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Este Relatório Anual de Atividades - 2013, e o anexo financeiro completo, foram publicados
exclusivamente em versão eletrônica encontrando-se disponíveis no Portal PRhosper,
www.prhosper.com.br
Em atendimento à instrução número 05 publicada pelo orgão regulador em 01 de
novembro de 2013, o participante receberá impresso o relatório resumo do(s) plano(s) ao
qual encontra-se vinculado.
A PRhosper encaminhou aos Participantes 3 resumos impressos: (I) Relatório do Plano
Básico Modalidade Contribuição Definida, (II) Relatório do Plano Básico Modalidade
Benefício Definido (Plano Básico Anterior) e (III) Relatório do Plano Suplementar.
Os resumos apresentarão as informações essenciais dos planos de benefícios.
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MENSAGEM AOS PARTICIPANTES
UM ANO MARCADO POR
DESAFIOS
2013 foi mais um ano marcado por grandes
desaﬁos.

Felizmente, 2013 terminou com uma melhora
do cenário internacional, abrindo novas
possibilidades aos investidores. Mesmo assim,
2014 já apresenta grandes desaﬁos internos, e
em um ano no qual a economia naturalmente
apresentaria alguma instabilidade decorrente do
período eleitoral

Após os fortes ajustes da economia brasileira em
2012, o mercado foi surpreendido, em 2013, com
Temos total conﬁança que estes desaﬁos internos
notícias negativas internas e com a
serão rapidamente superados com
previsão de mudanças na política
o Brasil retomando sua trajetória
monetária dos Estados Unidos.
econômica
de
crescimento,
Como
consequência,
tivemos
Fechamos o essencial para a manutenção dos
fortes impactos nos investimentos,
ano com um ganhos econômicos e sociais
principalmente para quem investe
conquistados nas últimas décadas.
patrimônio
em longo prazo, como os fundos de
pensão. Por exemplo, a meta da taxa
Os dirigentes PRhosper reaﬁrmam
de R$ 1,032
SELIC ﬁxada pelo COPOM, Comitê de
o compromisso com os valores
bilhões.
Politica Monetária do Banco Central,
que norteiam a nossa gestão,
que já havia apresentado uma forte
fundamentados no proﬁssionalismo,
oscilação no ano 2012 reduzindo
na ética, e na gestão prudente,
de 11% para 7,5%, foi impactada com
fatores essenciais para superar estes novos
um forte ajuste no sentido contrário, fechando
desaﬁos de curto prazo.
o ano 2013 em 9,5% e alcançado 11% até o
Neste relatório apresentamos nossos resultados
fechamento desta edição.
ao longo de 2013, mostrando a continuidade dos
Esse oscilação brusca de cenário exigiu
nossos esforços para tornar a nossa entidade
toda a nossa atenção para evitar decisões
cada vez mais eﬁciente.
que pudessem trazer prejuízos ﬁnanceiros
Esperamos que você se sinta conﬁante e disposto
aos participantes. E foi por esse motivo que,
a assumir o controle de sua vida ﬁnanceira,
através da gestão responsável e prudente,
fomos capazes de, mais uma vez, atravessar
observando o mercado, acompanhando suas
um período turbulento da economia através
metas e vislumbrando novos horizontes.
da sempre visando os melhores resultados de
longo prazo para os nossos participantes.
Fechamos o ano com um patrimônio de R$
1,032 bilhões.

Boa leitura!

5

Relatório Anual | 2013

PERFIL INSTITUCIONAL
QUEM SOMOS
Nós, da PRhosper Previdência, somos uma
entidade sem ﬁns lucrativos cujo objetivo é
administrar os planos de benefícios previdenciários
oferecidos aos funcionários da Rhodia no Brasil.
Somos patrocinados pela Rhodia Brasil e pela
Rhodia Poliamida e especialidades. A Rhodia é
uma empresa do Grupo Solvay.
A previdência complementar é um dos benefícios
mais importantes oferecidos pelas patrocinadoras,
sempre preocupadas em prover um futuro melhor
aos seus empregados Nós da PRhosper estamos
alinhados com as estratégias de gestão de recursos
humanos praticadas pelas patrocinadoras dos
Planos de Beneﬁcios.
Temos orgulho de saber que estamos contribuindo
para uma vida melhor e mais tranquila a milhares
de pessoas, além de contribuir para a Rhodia atrair
e reter talentos. Sabemos que nosso trabalho é
fundamental e, por isso, estamos sempre em busca
de um aprimoramento contínuo, gerindo nossos
recursos de forma consciente, com transparência
e seriedade.
Seu futuro é muito importante para nós!

NOSSOS VALORES
Orientada por princípios éticos, a administração da
PRhosper está apoiada nos seguintes valores:
• Transparência, comunicação de forma clara,
precisa e regular com todos os públicos com
os quais se relaciona.
• Comprometimento com os objetivos dos
patrocinadores e dos participantes.
• Responsabilidade e integridade na gestão
contábil e ﬁnanceira, prestando contas de
todas as suas ações.
• Respeito e igualdade no trato com todos os
participantes, independentemente de classe
social, idade ou posição hierárquica.
• Excelência na gestão por meio da contínua
formação técnica de suas equipes e da seleção
dos melhores proﬁssionais de mercado.

NOSSA VISÃO DE FUTURO
Ser referência de gestão entre as entidades de
previdência complementar fechada de perﬁl similar,
avaliada de acordo com os seguintes indicadores:
• Prática de gestão de ativos e passivos.
• Comparativos entre planos.
• Satisfação do participante.

NOSSA MISSÃO
• Contribuir para a qualidade de vida dos
participantes e de seus beneﬁciários na fase
de aposentadoria por meio da administração
eﬁciente dos planos de benefícios oferecidos
pelas empresas Rhodia.
• Contribuir com a patrocinadora na busca das
melhores soluções para o desenvolvimento
dos planos e a manutenção do equilíbrio
ﬁnanceiro-atuarial.
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• Custo administrativo.

PRHOSPER EM SÍNTESE
RENDA MÉDIA DO ASSISTIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

(PRESTAÇÃO CONTINUADA)

R$ 2.465,00

R$ 1.036.884.324,25
PARTICIPANTES EM DEZEMBRO DE 2013

(todos os planos e benefícios)

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ATIVO

4.910

41 anos
IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ASSISTIDO

BENEFÍCIOS PAGOS NO ANO

R$ 66.831.440,25
(incluindo resgates e portabilidades)

68 anos

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

AUDITORIA EXTERNA

Osni de Lima

Odair Romildo Martão

Ernst & Young Terco

Presidente do Conselho

Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Marcio Antonio Cardoso da Silva

Presidente do Conselho
(A partir de 02 de julho de 2013)

Rubens André Bueno

Nelson de Aquino Filho

Presidente do Conselho
(até 01 de julho de 2013)

Vilien José Soares

Jair Ivan Buzzo

SERVIÇOS EXTERNOS
Itaú Soluções Previdenciárias
Risk Ofﬁce
Arte da Criaçäo

(a partir de 02 de julho de 2013)

DIRETORIA-EXECUTIVA

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Marina Pisaneschi

Valeria Bernasconi

Victor Muniz Batista

BNP Paribas
Itaú-Unibanco
HSBC
Sul América
Western Asset

Diretora-Superintendente

(até 01 de julho de 2013)

Denise Nader Porcelli
Fernando Goldenberg Birman

ATUÁRIO

Marcelo Vito Figueiroa Brumatti

Gama Consultores Associados

Pedro Luiz Ferreira Mattos
(até 31 de janeiro de 2013)
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MODELO E ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
O nosso modelo de governança adota as melhores
práticas de mercado apoiando-se nos seguintes
pilares:
• Os princípios e os valores da Entidade.
• A forte sintonia entre Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês.
• Gestão proﬁssional e altamente qualiﬁcada.
Ao longo de 2013, tivemos mudanças no quadro de
conselheiros Fiscal e Diretoria Executiva:
• O Presidente do Conselho, Sr. Rubens Andre
Bueno, desligou-se da Patrocinadora. O cargo
foi assumido pelo Sr. Odair Romildo Martão.
• O Conselheiro Fiscal, Sr. Vitor Baptista Muniz,
também desligou-se da Patrocinadora, sendo
substituído pelo Sr. Jair Ivan Buzzo.
• Os Participantes reconduziram a Sra. Marina
Pisaneschi no cargo de Conselheira Fiscal, representando os Participantes.
• A diretoria foi reconduzida para um novo mandato de 4 anos, exceto o Sr. Pedro Luiz Ferreira de Mattos, que interinamente ocupava posições no Conselho Deliberativo e na Diretoria.
Ele desligou-se da Diretoria, permanecendo no
Conselheiro Deliberativo.

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A certiﬁcação dos proﬁssionais confere maior segurança à gestão, atestando a competência e o comprometimento dos colaboradores com os objetivos
da entidade.
Desde 2013, todos os colegiados da PRhosper
contam com membros certiﬁcados pelo ICSS, Instituto de Certiﬁcação em Seguridade Social.
São certiﬁcados os Conselheiros Osni de Lima,
Vilien Soares, Pedro Luiz Ferreira de Mattos, Odair
Romildo Martão, Jair Ivan Buzzo, e o diretor Marcelo
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Vito Figueiroa Brumatti.

educação continuada.

Em 2013, a Diretora Superintendente e a AETQ foi
recertiﬁcada pelo ICSS.

Nossos proﬁssionais participam de seminários,
encontros e cursos, buscando o estado da arte de
suas atividades para aprimorar ainda mais a excelência da gestão.

O processo de certiﬁcação e recertiﬁcação exige a
comprovação de amplo conhecimento e experiência proﬁssional, além de comprovação de efetiva

ORGANOGRAMA
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiros Rep. Patrocinadores
Conselheiros Rep. Participantes

Diretor
Financeiro
Administrativo

Diretor
Superintendente

Comitê
Investimentos

Administrativo /
Financeiro

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiros Rep. Patrocinadores
Conselheiros Rep. Participantes

Diretor
Jurídico
Seguridade

AUDITORES DE CONTAS

Comitê
Investimentos

Investimentos

Seguridade

GESTÃO DE RISCOS
Nós, da PRhrosper, utilizamos mecanismos rigorosos
para o gerenciamento dos nossos planos e investimentos, o que garante uma gestão mais eﬁciente e
segura dos riscos envolvidos em nossas operações.
• Os riscos máximos aceitáveis para os investimentos são deﬁnidos pela Política de Investimentos.
• Os riscos de crédito, liquidez e mercado são
monitorados mensalmente, com apoio da
consultoria especializada Risk Ofﬁce.
• Os riscos operacionais, jurídicos e de compliance são monitorados por um sistema de
controles internos.

Jurídico

Controles Internos
e Gestão de Risco

Compliance

Além disso, mantemos constantemente atualizada
nossa grade de riscos e de controles, que é direcionada aos riscos inerentes de um fundo de pensão.
Fazemos uma dupla veriﬁcação de todas as nossas
atividades críticas e contamos com a parceria de
auditorias independentes, que realizam um monitoramento contínuo, o que aumenta ainda mais a
segurança das operações.

AUDITORIAS INTERNAS
E EXTERNAS
No ano de 2013 contratamos a consultoria Risk
Ofﬁce para rever o nosso modelo de controles internos e de auditorias de controles. O objetivo foi
adotar as melhores práticas e ferramentas para
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as nossas operações. A Risk Ofﬁce também está
nos auxiliando a identiﬁcar de forma precisa e contínua a existência de novos riscos. O trabalho da
consultoria externa tem se mostrando muito importante para ajudar a direção da PRhosper a avaliar
as atividades da instituição, comparando-a com o
desempenho de outras Entidades similares.
Conforme o disposto na resolução CGPC 13 de
2004, o Conselho Fiscal se reuniu, em 2013, para
realizar os exames semestrais da gestão da PRhosper, avaliar os controles internos, a aderência da
gestão dos investimentos à Política de Investimentos, a aderência das hipóteses atuariais e a execução orçamentária. As recomendações de melhoria
propostas pelo conselho foram enviadas aos demais órgãos colegiados para que sejam tomadas
as devidas providências.
A auditoria independente aprovou sem ressalvas as
demonstrações ﬁnanceiras de 2013.
Em 2013 a PRhosper deu continuidade ao tratamento das recomendações geradas pela ﬁscalização do órgão regulador em 2013. Apresentamos
ao órgão regulador as manifestações e ações de
cada um dos nossos colegiados. É importante ressaltar que as sugestões do órgão ﬁscalizador estavam relacionadas às melhorias nos processos de
comunicação e ao reporting de informações. Os
ﬁscais classiﬁcaram como “satisfatórios” todos os
processos da entidade. Durante a ﬁscalização do
ano 2012 não foi identiﬁcado nenhum quesito em
desconformidade com a legislação vigente.

GESTÃO DE
SEGURIDADE
PLANOS PRHOSPER

(CD) no qual somente a Rhodia efetua contribuições. Dentro do Plano Básico, há um grupo especíﬁco de participantes do Plano Básico Anterior. O
Plano Básico anterior, da modalidade Benefício Deﬁnido (BD) ou renda vitalícia, foi fechado para novas
adesões em dezembro de 2000.
Em 2012, a PRhosper implantou a gestão segregação
total dos investimentos relativos às modalidades
CD e BD do Plano Básico. Dessa forma, torna ainda mais transparente a gestão dos recursos das
diferentes massas de Participantes.
2) PLANO SUPLEMENTAR: do tipo Contribuição
Deﬁnida, no qual a Rhodia e o participante efetuam
contribuições.
Além dos planos previdenciais, a PRhosper administra o Plano de Gestão Administrativa – PGA, que
deﬁne a forma com a Entidade é administrada.

QUEM SÃO OS PARTICIPANTES
PRHOSPER TODOS OS PLANOS,
TODAS AS MODALIDADES
Total de Participantes
Participantes - dezembro 2013

4.910

Novos Participantes em 2013

684

Participantes por tipo
Ativos (empregados da patrocinadora)

2.822

Aposentados e pensionistas

1.369

Benefício Proporcional Diferido (BPD)

341

Aguardando opção

273

Autopatrocinados

22

Participantes por idade
Até 24 anos

4,8%

De 25 a 34

19,5%

De 35 a 54

40,5%

De 55 a 64

15,1%

Feminino

23%

Masculino

77%

De 65 a 74

13,5%

A PRhosper administra dois planos previdenciais:

De 75 a 84

4,7%

1) PLANO BÁSICO: do tipo Contribuição Deﬁnida

Mais de 85

1,8%

10

Distribuição por sexo

RELACIONAMENTO COM
O ASSOCIADO
Seguindo um padrão diferenciado no relacionamento com os Participantes, a PRhosper conta com
uma diversidade de recursos especialmente voltados para a comunicação, interação e atendimento.
Em 2013, a PRhosper desenvolveu o PARTICIPANTE.NET, o novo portal destinado ao Participante,
que entrou em funcionamento nos primeiros dias de
2014. Por ser mais interativo e fácil de navegar, facilita o acesso do Participante às informações que
ele mais precisa. Essa é uma iniciativa alinhada às
inúmeras ferramentas que o participante atualmente
dispõe para acompanhar o dia a dia de seu Plano.
No site da Entidade, o associado encontra tudo o
que precisa para gerir o seu Plano de Previdência.
Além de poder acessar on-line a sua conta individual, ele também dispõe de ferramentas educativas
especialmente criadas para comprovar a importância de ter um plano concreto de aposentadoria.
Esse é um dos resultados do esforço da equipe de
especialistas da PRhosper, que participou de diversos eventos de formação para encontrar formas de
aprimorar continuamente a qualidade dos serviços
prestados aos associados. Aﬁnal, a Entidade se diferencia no mercado por oferecer um apoio individualizado ao participante, fornecendo orientações
e informações para a gestão do seu Plano de Aposentadoria.

NOTÍCIAS DA PATROCINADORA
Em 2013, as equipes dos legados Rhodia e Solvay
passaram a trabalhar de forma centralizada na
sede do Centro Empresarial. As equipes de previdência do Grupo Solvay oportunamente iniciarão
uma avaliação mais profunda sobre as questões
previdenciárias.

SITUAÇÃO ATUARIAL DOS
PLANOS ADMINISTRADOS
PELA ENTIDADE
PRINCIPAIS HIPÓTESES FINANCEIRAS
E DEMOGRÁFICAS
Para o fechamento do exercício do ano de 2013, o
Conselho Deliberativo da PRhosper aprovou a manutenção da meta atuarial INPC + 5,5%, utilizada
para o cálculo das reservas do benefício mínimo e
de risco do Plano Básico, e das reservas de renda
vitalícia do Plano Básico anterior. A meta atuarial
está apoiada por estudos de aderência de taxas de
juros realizados pela Entidade.
A Entidade também realizou estudos de aderência
das tábuas de mortalidade geral e inválidos. Os estudos demonstraram que a tábua de mortalidade
geral AT-83 continua atualizada. Já a tábua de mortalidade dos inválidos apresentou uma discrepância com o padrão histórico. Em função disso, foi
aprovada a mudança de IAPB-57 para AT-83 para
ampliar as reservas desta população, gerando mais
segurança para o plano.
As hipóteses atuariais por plano de benefícios encontram-se demonstradas no Relatório Financeiro,
anexo à este Relatório de Atividades.

SOLVÊNCIA
Em dezembro de 2013 as reservas atuariais de
todos os Planos administrados pela Entidade somaram R$ 1.042 mil, enquanto o Patrimônio de
cobertura de todos os Planos administrados pela
Entidade somaram R$ 1.032 mil, apresentando um
índice de solvência de 99%.

Conforme comentado no relatório anterior de 2012,
não haverá mudanças no curto prazo.
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PROVISÕES MATEMÁTICAS

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA
(TODOS OS PLANOS)

Solvência

Descrição

Patrimônio/Provisões
R$ mil

120%

1.200.000

110%
1.000.000

100%
90%

Patrimônio de Cobertura
do Plano

769.382.649

263.226.423

Provisões Matemáticas

779.278.800

263.124.208

Benefícios Concedidos

565.599.472

36.208.403

Contribuição Definida

130.835.155

34.610.134

Benefício Definido

434.764.317

1.598.269

213.679.327

226.915.804

204.137.123

226.915.804

9.542.204

-

Valor Atual dos Benefícios
Futuros Programados

19.228.237

-

(-) Valor Atual das
Contribuições Futuras

(9.686.033)

-

-

-

Valor Atual dos Beneficios
Futuros Não Programados

5.058.049

-

(-) Valor Atual das
Contribuições Futuras

5.058.049

-

(-) Provisões Matemáticas
a Constituir

-

-

(-) Déficit Equacionado

-

-

Benefícios a Conceder

80%
70%
60%
50%

800.000

Contribuição Definida

600.000

Benefício Definido
Programado

400.000

40%
30%
20%
10%

200.000

0%

2009

2010

provisões

2011

2012

2013

0

patrimônio de cobertura

índice de solvência

O índice de solvência da Entidade comprova o equilíbrio dos Planos, variando entre 95% e 104% nos últimos 5 anos.
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Plano
Suplementar

Plano Básico

Benefício Definido Não
Programado

Equilíbrio Técnico
Fundos

(9.896.151)

102.215

2.442.851

1.832.400

Em 2013, diante do cenário incerto do mercado ﬁnanceiro, o órgão regulador alterou a regra de equacionamento do déﬁcit, por reconhecer a diﬁculdade
que as Entidades de Previdência Complementar
encontraram para cumprir as metas atuariais.
A nova regra de solvência MPS/CNPC n°13, emitida em 04.11.2013, estabelece que déﬁcits até 10%,
desde que sejam resultados da conjuntura econômica e que não se perpetuem por mais de 3 anos,
não precisam ser equacionados.
O déﬁcit de R$ 9,8 observado em 2013 é proveniente do Plano Básico, modalidade Benefício Deﬁnido
(renda vitalícia, Plano Básico Anterior), já que o retorno dos investimentos desta parcela do Plano não
alcançou a meta atuarial do Plano.
Os Planos Básico e Suplementar modalidade Contribuição Deﬁnida (Planos a partir de 2001) não
apresentam déﬁcit ou superávit, devido ao fato das
contas individuais estarem totalmente cobertas pelos investimentos.

• Dar ênfase no balanço e na diversiﬁcação dos tipos de investimentos.
• Manter uma atenção constante aos custos de
gestão para não comprometer os ganhos.
• Tomar decisões nas corretas instâncias de governança.
• Manter uma disciplina férrea de execução das decisões para não sofrer contaminação das alterações do mercado de investimentos de curto prazo.
• A utilização de ferramentas de ponta no monitoramento dos resultados e riscos.
• O investimento em uma gestão altamente proﬁssional.
Temos uma política de investimentos claramente descrita, que contempla as visões, os objetivos e as restrições dos investidores, e que foi debatida e aprovada
nos diferentes órgãos de governança. E isso nos dá
melhores chances de obter sucesso no longo prazo.

RETROSPECTIVA E CENÁRIOS

GESTÃO DE
INVESTIMENTOS
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Entender quais são os planos e expectativas de cada
investidor é essencial para a criação de um portfólio
de investimentos capaz de obter bons resultados no
longo prazo.
Ninguém consegue prever com exatidão qual investimento terá o melhor desempenho no futuro. Por
isso, acreditamos que a melhor estratégia para obter
sucesso no longo prazo é agir de acordo com uma
política solidamente deﬁnida, com objetivos claros estipulados para atender aos desejos dos investidores.
Nós trabalhamos de acordo com princípios que consideramos fundamentais para a construção de um
portfólio rentável:

2013
PROJETADO:
Em 2013 esperava-se a manutenção das taxas de
juros. A meta da taxa Selic deﬁnida pelo Banco
Central continuaria em 7,25%, conforme projetado
pelo Boletim Focus, o qual representa uma média
das expectativas das principais instituições ﬁnanceiras atuantes no país. Assim, os juros reais da
Selic estariam em níveis próximos a 1,85%, caso se
concretizasse a inﬂação, medida pelo IPCA, projetada para o ano 2013 pelo mesmo boletim Focus,
que estava em 5,40% na edição do dia 07/12/2012.
REALIZADO:
A meta Selic começou a se elevar em abr/13 tendo
chegado a 10% até 01/01/2014, e com expectativa de
que esse valor chegue a 11% no início de 2015. Esse
movimento foi motivado pela elevada inﬂação no iní-
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cio de 2013, tendo o IPCA evoluído 5,9% no ano 2013,
resultando em juros reais anualizados de 4,1%, acima
dos 1,85% projetados.

a expectativa, segundo o Boletim FOCUS, era de
5,40% para 2013.
REALIZADO:

PROJETADO:
Outro fator importante considerado foram as taxas
oferecidas pelas NTN-Bs. Esses títulos, que iniciaram
o ano de 2012 oferecendo entre 4,00% e 5,50% de
taxa real dependendo do vencimento, ofereciam em
2012 valores entre 0,50% e 4,00%, tendo sofrido uma
redução acentuada, durante todo o ano de 2012.
REALIZADO:
As taxas das NTN-Bs elevaram-se muito em 2013, voltando aos patamares observados no início de 2012,
com taxas praticadas entre 3,5% a 5% (dependendo
do vencimento), no fechamento do ano. Esse movimento foi motivado principalmente pela possibilidade
de retirada dos estímulos por parte do FED.
PROJETADO:
Seguindo o movimento da taxa Selic e também das
NTN-Bs, os juros pré-ﬁxados também sofreram fortes
reduções ao longo de 2012. Essas taxas que iniciaram o ano 2012 entre 10,25% e 11,50% dependendo
do vencimento estavam entre 7,00% e 9,25% no ﬁnal
de 2012.
REALIZADO:
As taxas pré-ﬁxadas também se elevaram consideravelmente em 2013, chegando a valores até 12% no
fechamento 2013.
PROJETADO:
Em relação à inﬂação, o cenário projetado pelo mercado estava consideravelmente acima da meta de
4,50% perseguida pelo Banco Central. Acreditava-se que a inﬂação se manteria alta em 2013 e
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O IPCA do ano foi de 5,9%.
PROJETADO:
Para a Bolsa o cenário continuava bastante incerto,
com a Europa no centro das preocupações, desta
vez com sinais de desaceleração em países centrais
como Espanha, Itália, França e até mesmo Alemanha,
o desemprego e as contas públicas continuavam a
preocupar. Já os EUA também vivenciavam uma situação ﬁscal delicada, com a discussão da manutenção das medidas de auxilio à economia e o impacto
que este “abismo ﬁscal” teria sobre o crescimento do
país. Quem deveria continuar puxando a economia
em 2013 eram os países emergentes. A China possivelmente consolidaria seu crescimento entre 7% e 8%
com maior participação do mercado interno, e países
como Brasil retomariam o ritmo de crescimento apresentado nos últimos anos.
REALIZADO:
O cenário europeu melhorou com a diminuição das
preocupações com os países periféricos e redução
do risco de ruptura do bloco europeu. Ao mesmo tempo, apesar de uma projeção de uma pequena redução no PIB em 2013, já é esperado um valor positivo
para 2014, o que fez com que os mercados acionários antecipassem essa melhora e os índices tivessem
um bom desempenho ao longo de 2013.
O mercado acionário norte-americano também evoluiu bem, em linha com os dados econômicos que
também ajudaram a animar os investidores. Os
principais temas que mexeram com os ânimos do
mercado ﬁnanceiro foram a discussão sobre o teto
da dívida, que foi postergada para início de 2014, e o
início da retirada dos estímulos que também foi pos-

tergada e deve se iniciar somente em 2014. O adiamento dessas duas discussões permitiu que os mercados acionários globais tivessem uma boa evolução
no segundo semestre de 2013. Já o mercado chinês
sofreu com a redução das expectativas de crescimento em 2013 e nos anos subsequentes.
O Brasil também foi impactado pela redução da expectativa de crescimento, somado a um cenário inﬂacionário preocupante e uma perda de credibilidade
que o governo tem sofrido ao longo dos últimos anos,
tendo inclusive sua perspectiva de rating alterada
para negativa, possibilitando um downgrade nos próximos meses.
Os índices de bolsa variaram fortemente ao longo de 2013 fechando o ano com uma perda de
3,13% no IBrX (índice que representa as 100
ações mais líquidas)

CENÁRIOS 2014
Em 2014 espera-se a elevação da meta da taxa Selic
na primeira reunião do COPOM do Banco Central.
Até o fechamento deste relatório o COPOM anunciou
dois aumentos da SELIC para 10,5% e 10,75% em
28 de fevereiro. Após isso é esperada a manutenção
em 11,25% a.a., conforme projetado pelo Boletim
Focus, o que representa uma média das expectativas
das principais instituições ﬁnanceiras atuantes no
país. Assim, os juros reais da Selic estarão em níveis
próximos a 5%, caso se concretize a inﬂação, medida
pelo IPCA, projetada para o ano que vem pelo mesmo
Boletim Focus, que estava em 6,0% na edição do dia
04/04/2014.
Outro fator importante que deve ser considerado são
as taxas oferecidas pelas NTN-Bs. Esses títulos, após
terem sofrido uma elevação acentuada durante todo
o ano de 2013, iniciaram 2014 com forte volatilidade.
Até o fechamento deste relatório as taxas da NTN-B
ofereciam valores entre 4,5% (curtas) até 6,6% (vencimento 2050), estando próximos dos limites de stress
projetados pela BM&FBovespa e próximo dos retor-

nos apresentados antes de 2009.
Seguindo o movimento da taxa Selic e também das
NTN-Bs, os juros pré-ﬁxados também sofrerão elevações ao longo de 2014.
Em relação à inﬂação, o cenário projetado pelo mercado está consideravelmente acima da meta de 4,50%
perseguida pelo Banco Central. Acredita-se que a inﬂação se manterá alta em 2014 e 2015, sendo reduzida gradativamente após esse período, mas ainda não
é prevista até 2017 uma taxa inferior a 5%.
Para a Bolsa, o cenário interno continua se deteriorando, além do fato de 2014 ser um ano eleitoral, o que
deve trazer incertezas e volatilidade para o mercado.
No cenário externo, tem-se uma economia norte-americana se recuperando gradualmente, com o início da
retirada do imenso incentivo monetário que vem sendo dado ao mercado ao longo dos últimos anos, além
de um ajuste nas taxas de juros que deve vir posteriormente a essa retirada. Assim, esses eventos trarão
grande volatilidade aos mercados e os ativos de mais
risco tenderão a oscilar bastante ao longo de 2014.
Já a Europa tem se recuperado gradualmente da crise e já não se deve mais esperar uma recessão na
maioria dos países do bloco do Euro. No entanto,
uma recuperação robusta ainda não pode ser visualizada no curto prazo.
Do bloco asiático tem-se a China que deve manter um
crescimento em torno de 7,5%, abaixo da média dos
últimos anos, que eram superiores a 10%, mas ainda
num patamar elevado, e que deve continuar contribuindo para um crescimento global das economias.
Ao mesmo tempo o Japão, com seu programa de incentivos sem precedentes, nos moldes do programa
norte-americano, tem apresentado resultados positivos em sua economia e pode começar a se recuperar de uma estagnação que tem prejudicado o país
há décadas. Recursos desses países podem migrar
para outras economias caso os investidores encontrem oportunidades, tal como aconteceu recentemente com o leilão do Bloco de Libra.
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CENÁRIOS DE LONGO PRAZO
A taxa Selic deverá alcançar seu ápice entre 2014 e
2015, e a partir de 2016 deve iniciar novo ciclo de redução. Mesmo com essa elevação esperada para o
curto prazo, não se acredita que a taxa de juros real
da Selic venha a superar o valor de 4,5% acima da
inﬂação, tal como é a taxa mínima a ser utilizada
como premissa atuarial para os fundos de pensão
a partir de 2018.
Apesar da incerteza do que as eleições de 2014 trarão para a economia, o novo governo não deverá ter
muito espaço para mais afrouxamentos ﬁscais e monetários, e os fundamentos econômicos deverão voltar a ser o principal objetivo a ser buscado por esse
novo governo para que o Brasil não tenha seu rating
rebaixado, desmotivando a entrada de recursos no
país. Assim, caso essa seja a decisão do governo, o
já projetado recuo na taxa Selic deve se concretizar,
possibilitado por um cenário de inﬂação mais favorável. Por outro lado, usando-se essa mesma premissa,
as taxas reais atuais de longo prazo, que chegam próximas a 6%, podem não ser mantidas no longo prazo.
Baseado no cenário acima, a economia deve se reacelerar a partir de 2015, podendo o PIB superar os 3%
de crescimento em 2016 e 2017 conforme projetado
pelo Boletim Focus.
Para a economia global, caso não se tenha nenhuma ruptura, tal como um novo problema ocasionado
pelo elevado endividamento norte-americano, um retrocesso na melhora do continente europeu ou uma
inesperada queda no crescimento chinês, pode-se
esperar uma melhora gradual. O que pode diferir dessa vez é que esse novo ciclo de crescimento deve vir
com níveis de alavancagem mais moderados, tanto
por parte dos governos, quanto das famílias e das
empresas, dado que a atual crise deriva de níveis elevados de endividamento de algum desses agentes,
fazendo com que o crescimento venha de forma mais
moderada, mas mais robusta e com redução do risco
sistêmico.
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Esse cenário de recuperação gradual é favorável para
alocações em Bolsa com horizonte de longo prazo.
A redução esperada nos juros para o longo prazo
também deve ajudar a impulsionar as ações, e mais
ativos devem continuar performando melhor que os
índices tradicionais de mercado.
Visando uma proteção contra um cenário desfavorável para a economia brasileira para curto e médio
prazos, alocações no exterior devem ser cada vez
mais exploradas em busca desse melhor retorno
potencial dos mercado internacionais, somadas ao
ganho de diversiﬁcação que seria impossível investindo-se somente no mercado interno.

INDICADORES 2013
indicadores 2013
2013

CDI

IMA-B

IBr-X

Poupança

INPC

IPCA

8,05%

-10,08 %

-3,13%

5,67%

5,56%

5,87%

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Para a execução da Política de Investimento, a
PRhosper contrata gestores externos especializados que, por meio de carteiras balanceadas e fundos exclusivos, realizam a alocação de recursos
entre renda ﬁxa e variável. A administração e a custódia de ativos são descentralizadas por gestor.
Os movimentos das carteiras e dos fundos, o tipo e
a qualidade dos ativos, os riscos, as preciﬁcações
e o atendimento aos requisitos legais são monitorados pela consultoria especializada Risk Ofﬁce.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Distribuição dos Recursos - Por Gestor, Gestão Terceirizada
Incluindo fundos exclusivos
(Em milhares de reais, em 31/12/2013)

Total Entidade
BNP Paribas

179.949

17%

HSBC

421.382

41%

Itaú

238.768

23%

Sul América
Western Asset
Total

4.467

0%

191.233

18%

1.035.800

100%

Distribuição dos Recursos - Disponível
Todos os Planos
(Em milhares de reais, em 31/12/2013)

Banco Itaú - Unibanco S/A

123

Western Asser management Company DTVM

1

Banco BNP Paribas Brasil S/A

2

Banco Nationnale de Paris Brasil S/A

1

Total

127

Distribuição dos Recursos - Por segmento
Todos os Planos - Incluindo fundos exclusivos
(Em milhares de reais, em 31/12/2013)

Descrição
Renda Fixa
Créditos privados e Depósito

31/12/2013

%

Total
945.506
245

Fundos de investimentos

945.261

Renda Variável

90.421

Ações no mercado à vista
Juros e Dividendo à receber
Ações
Derivativos
Investimentos imobiliários

54
71.150
–
2.008
1.000

Locadas a Terceiros

1.008

Compensação do PGA
Total

8,71%

19.217

Locadas a Patrocinadoras
Outros Realizáveis

91,09%

–

0,19%

Cada plano de benefício / modalidade tem características próprias e a Política de Investimentos deﬁne
objetivos diferentes para cada um deles.
Veículos de Investimentos

Contribuição Definida, BenefÍcio Definido, PGA

Planos Básico
e suplementar
(Contribuição
Definida)

Plano Básico
anterior
(Benefício
Definido/ Renda
Vitalícia)

PGA

X

Não investe

Não investe

Imóveis

Não investe

X

Não investe

Renda Fixa - Fundos
exclusivos ALM Títulos marcados até
o vencimento

Não investe

X

Não investe

Renda Fixa - Fundos
condominiais

Não investe

X

x

Carteira BalanceadaFundos e carteiras de
Renda Fixa e Renda
Variável

A aplicação dos recursos dos Participantes da
PRhosper segue as diretrizes estabelecidas pela
Política de Investimentos, com parâmetros de investimentos por Plano de Benefício, limites de alocação, limites de risco e seleção de ativos permitidos, em consonância com os requisitos legais da
resolução CVM 3.792, alterada pela resolução CVM
4275 em 31/10/2013, que deﬁne os critérios de investimentos para fundos de pensão.
As Diretrizes de Investimentos foram aprovadas pelo
Conselho Deliberativo para o período 2013-2017
estabelecendo os seguintes parâmetros principais:
Expectativas 2013, em 31/12/2012.
CENÁRIO ECONÔMICO
TAXA REAL (% A.A.) EM RELAÇÃO AO IPCA

–

–

–

1.037.935

1

ANO

IGP-M SELIC

IBOVESPA

IFM-I

IFM

INPC IPCA

2013

-0,52

1,84

6,93

2,02

2,83

-0,07

5,64

2014

-0,47

3,33

7,46

3,66

5,13

-0,18

5,45

2015

-0,58

3,56

7,18

3,92

5,48

0,00

5,25
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LIMITES E OBJETIVOS

INVESTIMENTOS PGA (Em milhares de Reais)

Os limites dos investimentos e os objetivos consolidados da Entidade são determinados em função da
divisão em carteiras por modalidade Contribuição
Deﬁnida (CD), Beneﬁcio Deﬁnido (BD) e Programa
de Gestão Administrativa (PGA).

Fundo Itaú Soberano

PLANO BÁSICO
Os limites e objetivos de alocação dos investimentos
do Plano Básico são determinados em função da
composição média das carteiras do Plano: Carteira
BD e Carteiras CD, descritos nos Anexos I, II e III
deste relatório.
Os investimentos da Carteira BD são divididos em
fundos exclusivos e imóveis.
Em 31 de dezembro de 2013 o Plano Básico era
composto 56% Carteira BD + 44% Carteira CD.

PLANO SUPLEMENTAR
Os limites e os objetivos de alocação do Plano Suplementar são os deﬁnidos para a Carteira CD, descrito no Anexo I e II deste relatório.

PGA
O limite e o objetivo de alocação do PGA é 100%
Renda Fixa.

INVESTIMENTOS DA
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Os recursos coletados da Patrocinadora e dos
Participantes Autopatrocinados e BPD destinados
aos investimentos de curto prazo foram aplicados
em um fundo condominial exclusivo para o Plano
Administrativo.
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RENTABILIDADE 2013
Considerados todos os planos, modalidades e
veículos de investimentos, a rentabilidade geral
da Entidade foi de 0,56%.

RENTABILIDADE DA COTA CD
Cota CD

Benchmark 85% (70%IMAB+30%CDI) +
15% (50%IBrX + 50%(IBrX+6%)

0,31%

1,88%

A rentabilidade por segmento encontra-se demonstrada no resumo impresso Plano Básico e Plano
Suplementar.

RENTABILIDADE DA COTA BD :
Cota BD

Benchmark INPC + 5,5%

0,83%

11,07 %

A rentabilidade por segmento encontra-se demonstrada no resumo impresso Plano Básico.

RENTABILIDADE DA COTA PGA
PGA

Benchmark CDI

8,31%

8,05 %

O demonstrativo de investimentos na data de 31
de dezembro de 2013, por Plano de Benefícios,
encontra-se no relatório ﬁnanceiro em versão eletrônica disponível no portal www.prhosper.com.br
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GESTÃO FINANCEIRA E
CONTÁBIL

foram vertidas para os Planos em 2013.

As demonstrações contábeis visam apresentar informações transparentes e consistentes sobre os
planos e programas, detalhando as atividades executadas. Os balancetes são periodicamente disponibilizados para todos os Participantes no Portal da
PRhosper na internet e na intranet da Patrocinadora.

• FUNDO DE REVERSÃO (*)

RECEITAS
GESTÃO PREVIDENCIAL
FONTES DE CUSTEIO DA GESTÃO
PREVIDENCIAL:
• PATROCINADORES
Os patrocinadores contribuem nos Planos Básico e
Suplementar.
As contribuições recebidas dos patrocinadores em
2013 totalizaram R$ 14.295 mil.
Todas as contribuições devidas pelos patrocinadores foram vertidas para os Planos em 2013.
Em 2013, em decorrência do resultado superavitário nos Planos Básico e Suplementar no fechamento do ano 2012, não foram devidas contribuições
extraordinárias, não existindo dívida contratada junto às Patrocinadoras.

Os Participantes trouxeram de outras Entidades
para a PRhosper o montante de R$ 47 mil.

Em 2013 não foram utilizados os recursos disponíveis no fundo de reversão.

GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTES DE CUSTEIO PARA COBERTURA DAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
• PATROCINADORA
Os patrocinadores cobrem a quase totalidade das
despesas administrativas não atribuídas aos investimentos, tendo aportado para essa ﬁnalidade R$
1.366 mil no ano.
Todas as contribuições administrativas devidas pelas
Patrocinadoras foram vertidas para o plano PGA.
• PARTICIPANTES
Conforme estabelecido pelo regulamento do Plano,
somente os Participantes Autopatrocinados e Vinculados (BPD) contribuem para as Despesas Administrativas, tendo aportado R$ 114 mil.
Todas as Contribuições Administrativas devidas pelos Participantes foram vertidas para o plano PGA.
• INVESTIMENTOS

Os Participantes contribuem no Plano Suplementar.
Alguns ex-empregados, na situação de autopatrocínio, contribuem no Plano Básico.

As despesas com investimentos, assim deﬁnidas
no Plano de Custeio anual, são cobertas pelo retorno dos investimentos. Em 2013 foram transferidos
da Gestão de Investimentos R$ 1.925 mil para cobertura das Despesas Administrativas.

As contribuições recebidas dos Participantes totalizaram R$ 10.725 mil.

• FUNDO ADMINISTRATIVO

Todas as contribuições devidas pelos Participantes

Em 2012 os fundos administrativos dos Planos

• PARTICIPANTES
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Básico e Suplementar registraram uma sobra de
R$ 604 mil. Em 2013 estes recursos não foram utilizados, tendo sido constituídos R$ 197 mil adicionais
decorrentes de gastos orçados e não realizados,
totalizando R$ 801 mil nos fundos administrativos
do PGA em 31/12/2013.

DESPESAS

(Em milhares de reais, em 31/12/2013)

INVESTIMENTOS

1.924.559

DESPESAS COMUNS

1.914.559

Consultoria de Investimentos

1.371.803

Gestão/planejamento Estratégico

519.458

Despesas Gerais

23.298

DESPESAS ESPECÍFICAS

10.000

DESPESA COM GESTÃO PREVIDENCIAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO
ATRIBUÍDAS ÀS COTAS
As despesas de funcionamento da PRhosper totalizaram R$ 1,33 milhão em 2013.
A Patrocinadora subsidia várias despesas de funcionamento, incluindo os salários do pessoal cedido para a administração do plano, locação de
espaço, materiais de consumo, equipamentos e
sistemas de uso próprio.

Os pagamentos efetuados - incluindo aposentadorias,
resgates e portabilidades - somaram R$ 63.821mil.
Benefícios Pagos por Tipo
Todos os Planos

(Em milhares de reais, em 31/12/2013)

Renda Mensal (aposentadoria normal/antecipada) pensão por
morte, pensão por invalidez)

52.666

Portabilidade para outros planos

703

Devolução por desligamento (resgates)

Despesas Comuns a todos os Planos

12.616

Pagamento único de benefícios (benefício mínimo, pensão por morte)

(Em reais em 31/12/2013)

Treinamentos/congressos E Seminários

1.647

25.641

SERVIÇOS DE TERCEIROS

945.927

Consultoria Atuarial

72.196

Consultoria Contábil

31.375

Consultoria Jurídica

75.650

Gestão/Planejamento Estratégico

470.436

Auditoria Contábil

117.238

Outras

179.031

DESPESAS GERAIS

59.977

OUTRAS DESPESAS
Total das Despesas 2013

Despesas Administrativas com Investimentos

300.624
1.332.171

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS
(ATRIBUÍDOS ÀS COTAS)
Em 2013, foram gastos R$ 1,9 milhão com a gestão
dos investimentos.
* não computados custos de administração dos fundos Itaú
Stix, HSBC Defense, Itaú Active, Itaú Soberano, HSBC Brussels, Sul América Expertise II - debitados diretamente destes
fundos.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 2013
As demonstrações ﬁnanceiras de 2013 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, regulamentadas pelo Conselho Nacional de
Previdência Complementar através da CNPC nº 08 de
31 de outubro de 2011, entre outras.
O Patrimônio Social da Entidade decresceu 3,4% em
relação ao ano 2012 em decorrência da menor rentabilidade dos investimentos em 2013, após 5 anos consecutivos de crescimento médio acima de 8% ao ano.
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADO
(Em milhares de reais no dia 31 de dezembro de cada ano)

2009

2010

2011

2012

2013

791.572

857.333

937.027

1.074.298

1.036.884
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No quadro abaixo, mutações do Patrimônio Social, podemos observar que os resultados dos investimentos variaram -97% em 2013, agregando
R$ 5.500 mil contra R$ 166.642 em 2012. Por outro
lado, ocorreu um aumento na conta benefícios variando +25%.
O resultado do exercício positivo em 2012 de
R$ 26.100 mil foi revertido para –R$ 36.046 em 2013.
Convém mencionar que tais resultados não representam desequilíbrio dos Planos, sendo ocasionados por fatores conjunturais externos decorrentes
dos movimentos do mercado ﬁnanceiro em 2013.

Balanço Patrimonial Sintético

(em milhares de reais, em 31 de dezembro)

31/12/2013

31/12/2012

Disponível

127

97

Realizável

1.037.940

1.075.177

Ativo

Gestão previdencial

5

-

Gestão administrativa

-

3

1.037.935

1.075.174

1.038.067

1.075.274

1.183

975

Patrimônio social

1.036.884

1.074.299

Patrimônio de cobertura do plano

1.032.609

1.071.258

1.042.403

1.045.006

-9.794

26.252

-

26.252

Superávit técnico acumulado

-

26.252

(-) Déficit técnico acumulado

-9.794

-

4.275

3.041

3.474

2.437

801

604

1.038.067

1.075.274

Investimentos
Total do ativo
Passivo
Exigível operacional

Mutações do Patrimônio Social
(Em milhares de reais)

Descrição
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
(+/-) Superávit/(déficit) técnico
do exercício
(+/-) Fundos previdenciais
(+/-) Fundos administrativos
B) Patrimônio Social - final do
exercício (A + 3)
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31/12/2013 31/12/2012

Variação
(%)

1.074.299

937.027

15

32.676

194.124

(83)

23.696

24.615

(4)

5.523

166.642

(97)

3.405

2.801

22

52

66

(21)

(70.091)

(56.852)

23

(66.831)

(53.540)

25

(3.260)

(3.312)

(2)

(37.415)

137.272

(127)

(2.603)

110.787

(102)

(36.046)

26.186

(238)

1.037

744

39

197

(445)

(144)

1.036.884

1.074.299

(3)

Provisões matemáticas
Equilíbrio técnico
Resultados realizados

Fundos
Fundos previdenciais
Fundos administrativos
Total do passivo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e encontram-se no relatório completo, disponível
no portal PRhosper.
O parecer dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, da Diretoria Executiva, as demonstrações ﬁnanceiras completas e o parecer do auditor independente aprovando
as contas estão publicados no Relatório
Completo, em versão eletrônica disponível no portal www.prhosper.com.br.

Pensando no Futuro,
Investindo no Presente
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco B – 1º andar – Jardim São Luiz
São Paulo – SP – CEP 05804-902
Visite nosso portal: www.prhosper.com.br

