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CARO PARTICIPANTE
É com grande satisfação que apresentamos a
você o nosso relatório 2015, que demonstra a
segurança e a solidez dos nossos Planos de
Benefícios.
Em um ano difícil para a economia brasileira,
conseguimos valorizar nossos investimentos,
fechando o período com resultados positivos,
mesmo para as reservas garantidoras dos Participantes do Plano Básico Anterior.
Temos a satisfação de comunicar superávit
nestas contas!
2015 foi um ano de grandes transformações!
Recebemos os grupos de funcionários vindos de
empresas adquiridas Erca (Itatiba) e Dhaymers
(Taboão da Serra) e os empregados oriundos
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da Solvay do Brasil (Curitiba e outros sites).
Todas estas integrações foram conduzidas com
muito cuidado pela nossa equipe e os resultados
foram excelentes: satisfação dos empregados,
que passaram a contar com um dos melhores
Planos de Previdência do Brasil!
1RVVRVLQYHVWLPHQWRVWDPEpPÀ]HUDPSDUWHGDV
TRANSFORMAÇÕES: alteramos a estrutura de
gestão dos recursos da modalidade ContribuiomR'HÀQLGDSDUDSRVVLELOLWDUDÁH[LELOLGDGHTXH
o momento exige, e assim alavancar resultados
para os nossos Participantes. Novos gestores
juntaram-se a um seleto grupo cuidadosamente
selecionado pela Direção da PRhosper, a partir
de rígidos critérios de desempenho.

Sempre atentos às tendências dos Fundos de Pensão,
ODQoDPRVXPQRYR3HUÀOR)/(;&',TXHRIHUHFHDR
3DUWLFLSDQWHGDPRGDOLGDGH&RQWULEXLomR'HÀQLGDXPD
carteira de investimento vinculada exclusivamente
ao CDI, sem a volatilidade dos Títulos Públicos e da
Bolsa, embora seja, no longo prazo, uma carteira de
menor retorno.
Completamos assim nosso portfolio de opções com
quatro carteiras, além da carteira padrão.
Continuamos promovendo o aperfeiçoamento da
nossa gestão e a transparência dos nossos resultados.
Investimos em auditorias internas, melhorias de processos e no relacionamento com nossos Participantes!
O sucesso de nossas reuniões com os grupos
de Participantes executivos e com um grupo de
DSRVHQWDGRVFRPSURYDRLQWHUHVVHHDFRQÀDQoD
em nossa gestão.

Valeria Bernasconi (à esquerda) e Claudia Vaz (ao centro) da PRhosper
confraternizam com os convidados.

Nas próximas páginas, você pode acompanhar, com
maior detalhamento, os resultados alcançados e as
realizações de 2015. Aqui, listamos alguns destaques:
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Pedro Mattos, CFO Rhodia LatAm (à frente, à esquerda) confraterniza
com os convidados
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Almoço de confraternização
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toda a nossa disposição em continuar trabalhando
com a máxima seriedade e transparência. Reforçamos, também, nosso compromisso com todos os
Participantes.
A Diretoria
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