com o tempo de serviço e salário,
conforme consta no DA do exercício de

2013. A ﬁm de subsidiar a decisão sobre
a hipótese, a aderência da hipótese foi
testada, de forma retrospectiva, pela aplicação do teste estatístico de comparação
de duas proporções, utilizando um nível
de 5% (cinco por cento) de signiﬁcância
ou 95% (noventa e cinco por cento) de
conﬁança.
Alternativamente, caso não haja informações disponibilizadas pela Patrocinadora
em relação a esta hipótese, não descartamos a adoção da taxa de Rotatividade
resultante do teste efetuado e a seguir
apresentado, desde que este reﬂita as
expectativas da Entidade.
5.2.1.1. Plano Básico
Veriﬁcando-se o teste realizado, temos
como conclusão que a tábua de Rotatividade vigente, qual seja, Tábua
Experiência PRhosper não se mostrou
aderente à massa populacional de
Participantes do Plano, assim, não
descartamos a alteração da hipótese de rotatividade.
Contudo, o teste aplicado, tem caráter
retrospectivo, enquanto que a hipótese rotatividade deve, primordialmente, se adequar às expectativas
futuras das Patrocinadoras, por isso,
caso haja manutenção da expectativa
futura observada com a aplicação da
Experiência PRhosper, essa deverá
ser analisada como possibilidade de
manutenção da premissa, do contrário sugerimos a adoção da tábua
PRhosper Rotatividade Experiência 2014, uma vez que essa não foi
rejeitada no teste realizado, ou ainda, a
utilização de outra hipótese que venha
a ser definida pela Patrocinadora e
referendada pela Entidade, conforme
previsão legal.
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5.2.1.2. Plano Suplementar
Em face da modalidade do Plano
Suplementar ser de Contribuição Deﬁnida, a hipótese biométrica de rotatividade não é aplicável.
5.3. HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
5.3.1. CRESCIMENTO SALARIAL
A hipótese de crescimento salarial é
expressa na forma de taxa e representa a
expectativa de aumento real dos salários,
isto é, acima da inﬂação, considerando o
indexador do Plano, qual seja INPC, no
valor dos salários dos Participantes do
Plano, visando projetar o Benefício devido
na data em que o mesmo lhe for concedido, bem como para estimar as Contribuições futuras, pelo tempo em que o Participante permanecerá no Plano.
Como a hipótese de Crescimento Salarial
é de responsabilidade da Patrocinadora,
esta deverá ser deﬁnida observando-se os
critérios futuros da sua política de recursos
humanos quanto às progressões e tabelas
salariais (Política de Cargos e Salários).
Destacamos a importância de a Patrocinadora manifestar-se acerca desta hipótese,
para a Avaliação Atuarial de 2014, devendo
tal manifestação prevalecer para ﬁns da
referida Avaliação.
5.3.2.1. Plano Básico
Conforme resultados apresentados no
Anexo I, através da metodologia de
Regressão Não Linear, que resultou em uma taxa média de 2,95%
a.a., não rejeitamos a utilização da
taxa de 2,95% aplicada por ano de
serviço futuro de forma exponencial,
com a recomendação de que esta seja
revista periodicamente, assim como as
demais hipóteses.
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5.3.2.2. Plano Suplementar
Em face da modalidade do Plano
Suplementar ser de Contribuição
Deﬁnida e de acordo com a forma de
pagamento disposta no Regulamento
do Plano, a hipótese biométrica de
entrada em invalidez não é aplicável.

6. ESTUDO PROSPECTIVO DE HIPÓTESES
6.1. HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
6.1.1. TAXA DE JUROS
Conforme determina a Resolução MPS/
CGPC no 18/2006, alterada pela Resolução MPS/CGPC no 9/2012, vigente até
o exercício de 2014, “a taxa máxima real
de juros admitida nas projeções atuariais
do Plano de Benefícios, que será utilizada
como taxa de desconto para apuração do
valor presente dos ﬂuxos de Contribuições
e Benefícios, é de”:

EXERCÍCIO

TAXA MÁXIMA
REAL DE JUROS

2013

5,75%

2014

5,50%

Observa-se, ainda, a facultatividade da
Entidade em adotar, neste este exercício,
as alterações promovidas pela Resolução MPS/CGPC no 15/2014 na Resolução
MPS/CGPC no 18/2006. Sendo assim, em
sendo do interesse da Entidade, pode-se
observar os limites impostos para a taxa de
juros do Plano de Benefício de acordo com
sua duration, observada a Portaria PREVIC
no 615/2014.
Ressalta-se que a opção em adotar a
Resolução MPS/CGPC no 15/2014 é realizada por Plano, ou seja, pode-se utilizar
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os limites impostos pela Resolução MPS/
CGPC no 18/2006, alterada pela Resolução
MPS/CGPC no 9/2012 para um Plano e o
os limites impostos pela Resolução MPS/
CGPC no 18/2006, alterada pela Resolução
MPS/CGPC no 15/2014 para outro Plano.
Considerando o art. 5o da Instrução MPS/
PREVIC no 7/2013, neste Estudo Prospectivo, a GAMA avaliou o retorno anual esperado das carteiras de Ativos para o prazo
da duration do Ativo e do Passivo do Plano
de Benefícios, sendo as projeções realizadas para o período da maior duration.
A demonstração da convergência da taxa
de juros ocorreu por meio da apuração da
Taxa Interna de Retorno – TIR da rentabilidade real gerada pelo ﬂuxo de caixa dos
ganhos ﬁnanceiros do Plano.
O conceito da Taxa Interna de Retorno –
TIR consiste na determinação de uma taxa
de desconto que iguala o valor presente de
receitas e despesas de um ﬂuxo de caixa.
Portanto, a TIR calculada representa a
taxa real de juros a ser utilizada nas projeções atuariais de tal forma a igualar o
valor do patrimônio de cobertura na data
-base ao valor presente do ﬂuxo de caixa
de receitas e despesas e do patrimônio
projetado ao ﬁnal do período de análise,
atendendo desta forma as ponderações
aos ﬂuxos de Contribuições e Despesas
Previdenciais totais.
Ressaltamos que a observância da vedação a que se refere item 4.2 da Resolução
MPS/CGPC no 18/2006, com alteração do
referido item dado pela Resolução MPS/
CNPC no 9/2012, está comprovada, em
razão da utilização, neste teste, de taxas
de juros reais líquidas, de forma que a
combinação com outras hipóteses atuariais não afeta a taxa de juros efetiva resultante deste teste.

Destaca-se que cabe à Entidade a decisão
da escolha da taxa de juros, devendo-se
observar o limite máximo apresentado pela
Resolução MPS/CGPC no 18/2006, alterada
pela Resolução MPS/CNPC no 9/2012 ou
limite máximo apresentado pela Resolução MPS/CGPC no 18/2006, alterada pela
Resolução MPS/CGPC no 15/2014, caso
seja opção da Entidade.
6.1.1.1. Plano Básico
Com base no Estudo Prospectivo e
com base nos dados e informações
prestadas pela PRhosper, a taxa de
juros máxima a ser adotada pelo Plano
é de até 6,07% ao ano, ou a sua equivalência mensal, conforme Anexo I.
No Anexo I é apresentada a sustentabilidade de uma taxa de juros de
até 6,07% ao ano. Entretanto, devese observar o limite máximo imposto
pela Resolução MPS/CNPC no 9/2012,
em que o limite estipulado para o ano
de 2014, de 5,50% ao ano, de forma
que cabe à Entidade a decisão pelo
enquadramento da taxa de juros no
limite máximo sustentado.
Destaca-se que cabe à Entidade a
decisão da escolha da taxa de juros,
devendo-se observar o limite máximo
apresentado pela Resolução MPS/
CGPC n o 18/2006, alterada pela
Resolução MPS/CNPC no 9/2012, e,
também, a Resolução MPS/CGPC
no 26, de 29 de setembro de 2008,
alterada pela Resolução MPS/CNPC
no 10/12, para o caso em que o Plano
está ou pretende iniciar processo de
destinação de reserva especial.
6.1.1.2. Plano Suplementar
Para o Plano Suplementar, a hipótese
utilizada na Avaliação Atuarial anual

161

é de 0,0% a.a., visto que as rendas
vitalícias concedidas nesse Plano
são apuradas em número de cotas
patrimoniais e, portanto, são reajustadas mensalmente pela totalidade
do retorno dos investimentos. Sendo
assim, não vemos óbice quanto a
manutenção da hipótese da taxa de
juros de 0,0% a.a. na Avaliação Atuarial de 2014.
6.1.2. FATOR DE CAPACIDADE
O Fator de Capacidade representa o valor
real do salário ou do Benefício médio anual
(poder aquisitivo), podendo ser entendido
como o poder de compra do salário ou do
Benefício entre duas datas de reajustes, e
está inversamente ligado ao índice de inﬂação projetado, sendo que, quanto maior o
índice de inﬂação entre duas datas, menor
o fator de capacidade e vice-versa.
6.1.2.1. Plano Básico
Com base nos Testes Prospectivos
elaborados para o exercício de 2014,
calculados em função da expectativa
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de inﬂação de longo prazo de 5,01%
ao ano, resultante da média das taxas
de inﬂação projetadas no estudo de
ALM disponibilizado pela Entidade,
atrelado à taxa de juros vigente (5,50%
ao ano), conforme Anexo I, sugerimos a alteração do fator de capacidade de 0,9782 para este Plano, com
o monitoramento constante e periódico
desta hipótese.
6.1.2.2. Plano Suplementar
Com base nos Testes Prospectivos
elaborados para o exercício de 2014,
calculados em função da expectativa
de inﬂação de longo prazo de 5,01%
ao ano, resultante da média das taxas
de inﬂação projetadas no estudo de
ALM disponibilizado pela Entidade,
atrelado à taxa de juros vigente (0,00%
ao ano), conforme Anexo I, sugerimos a alteração do fator de capacidade de 0,9780 para este Plano, com
o monitoramento constante e periódico
desta hipótese.
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7. RECOMENDAÇÕES
Em atendimento ao art. 8o, inciso III da Instrução MPS/PREVIC no 7/2013 apresentamos, neste item, as recomendações acerca do conjunto de hipóteses mais adequado e aderente aos Planos de Benefícios administrados
pela PRhosper.
Não obstante a recomendação ora feita, a decisão acerca do conjunto de hipóteses atuariais a serem efetivamente utilizadas cabe à governança da Entidade, composta pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal, nos termos do item 4.6 do Anexo da Resolução MPS/CGPC no 18/2006, com redação dada
pela Resolução MPS/CNPC no 9/2012.
7.1. HIPÓTESES RECOMENDADAS
7.1.1. PLANO BÁSICO

HIPÓTESES E
PREMISSAS
ATUARIAIS

HIPÓTESES
VIGENTES
(AVALIAÇÃO
2013)

HIPÓTESES
RECOMENDADAS

JUSTIFICATIVA

BASES POPULACIONAIS

rotatividade

Sugerimos a adoção da tábua PRhosper Rotatividade Experência
2014, uma vez que essa não foi rejeitada no teste realizado, ou a
Prhosper rotatividade
utilização de outra hipótese, inclusive a vigente, desde que venha
Experiência PRhosper
Experiência 2014
a ser deﬁnida pela Patrocinadora e referendada pela Entidade,
conforme previsão legal.
BASES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

taxa de Juros técnico
atuarial

5,50% a.a.

5,50%

fator de Capacidade

0,9781

0,9782

Crescimento salarial

3,00%

2,95%

a manutenção da taxa de 5,50% a.a., observando a taxa máxima de
juros permitida, conforme legislação.
Índice projetado de inﬂação utilizado de 5,01% a.a. (INPC) e taxa de
juros de 5,50% a.a.
sugerimos a utilização de uma taxa de 2,95%, uma vez que
essa foi resultado do teste realizado, ou a utilização de outra
hipótese, inclusive a vigente, desde que venha a ser deﬁnida pela
Patrocinadora e referendada pela entidade, conforme previsão legal.

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS
vemos como possível a manutenção da tábua vigente, (at 83
M&F), considerando que esta não foi rejeitada no teste Kolmogorov
at 2000 Básica m&f,
smirnov, desde que seja, em 2015, realizado novo estudo de
sendo possível a
tábua de mortalidade
aderência, ocasião em que, para a manutenção da AT 83 M&F,
at 83 m&f
manutenção da
Geral
haverá a necessidade de que se ateste a aderência da referida
at 83 m&f
tábua tanto pelo teste de Kolmogorov Smirnov quanto pelo teste de
qui quadrado. a tábua at 2000 Básica m&f foi a mais aderente.
uma vez que a tábua vigente não foi rejeitada nos testes realizados,
tábua de mortalidade
sugerimos sua manutenção. A tábua ﬁcou em 3o lugar no ranking
at 83 m&f
at 83 m&f
de inválidos
e demonstrou um viés de tendência que indica a aproximação dos
eventos observados aos esperados segundo a tábua.
sugerimos a alteração da tábua, uma vez que a tábua light fraca
tábua de entrada em
uP 84
liGHt fraCa
foi a única que se mostrou aderente no teste realizado.
invalidez
Experiência PRhosper uma vez que a tábua vigente foi rejeitada nos testes realizados,
tábua de entrada em
Experiência PRhosper
2011-2014
sugerimos sua alteração.
aposentadoria
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7.1.2. PLANO SUPLEMENTAR

HIPÓTESES E
PREMISSAS
ATUARIAIS

HIPÓTESES
VIGENTES
(AVALIAÇÃO
2013)

HIPÓTESES
RECOMENDADAS

JUSTIFICATIVA

BASES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
fator de Capacidade

0,9779

0,9780

Índice projetado de inﬂação utilizado de 5,01% a.a. (INPC) e taxa de
juros de 0,00% a.a.

HIPÓTESES BIOMÉTRICAS

tábua de mortalidade
Geral

at 83 m&f

tábua de mortalidade
de inválidos

at 83 m&f
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vemos como possível a manutenção da tábua vigente, (at 83
M&F), considerando que esta não foi rejeitada no teste Kolmogorov
at 2000 Básica m&f,
smirnov, desde que seja, em 2015, realizado novo estudo de
sendo possível a
aderência, ocasião em que, para a manutenção da AT 83 M&F,
manutenção da
haverá a necessidade de que se ateste a aderência da referida
at 83 m&f
tábua tanto pelo teste de Kolmogorov Smirnov quanto pelo teste de
qui quadrado. a tábua at 2000 Básica m&f foi a mais aderente.
uma vez que a tábua vigente não foi rejeitada nos testes realizados,
sugerimos sua manutenção. A tábua ﬁcou em 3o lugar no ranking
at 83 m&f
e demonstrou um viés de tendência que indica a aproximação dos
eventos observados aos esperados segundo a tábua.
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