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l Mensagem do Conselho Deliberativo 

Caros participantes,
O Relatório Anual que temos a satisfação de apresentar reflete as atividades da administração da PRhosper
na construção de uma entidade mais forte e mais próxima do seu participante. O ano de 2008 foi marcado
por avanços nos processos internos de administração,
melhoria dos canais de relacionamento com os associados e várias ações na gestão dos investimentos. O
relatório mostra ainda o impacto da crise em nossos
resultados.
2008 já é considerado o ano mais difícil do setor de
previdência privada. Embora menos que em outros
países, os fundos de previdência privada do Brasil
também foram impactados pela queda das bolsas de
valores no contexto da crise da economia mundial.
A PRhosper não foi exceção, mas seu desempenho
ficou acima da média das entidades do País, o que
atesta a solidez de sua Política de Investimentos. O
mix equilibrado de aplicações em renda fixa e variável, a escolha dos melhores indicadores, de gestores
confiáveis e o contínuo acompanhamento pela administração revelaram-se particularmente importantes
nesse ano turbulento.
Enquanto a rentabilidade média do setor foi negativa, o Plano de Contribuição Definida da PRhosper
registrou resultado ligeiramente positivo de 0,2%. É
preciso lembrar que fundos de previdência são investimentos de longo prazo, e os resultados não devem
ser analisados pontualmente.
Nos nove anos de existência, as cotas desses planos
da PRhosper (tanto o Básico como o Suplementar)
registraram rentabilidade de 332%. Nesse mesmo
período, a inflação acumulada pelo INPC foi de 86%
e a poupança teve rendimento de 115%. Ou seja,
olhando nessa perspectiva de passado os ganhos continuam expressivos. E, se olharmos para o futuro, o
recuo observado em 2008 deverá ser revertido nos
próximos anos, à medida que a crise for superada e
que seja retomado o crescimento da economia.

para esse segmento se baseia em estudos que visam
compatibilizar os investimentos de longo prazo com a
evolução do pagamento dos benefícios. Isso contribuiu
para a contenção das perdas no no segmento. Mesmo
com ligeiro aumento, o déficit registrado em 2008 de
R$ 11,9 milhões representa apenas 2% das reservas
garantidoras.
Para conter a evolução do déficit, em prol da segurança do plano, a Patrocinadora fará em 2009 um aporte
extraordinário de cerca de R$ 1 milhão. Num ano de
crise, em que redução de custos é prioridade, essa é
uma importante expressão do compromisso da Rhodia com os seus participantes assistidos.
Em 2008, mais de R$ 51 milhões foram distribuídos
em forma de aposentadoria continuada entre os assistidos, pensionistas e beneficiários, além de valores
pagos aos participantes que se desligaram da Rhodia e
optaram por receber o saldo de sua conta ou transferi-lo para outra empresa.
São recursos que contribuem para a melhor qualidade de vida de centenas de indivíduos e famílias.
Mais que isso, eles têm uma importante dimensão
de responsabilidade social. Os valores investidos pela
Rhodia e pelos empregados na PRhosper retornam
à sociedade por meio dos benefícios pagos, incentivando o consumo e contribuindo para o futuro das
próximas gerações.
Por tudo isso, nos empenhamos em fazer da PRhosper
uma entidade cada vez melhor e mais forte. Agradecemos a todos os que contribuíram para as conquistas de 2008, reafirmando a nossa disposição de seguir
progredindo nessa jornada.
Boa leitura!
Marcos Antonio De Marchi
Presidente do Conselho Deliberativo
da PRhosper Previdência Rhodia

Os recursos garantidores dos benefícios do Plano Básico Anterior, modalidade renda vitalícia, que se encontra fechado para novas adesões desde dezembro de
2000, sofreram menor impacto. Adotada de maneira
pioneira pela PRhosper há vários anos, a estratégia
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l Quem somos 

A PRhosper Previdência Rhodia é uma entidade de previdência complementar sem fins lucrativos, que responde pela administração dos Planos de Benefícios oferecidos pelas empresas do
Grupo Rhodia aos seus empregados no Brasil. É patrocinada pela Rhodia Brasil e pela Rhodia
Poliamida e Especialidades.
Em 2008, a PRhosper ocupava a 74ª posição entre as 300 Maiores Entidades de Previdência
Fechada do País no ranking da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

Missão: Contribuir para a qualidade de vida dos participantes e de seus beneficiários na
PRhosper
2008 em síntese
Patrimônio líquido
da entidade

fase de aposentadoria por meio da administração eficiente dos planos de benefícios oferecidos
pelas empresas Rhodia.
Contribuir com a Rhodia na busca das melhores soluções para o desenvolvimento dos planos e
manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial.

R$ 716 milhões
Participantes em
dezembro de 2008

Valores: Orientada por princípios éticos, a administração da PRhosper está apoiada nos

Benefícios pagos

yy Transparência, comunicação de forma clara, precisa e regular com todos os públicos com
os quais se relaciona.

5.052

R$ 51 milhões
(incluindo resgates e
portabilidades)

Renda média do assistido
(prestação continuada)

R$ 1.860,00

(todos os planos e benefícios)
Idade média do
participante ativo

seguintes valores:

yy Comprometimento com os objetivos dos patrocinadores e dos participantes.
yy Responsabilidade e integridade na gestão contábil e financeira, prestando contas de todas as
suas ações.
yy Respeito e igualdade no trato com todos os participantes, independentemente de classe
social, idade ou posição hierárquica.
yy Excelência na gestão por meio da contínua formação técnica de suas equipes e da seleção
dos melhores profissionais de mercado.

38 anos

Idade média do
participante assistido

66 anos

Visão de futuro: Ser referência de gestão entre as entidades de previdência
complementar fechada de perfil similar, avaliada de acordo com os seguintes indicadores:
yy Prática de gestão de ativos e passivos.
yy Comparativos entre planos.
yy Satisfação do participante.
yy Custo administrativo.
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l Gestão de Seguridade

l Mensagem da Patrocinadora
Nos dias de hoje, Previdência Complementar deixou de ser considerada
um luxo no orçamento familiar para adquirir status de item de primeira
necessidade. Sempre à frente das práticas do mercado, a Rhodia oferece
há muitos anos, para todos os empregados, os seus planos de aposentadoria complementar.
Os dois planos – o Básico e o Suplementar – se inserem nos trunfos estratégicos da gestão de Recursos Humanos. Ao propiciar
a formação de uma poupança de longo prazo, os planos contribuem para preservar a qualidade de vida dos nossos empregados
na aposentadoria. Por isso mesmo, fazem parte do universo de
diferenciais da Rhodia para atrair e reter talentos.
A Rhodia direciona vários esforços para dar suporte à administração da
PRhosper. Além de disponibilizar uma equipe a ela dedicada, sem custos
para os participantes, apóia a ação de alguns de seus mais renomados
executivos que dedicam parte de seu tempo à supervisão das atividades
da entidade. Entre os executivos membros dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, assessores jurídicos, financeiros e de recursos humanos, são mais
de 15 pessoas envolvidas, às quais agradecemos a dedicação.

Os nossos participantes
Em 2008, a PRhosper ultrapassou a marca de 5 mil participantes inscritos. O grupo foi reforçado com novas
adesões, destacando-se o expressivo crescimento no
Plano Suplementar, um indicador de que os empregados procuram planejar o futuro e assegurar uma boa
qualidade de vida na aposentadoria. Os homens ainda
são maioria, mas o público feminino vem aumentando
ano a ano.

Em 2008, por meio da PRhosper, a Rhodia contribuiu com R$ 9,5
milhões para a formação da poupança individual dos empregados e com R$ 1,4 milhão para as despesas de funcionamento. Os
empregados, por sua vez, aportaram mais de R$ 6,3 milhões. No
ano, 214 novos empregados aderiram ao Plano Suplementar da
PRhosper, confiando à entidade a administração de parte de seu
patrimônio pessoal. São expressões de confiança na PRhosper e do
empenho dos nossos empregados em construir um futuro melhor.
Osni de Lima
Vice-Presidente de Recursos Humanos

Distribuição por Tipo

Total por Plano*
Dez 08

Dez 07

Ativos (empregados da patrocinadora)

2.968

Plano Básico

5.010

4.947

Aposentados

1.096

Plano Suplementar

2.347

2.275

Pensionistas

445

BPD (Vinculado não contribuinte)

359

Aguardando opção

165

Autopatrocinados

19

* Incluindo os participantes de patrocinadoras em processo de retirada

Distribuição por sexo
Feminino

23%

Novos
participantes
em 2008

Plano Básico 197
Plano Suplementar 214
Masculino

77%
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l Gestão de Seguridade
Distribuição por idade

Planos de benefícios oferecidos pela PRhosper
Plano Básico – do tipo contribuição definida, no qual somente a Rhodia efetua contribuições.
Plano Suplementar – do tipo contribuição definida, no qual a Rhodia e o participante efetuam
contribuições.
O Plano Básico Anterior, da modalidade renda vitalícia, encontra-se fechado desde dezembro de
2000.

Execução orçamentária – Contribuições e Benefícios
até 24 anos 
de 25 a 34 anos
de 35 a 54 anos
de 55 a 64 anos
de 65 a 74 anos
de 75 a 84 anos
mais de 85 anos

5,7%
 24,1%
 39,4%
 16,0%
 11,3%
 2,6%
 0,8%

Em 2008, as contribuições dos patrocinadores e participantes somaram R$ 17.366.697, com a
seguinte distribuição:
Programa Previdencial
Plano Básico*
Participantes
Patrocinadores

Plano Suplementar

R$ 11.164,92

R$ 6.340.501,61

R$ 4.768.185,31

R$ 4.794.727,65

* apenas os participantes autopatrocinados efetuam contribuições no Plano Básico
Programa Administrativo

O contribuinte

16 anos

MAIS JOVEM
tem

O assistido

MAIS IDOSO
tem

95 anos

Plano Básico

Plano Suplementar

Participantes

Não contribuíram

Não contribuíram

Patrocinadores

R$ 1.149.414,43

R$ 302.703,54

Folha de Pagamento
Em 2008, foram efetuados 19.847 pagamentos no total de R$ 51.819.395,17 e concedidos 33
novos benefícios do tipo renda mensal (aposentadoria normal ou antecipada).
Benefícios pagos por tipo
Renda Mensal (aposentadoria normal/antecipada, pensão por morte,
pensão por invalidez)

Benefícios Pagos por Plano

R$ 39.838.804,00

Portabilidade para outros planos

R$ 4.033.276,00

Devolução por desligamento (resgates) e
Pagamento único de benefícios (benefício
mínimo, pensão por morte)

R$ 7.947.315,00

Plano Suplementar

R$ 3.333.392,96

Evolução atuarial do Plano Básico Anterior – modalidade
Benefício Definido (renda vitalícia)
No fechamento de 2008, o Plano Básico encontra-se equilibrado atuarialmente, revertendo o
déficit da renda vitalícia apontado em 2007.
Isso significa que as reservas garantidoras (atuais e a constituir) da modalidade Benefício
Definido (plano anterior de renda vitalícia) são suficientes para a cobertura dos compromissos assumidos junto aos participantes dessa modalidade.
Plano Básico

R$ 48.486.002,21

Em 2007, a mudança da tábua atuarial para AT 83 (aumentando a expectativa de vida considerada para cálculo das reservas financeiras dos participantes que recebem renda vitalícia) ocasionou um acréscimo na conta do passivo do benefício definido, gerando um déficit técnico de
(-) R$ 7,3 milhões nesta modalidade. Em 2008, o retorno dos investimentos foi inferior à meta
atuarial, ampliando o resultado deficitário para (-) R$ 11,9 milhões.
A patrocinadora Rhodia avaliou a situação e, em conformidade com a legislação vigente, decidiu equacionar imediatamente esse potencial déficit por meio de contribuições
extraordinárias a serem financiadas a partir de 2009.
Mais detalhes podem ser encontrados no documento Resumo do Parecer Atuarial, anexo neste relatório, e na versão completa do Parecer Atuarial disponível no
portal da PRhosper na internet.
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l Gestão de Seguridade

Dados atualizados com o recadastramento
Atendendo às disposições legais da Instrução Normativa (IN) 26, a PRhosper realizou o recadastramento de todos seus participantes. Entre os assistidos, BPD (vinculados não contribuintes) e
autopatrocinados, o retorno das fichas foi de 99%; entre os participantes ativos, de 80%.

Investindo no relacionamento com o associado
2008 foi marcado por diversas ações de melhoria na Comunicação e no Atendimento aos
participantes, além de iniciativas focadas em Educação Previdenciária.
Incluída no Plano Estratégico da PRhosper, a Política de Comunicação foi elaborada para atender
a três princípios:

Princípio da Informação: todo participante tem o direito de receber informações em linguagem clara e acessível e de forma oportuna.
Princípio da Orientação: todo participante tem o direito de ser corretamente orientado
sobre o plano a que se filiou e sobre as melhores opções no momento do desligamento. Saber
utilizar o plano durante a fase de acumulação e de benefício é essencial para o sucesso do planejamento de aposentadoria.

Entre outras importantes iniciativas desenvolvidas ao longo de 2008, a PRhosper reorganizou
a área de atendimento, implementou novas facilidades no portal da internet, lançou o boletim
PRhosperar e o Mapa PRhosper, apresentando de forma lúdica e educativa o funcionamento do
plano.
Os kits de adesão e desligamento foram revisitados e estão mais completos. Além disso, novos
simuladores de cálculo foram desenvolvidos para apoiar o pessoal de atendimento na prestação
de serviços de forma rápida e eficiente.

Boletim PRhosperar: Novo canal de
comunicação, o boletim PRhosperar, que
conta com apoio financeiro da
patrocinadora, teve duas edições em 2008,
atingindo 100% dos participantes. Foi
lançada ainda uma edição especial eletrônica
sobre investimentos, disponibilizada no
portal. Em linguagem clara e acessível, ela
traz importantes informações sobre o
mercado financeiro, sendo considerada um
benchmark de comunicação entre as
entidades de previdência similares.

PRhosperar
Pensando no futuro, investindo no presente

Boletim
informativo
da PRhosper
Ano I - Nº 1
Agosto 2008

A

recadastrar

PRhosper está dando início a mais um processo de
recadastramento de seus participantes ativos, vinculados,
aposentados e pensionistas. Esse trabalho é fundamental para que a
entidade disponha de dados atualizados dos seus associados. Entre
outros ganhos, isso garante um gerenciamento eficiente e seguro da
folha de pagamentos de benefícios, além de agilizar o contato com os
participantes.
A atualização do cadastro é uma exigência legal da Secretaria de
Previdência Complementar, que fiscaliza os Fundos de Pensão. Em
fevereiro, o órgão editou a IN 20, Instrução Normativa que estende

Um novo
canal de comunicação

às entidades de previdência privada regras já adotadas
no setor bancário, visando intensificar os mecanismos de
prevenção à fraude e lavagem de dinheiro.

T

odos os participantes receberão a ficha para
recadastramento no seu local de trabalho (ativos) ou
em sua residência (vinculados, aposentados e pensionistas).
Os participantes ativos têm prazo de um mês para
a devolução do formulário de recadastramento
preenchido, contado a partir da data do recebimento.
Para assistidos, pensionistas e vinculados, o
prazo final é 30 de outubro de 2008. Atenção:
a não devolução do formulário preenchido
pode ocasionar a suspensão do benefício
para aposentados e pensionistas.

Você está recebendo a primeira edição do
Prhosperar, um novo canal de comunicação da
PRhosper com os seus associados. O objetivo é
trazer notícias sobre as nossas atividades e fatos
de interesse dos participantes. Compartilhando
informações de maneira clara e transparente,
queremos estreitar ainda mais o nosso
relacionamento e contribuir para que a comunidade
PRhosper esteja cada vez mais integrada.
Boa leitura!

Renovação no Conselho

Deliberativo

Assumiu em 18 de junho o novo Conselho Deliberativo da PRhosper. O órgão colegiado é composto
por cinco conselheiros. Três foram indicados pela patrocinadora: Marcos De Marchi (presidente),
Osni Lima e André Rodrigues. Os outros dois foram eleitos pelos participantes: Estela Medeiros
(representante dos empregados) e Vilien Soares (representante dos assistidos).
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo na estrutura de tomada de decisões
da PRrosper, responsável pela condução dos negócios e gestão e pelo acompanhamento
e avaliação da Diretoria Executiva e dos resultados apresentados.
O mandado dos conselheiros é de 4 anos.

Passo 1
Você foi admitido na Rhodia e já está inscrito no Plano
Básico.
Você poderá optar agora mesmo pelo Plano Suplementar.
Fique ligado: você precisa fazer a opção de Imposto de
Renda – regressivo ou progressivo.
Passo 2
A Rhodia inicia imediatamente as contribuições para os
salários acima de 20 UPs*.
Se você aderiu ao Plano Suplementar, você também
começou a contribuir.
Passo 3
Caso você se desligue da empresa com até 3 anos de
serviços, você pode resgatar o saldo a que tem direito ou
continuar contribuindo como Autopatrocinado (siga para
o Passo 8)
Fique ligado: Até 5 anos de serviço, você tem direito a
100% do saldo de Conta do Participante, porém ainda
não tem direito aos depósitos efetuados pela
Patrocinadora.
Passo 4
Quando o seu salário ultrapassar 20 UPs, você começa a
receber contribuições da empresa no Plano Básico.
Fique ligado: a adesão ao Plano Suplementar pode ser
efetuada a qualquer momento.
Passo 5
Caso você se desligue da empresa com mais de 3 anos de
serviço, você tem as seguintes opções:
a) Resgatar o saldo a que tem direito
b) Continuar contribuindo como Autopatrocinado (siga
para o Passo 8)
c) Portar o saldo a que tem direito para outra entidade
de previdência
d) Permanecer vinculado à PRhosper sem contribuição
(siga para o Passo 9)
A opção é por Plano.
Fique ligado: até 5 anos de serviço você tem direito a
100% do saldo de Conta do Participante, porém ainda
não tem direito aos depósitos efetuados pela
Patrocinadora.
*UP = Unidade Previdenciária. É reajustada anualmente.
Em novembro de 2008 uma UP equivalia a R$ 288,00

PRhosperar
P

Passo 6
Enquanto você trabalha na Rhodia, a PRhosper trabalha para você.
Seus recursos são investidos no mercado financeiro e aumentam dia a dia.
Os rendimentos geram novos recursos, que são reinvestidos.
É a força da capitalização.
Veja na internet www.prhosper.com.br, no link “Investimentos”
“Quem está cuidando do seu patrimônio”.
Passo 7
Após 5 anos de serviço, além de 100% do saldo da Conta do Participante,
você passa a ter direito a 5% do saldo da Conta da Patrocinadora por ano
de serviço trabalhado.
Em caso de desligamento, suas opções são as mesmas do Passo 5.
Passo 8
Após desligamento da empresa, você optou por continuar vinculado à
PRhosper, assumindo o pagamento de sua contribuição e da contribuição da
empresa, tornando-se um participante Autopatrocinado. A qualquer
momento, o participante Autopatrocinado pode encerrar as contribuições e
permanecer vinculado à PRhosper até a idade de sua aposentadoria (siga
para o Passo 9) ou ainda resgatar ou portar o saldo a que tem direito.
A opção é por Plano.

seu projeto pós-aposentadoria,
que lhe permitiu realizar o
sonho de trabalhar com a
construção de instrumentos
musicais.

E

no encarte especial incluído
nos exemplares dirigidos
aos participantes ativos
apresentamos um mapa que
mostra de maneira simples os
caminhos que os participantes
da nossa entidade podem
percorrer para adquirir no
futuro uma aposentadoria
tranqüila e de muitas
realizações, a exemplo dos
nossos entrevistados nesta
edição.

O

aposentado da PRhosper
César Gomes, por
exemplo, conta que caminhos
segue para educar a filha
Andressa, de 13 anos, para a
poupança e uma gestão
equilibrada das finanças. Já João
Barbosa relata os caminhos de

Alteração de
contribuição e benefícios.
Fique atento ao prazo!
Até 15 de janeiro, os participantes ativos
podem alterar o percentual de contribuição do
plano suplementar e os participantes assistidos
do plano contribuição definida, o valor do beneficio (percentual em cotas ou valor da renda
mensal em reais). Os formulários estão disponíveis na internet e na intranet.

Boa leitura.
A todos um feliz Natal e
que 2009 lhe traga os
melhores caminhos!

Sucesso no recadastramento graças a você!
A adesão dos participantes ao processo de
recadastramento foi fundamental para o sucesso
da iniciativa que assegura a disponibilidade de
dados atualizados e, portanto, maior agilidade e
eficiência no desenvolvimento das atividades da
PRhosper e atendimento às solicitações. Agora, a entidade está
fazendo o processamento das fichas para que os dados possam
ser inseridos no sistema informatizado. Até o final de janeiro as
informações dos participantes no site estarão 100% atualizadas.
E a partir de fevereiro eles contarão com mais uma
facilidade: poderão fazer qualquer tipo de
atualização on line, através do site
(www.prhosper.com.br).

Aposentadoria
Idade
mínima:
53 anos

Vinculado
Não Contribuinte

Passo 10
Fique ligado: O percentual de contribuição da Patrocinadora para o Plano Básico,
calculado sobre a parcela do salário acima de 20 UPs, aumenta conforme a idade do
empregado.

Passo 9
Após desligamento da empresa com mais de
3 anos de serviço, você optou por permanecer
na PRhosper, deixando seus recursos investidos
até o início de recebimento de sua
aposentadoria, tornando-se um participante
Vinculado Não Contribuinte (ou BPD). A
qualquer momento, e antes de iniciar sua
aposentadoria, o participante Vinculado Não
Contribuinte (BPD) pode resgatar ou portar o
saldo a que tem direito.
A opção é por Plano.
Fique ligado: o tempo vinculado sem
contribuição não conta como tempo de serviço
para o cálculo do saldo a que tem direito no
caso de resgate ou portabilidade.

Passo 11
Fique ligado: As contribuições da parcela da empresa cessam aos 60 anos, mesmo
que o empregado continue na ativa.
Passo 12
Parabéns!
Você construiu um patrimônio importante e agora pretende aproveitar a sua
aposentadoria.
Você deverá ter no mínimo 53 anos de idade e no mínimo 5 anos de serviço e estar
desligado da Rhodia para iniciar o recebimento de seu benefício de aposentadoria.
As opções para receber seu benefício de aposentadoria são as seguintes:
a) Receber seu benefício por um período fixo de 5 a 15 anos
b) Receber um percentual entre 0,15% e 2,0% do saldo em cotas
c) Receber valor fixo em reais todo mês, de valor equivalente entre 0,15% a 2,0%
do saldo
Fique ligado: O cálculo do benefício de aposentadoria é efetuado sobre 100% do
saldo do participante + 100% do saldo da patrocinadora.
Avalie e escolha a melhor opção de acordo com suas necessidades financeiras.
As opções em percentual do saldo ou valor fixo podem ser alteradas anualmente.

PRhosperar

Boletim
informativo
da PRhosper
Edição Especial
Outubro 2008

Pensando no futuro, investindo no presente

Planejando
caminhos!

ara a maioria das pessoas, a
perspectiva da chegada do
Ano-Novo convida a fazer
planos, pensar nas realizações
do ano que está terminando e
refletir sobre os caminhos do
futuro. É esse o espírito desta
edição de dezembro do
PRhosperar. Assim, além da
sessão fixa com as informações
atualizadas sobre os
investimentos, trazemos
matérias que falam de
“caminhos” nas mais diferentes
perspectivas.

Vinculado
Contribuinte

Acima de 5 anos de serviço

Boletim
informativo
da PRhosper
Ano I - Nº 2
Dezembro 2008

Pensando no futuro, investindo no presente

É hora de se

Processo tem por objetivo
atualizar os dados dos associados

Até 3 anos de serviço

PRhosper
Previdência
Rhodia em
12 passos

De 3 a 5 anos de serviço

Princípio da Instrução: todo participante tem o direito de receber educação financeira e
previdenciária. Os temas são complexos e demandam um aprendizado contínuo.

Cenário turbulento
e
Como a criso
no mercad
financeiro
do
está afetan
o Brasil?

to,
No momena
não seri
melhor
sair dos
os
ent
investim
em Bolsa?

Estamos vivendo um momento sem precedentes
na história do mercado financeiro mundial.
Iniciada nos Estados Unidos, a crise se espalhou
rapidamente pelo resto do mundo, derrubando
bolsas, afetando a oferta de crédito e jogando para
baixo as expectativas de crescimento dos países.
Nesse cenário, é natural que nossos participantes
tenham dúvidas e incertezas sobre o futuro de
seus investimentos e aposentadorias. Por isso,
preparamos esta edição especial do PRhosperar.
Na página 3, você encontrará a entrevista
concedida por André Rodrigues, membro do
nosso Comitê de Investimentos, com uma análise
abrangente da situação.
Na página 5, trazemos um bloco de respostas
às principais perguntas que temos recebido dos
participantes da modalidade contribuição definida,
cujos benefícios futuros dependerão
dos recursos acumulados nos Planos de
Previdência Complementar.
Para completar, trazemos na página 8 um
resumo com a avaliação do cenário pelos
gestores de recursos.

Qual o
impacto na
de
rentabilida
dos nossos
os?
investiment

Como a
PRhosper estáo
and
acompanh o?
a situaçã

VEJA AS RESPOSTAS NESTA

EDIÇÃO ESPECIAL

DO PRHOSPERAR

Programa Benefício Renda Certa: Lançado em 2008 para os participantes que
atingem a elegibilidade, e com saldo no Plano Básico e Suplementar, o programa tem por
objetivo apoiá-los na fase de opção de benefício. O sistema, que será reforçado em 2009,
oferece simulações de saldo e de evolução de benefício, além de diagnóstico financeiro para a
nova fase de aposentadoria.

Em sintonia com a legislação
Os planos de benefícios PRhosper estão devidamente adequados a todas as legislações, incluindo
as mais recentes. Em 2008, não ocorreram alterações.
Lembramos que em 2007, antecipando-se ao prazo estabelecido pela legislação (dezembro de 2008), a PRhosper realizou a troca da tábua atuarial para o padrão AT-83 (ferramenta
que mede a expectativa de vida para cálculo das reservas financeiras dos participantes da renda
vitalícia) .
Os planos vigentes desde 2007 encontram-se disponíveis no portal da PRhosper na internet e
na intranet da Rhodia.
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O turbulento cenário econômico de 2008 – que derrubou as bolsas no
mundo todo, restringiu a oferta de crédito e reverteu as expectativas de
crescimento dos países – tornou especialmente desafiadora a gestão dos
investimentos da PRhosper.
Com regras e políticas claras, trabalhando com instituições confiáveis e
adotando as melhores práticas de gerenciamento, a Diretoria e o Comitê de Investimentos intensificaram as ações de supervisão e controle
dos gestores responsáveis pelos investimentos, monitorando com rigor
a situação financeira e o risco de crédito das empresas nas quais estão
investidos os recursos da entidade.
O acertado modelo de gestão resultou na contenção das perdas dos
investimentos da PRhosper. E, ainda que os resultados registrados em
2008 estejam muito abaixo do esperado para o ano, os ganhos acumulados ao longo do tempo superam com folga as perdas pontuais, que serão
recuperadas com a retomada do crescimento da economia.
Valeria Bernasconi
Diretora Superintendente

Evolução do Patrimônio Líquido
O modelo de investimentos adotado, com a utilização de carteiras balanceadas de renda fixa e
renda variável, aliado à sempre rigorosa Política de Investimentos da PRhosper, com o equilíbrio
entre risco e rentabilidade, demonstraram-se acertados para superar os momentos de crise. A
redução da exposição em ações para níveis inferiores a 15% resultou em rentabilidade acumulada no ano de +0,58% (rentabilidade bruta dos investimentos), superior à média de -1,6% das
entidades que compõem o sistema nacional de previdência complementar, conforme os dados
estatísticos publicados pela Abrapp (Associação Brasileira de Previdência Complementar).
Vale ressaltar que os fundos de pensão são desenhados para proporcionar rentabilidade acima
da inflação no longo prazo. Por essa razão, é indispensável a aplicação de parcela dos recursos
em mercados de renda variável, uma vez que os investimentos concentrados unicamente em
renda fixa (excessivamente conservadores) seriam insuficientes para garantir aos participantes
uma poupança adequada para a aposentadoria.
Com esse resultado, o patrimônio líquido consolidado registrou um ligeiro aumento, encerrando
o ano com um total superior a R$ 716 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido por Plano
O patrimônio total dos planos é formado por reservas matemáticas dos participantes da modalidade
renda vitalícia, pelo somatório dos saldos individuais das contas dos participantes dos Planos de Contribuição Definida, pelos fundos administrativos e pelas reservas destinadas aos pagamentos dos
Benefícios Mínimo, por Invalidez e por Morte.
Evolução do Patrimônio Líquido Consolidado

Valores em milhares de Reais em 31/12/2008

Evolução do Patrimônio
Líquido por Plano

Valores em milhares de Reais
em 31/12/2008

Plano Básico
2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

Plano Suplementar
2007

2008

O resumo do demonstrativo de investimentos encontra-se nos anexos deste relatório. A versão completa está disponível no portal www.prhosper.com.br, área do
participante/documentos oficiais/D.I.
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Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis
Os títulos e valores mobiliários adquiridos para negociação antes do vencimento são marcados
a valor de mercado. Os títulos adquiridos para manutenção até o vencimento são avaliados pelo
custo de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados no período. A PRhosper mantém
ainda uma pequena parcela de recursos investidos em imóveis, administrados diretamente pela
entidade. Os valores imobiliários são ajustados periodicamente a valor de mercado. A PRhosper
conduziu uma reavaliação no final de 2007.
2008

2007

Renda Fixa

656.226

599.750

Renda Variável

57.995

100.863

Imóveis

2.126

2.644

Valores em milhares de Reais em 31/12/2008

Rentabilidade por segmento
Em 2008, os segmentos de renda fixa e renda variável registraram alta volatilidade em decorrência das incertezas da crise no mercado financeiro mundial, com pico no segundo semestre,
afetando o resultado consolidado da carteira de investimentos.
A rentabilidade da carteira de renda fixa(1) foi de 12,46%, superior ao benchmark de 12,37%
(CDI). A rentabilidade da carteira de renda variável foi de -42,61%, ligeiramente inferior ao
benchmark de -41,67 (IBx).
A rentabilidade bruta consolidada(1) foi de 0,58%. A rentabilidade líquida da cota do plano contribuição definida foi de 0,19%
No consolidado(1) desde o início do plano, em janeiro de 2000, a rentabilidade acumulada do
Plano Contribuição Definida apresenta um rendimento de 332%, muito acima do CDI, que
ficou em 298%, e da poupança, que registrou 115% no mesmo período.
(1)

Rentabilidade excluindo os fundos de hedge atuarial Itaú Stix, HSBC Défense e imóveis.

400%

Cota CD
300%

CDI
200%

Poupança
100%

Inflação
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Composição da carteira de investimentos dos Planos Básico e
Suplementar da modalidade Contribuição Definida
A composição da carteira é definida pelo estudo de risco x retorno e pelos objetivos de rentabilidade dos segmentos de renda fixa e renda variável.
A carteira de investimento das contas individuais dos participantes da modalidade Contribuição
Definida é constituída de títulos de renda fixa e renda variável, ambos marcados a valor de mercado.
A parcela de renda variável, de 22,2% no início de 2008, recuou, em 31 dezembro para 14,2%,
um pouco abaixo do ponto neutro (15%), que é o objetivo da política de longo prazo.
Em 31 dezembro, a carteira era composta de 59% de títulos públicos, 27% de títulos de crédito
privado de baixo risco de crédito e 14% de ações que compõem o índice IBx (índice Brasil) cesta
de ações que representa 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O
mix e a qualidade dos investimentos garantem o retorno de longo prazo e a liquidez necessários
para os participantes do plano.

Distribuição dos investimentos por Risco de Mercado

Em 31/12/2008

Selic 16,5%
Cupom IPCA 14%
Cupom IGP 0,3%
Spread crédito 1,1%
Op. Compromissada 16,5%
Ações 13,6%
CDI 38,1%

Em 31/12/2008

Renda Fixa

2007

2008

Renda variável

2007

2008

Composição da carteira de investimentos das reservas
do Plano Básico Anterior, modalidade Benefício Definido
A composição da carteira das reservas de renda vitalícia é definida pelo estudo ALM, sigla que significa Asset Liability Management (Gerenciamento Ativo x
Passivo), que confere maior segurança à gestão do passivo da renda vitalícia do
Plano Básico Anterior.

Resultado do estudo ALM
Distribuição dos ativos do
Plano Básico Anterior

(renda vitalícia)

Carteira administrada

17%

Imóveis

1%

A carteira de investimentos da reserva garantidora é composta de títulos de renda fixa e renda variável marcados a valor de mercado (carteira administrada),
imóveis e títulos de renda fixa de longo prazo mantidos até o vencimento. Os títulos de renda fixa de longo prazo mantidos até o vencimento são administrados
pelos fundos exclusivos Itaú Stix e HSBC Défense. Em 2008, foram reinvestidos
os títulos vencidos ao longo do ano.

Títulos de longo
prazo marcados
no vencimento

82%

O Plano Básico Anterior, modalidade Benefício Definido (renda vitalícia),
encontra-se fechado para novas adesões desde dezembro de 2000.
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Política de Investimentos
A Política de Investimentos estabelece os parâmetros por plano de benefício, em consonância
com requisitos legais da resolução CVM 3456, que define os critérios de investimentos para
fundos de pensão.
Em janeiro de 2008, o Conselho Deliberativo aprovou a Política de Investimentos para o perío
do 2008-2013.
Gestão de
Investimentos

Planejamento Estratégico da Entidade

Estratégico

Alocação Estratégica dos Ativos
Política de Investimentos
Estrutura e Seleção de Gestores
Monitoramento

Mandato dos Gestores

Tático

Gestão do Investimento
Processamento, Contabilização e Cotas

Os objetivos de alocação
macro são:

Os benchmarks, ou indicadores de rentabilidade
dos segmentos de investimentos, são:

yy até100% em renda fixa

yy Renda fixa: 100% CDI

yy até 30% em renda variável

yy Renda variável: 100% IBx

yy 0% em imóveis

yy Imóveis: IGP-DI + 5,5%

Gestão Terceirizada e Monitoramento
A PRhosper contrata gestores externos especializados em administração de
recursos financeiros para a execução da Política de Investimentos. Por meio
de carteiras balanceadas, esses agentes realizam a macroalocação entre renda fixa e renda variável.

Distribuição dos recursos por gestor
(incluindo fundos exclusivos)
Valores em milhares de Reais em 31/12/2008
Western Asset

A administração e a custódia de ativos são descentralizadas por gestor.
Os movimentos das carteiras e de fundos, o tipo e a qualidade dos ativos, os
riscos, as precificações e o atendimento aos requisitos legais são monitorados por consultoria especializada.

90.306
13%

Unibanco Asset

70.065
10%

HSBC

265.825
37%

Itaú

287.792
40%
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l Mensagem do Conselho Fiscal
Entidades como a PRhosper têm um papel importante não apenas para
os indivíduos que dela participam, assegurando um futuro mais tranqüilo
depois da aposentadoria. Além disso, com os investimentos dos recursos originados da poupança de milhares de participantes, os fundos de
previdência privada estimulam o crescimento das empresas, dinamizando a economia do País. Portanto, a adoção das melhores práticas de
governança é requisito indispensável para assegurar o cumprimento dos
objetivos da nossa entidade.
Com atuação independente, norteada pelo respeito à legislação, pela defesa do equilíbrio técnico-financeiro dos planos de aposentadoria, e dos interesses dos participantes e patrocinadores, o Conselho Fiscal contribui de
forma decisiva para a construção de uma PRhosper mais forte e perene.
Os resultados alcançados em 2008, num cenário mundial de crise sem
precedentes, reafirma a nossa confiança na administração da PRhosper
e na capacidade da entidade de honrar os compromissos firmados com
seus participantes.
João Oliveira Munhoz Lopes
Presidente do Conselho Fiscal

Governança Corporativa
Rigor, ética e transparência são os princípios que pautam o modelo de Governança Corporativa
da PRhosper, constantemente aprimorado pela incorporação das melhores práticas. A sintonia
entre os diferentes colegiados – Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e
Comitês – é um fator que tem contribuído de maneira decisiva para a boa governança corporativa.
Presidente do Conselho Deliberativo
Conselheiros Rep. Patrocinadores
Conselheiros Rep. Participantes
Diretor
Fin/Admin

Diretor
Superintendente

Comitê
Investimentos

Administrativo/
Financeiro

Investimentos

Presidente do Conselho Fiscal
Conselheiros Rep. Patrocinadores
Conselheiros Rep. Participantes

Diretor
Jur/Seguridade

Auditores
de Contas

Comitê
Seguridade

Seguridade

Jurídico

Controles Internos/
Gestão de Riscos

Compliance

Em 2008, o Conselho Deliberativo iniciou um novo mandato de quatro anos. Marcos Antonio
De Marchi foi reconduzido para o cargo de presidente do Conselho. Osni de Lima e André Rodrigues, respectivamente vice-presidentes de Recursos Humanos e Financeiro da Rhodia, foram
reconduzidos como representantes da patrocinadora. Estela Medeiros foi escolhida pelos participantes ativos e Vilien Soares foi reconduzido ao cargo pelos participantes assistidos. A participação de todos os empregados e assistidos nas eleições mostram a importância da entidade para os
associados. Luiz Roberto Marques de Jesus desligou-se do Conselho no final do mandato.
A Diretoria da PRhosper também foi renovada. A dra. Denise Nader Porcelli, vice-presidente
Jurídica da Rhodia, sucedeu ao dr. João Paulo de Toledo Camargo, que se desligou da entidade,
no comando da Diretora Jurídica.
Ao Luiz Roberto e ao dr. João Paulo, os nossos agradecimentos; à Estela e à dra. Denise, as
nossas boas vindas.
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Espírito de equipe
A Diretoria recepcionou os novos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria promovendo encontros de apresentação e atualização sobre os aspectos legais relativos à atividade de
Previdência Complementar. Além desses eventos, os membros do Conselho Deliberativo estiveram reunidos em várias ocasiões para acompanhar os trabalhos da Diretoria e também avaliar
as decisões tomadas, contribuindo para assegurar o seu melhor encaminhamento.
Atuando de forma dinâmica, o Comitê de Investimentos acompanhou atentamente o desenvolvimento da crise mundial e seus reflexos para a PRhosper.

Na ponta do lápis – A Gestão de Orçamento e Despesas
A gestão contábil da PRhosper é efetuada por plano de benefício, segregada em três programas:
previdencial, administrativo e de investimentos. As demonstrações contábeis visam apresentar
informações transparentes e consistentes sobre os planos e programas, detalhando as atividades
executadas pela entidade. Os balancetes são periodicamente disponibilizados para todos os participantes no portal na internet e na intranet da patrocinadora.
Em 2008, a patrocinadora destinou ao programa administrativo (custos não atribuídos à cota) o
total de R$ 1.452.118,00.
Em relação a 2007, a patrocinadora destinou R$ 259.117,00 adicionais para custear os diversos
projetos de melhorias administrativas propostos pela Diretoria da PRhosper.
O custo de administração é equivalente a 0,18% do patrimônio de 31 de dezembro.
Os recursos foram utilizados da seguinte forma:
Custos Administrativos (não atribuídos à cota)
Plano Básico
Despesas Administrativas *

Plano Suplementar

R$ 782.990,54

R$ 175.519,60

Auditor Contábil

R$ 38.700,07

R$ 7.925,00

Assessoria Atuarial

R$ 93.193,18

R$ 18.965,19

R$ 126.329,43

R$ 28.234,61

R$ 1.041.213,22

R$ 230.644,40

Consultorias

* Este item inclui serviços de terceiros, sistemas de tecnologia da informação, administração dos
planos, obrigações fiscais, materiais, etc.
Os recursos administrativos coletados e não utilizados em 2008 foram alocados nos Fundos
Administrativos do Plano Básico e Suplementar e serão utilizados em 2009.
Em 2008, os custos com administração dos investimentos atribuídos diretamente à cota totalizaram R$ 1.888.293,78.
Custos com administração dos investimentos
Plano Básico

Plano Suplementar

Assessoria Financeira

R$ 35.704,10

R$ 8.926,03

Custo com Avaliação de Riscos

R$ 42.808,92

R$ 9.597,96

R$ 164.034,63

R$ 36.738,45

Gestão/Administração dos Recursos Externos*

R$ 1.300.596,48

R$ 289.887,21

Total

R$ 1.543.144,13

R$ 345.149,65

Sistemas de Controle de Investimentos

* Este item inclui os custos com os administradores, gestores e custodiantes.
Os recursos previdenciais coletados dos patrocinadores e participantes, no total de R$ 15.914.579,00,
foram alocados nas contas dos participantes da modalidade contribuição definida e nas reservas garantidoras do segmento de renda vitalícia e aplicados no mercado financeiro de acordo com a Política
de Investimentos de cada segmento/plano.
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Demonstrações financeiras de 2008
As demonstrações financeiras de 2008 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, regulamentadas pelo Ministério da Previdência Social por meio da CGPC no
5, de 20 de janeiro de 2002, alterada pela CGPC no 10, de 5 de junho de 2002.

Gestão de Riscos em foco
A existência de controles robustos em todas as atividades relevantes da entidade, a supervisão de
atividades críticas com dupla verificação e o monitoramento contínuo por auditorias independentes garantiram a segurança das operações em um ano particularmente exposto a riscos.
Os riscos operacionais, jurídicos e de compliance foram monitorados pelo sistema de controles
internos.
Em 2008, a PRhosper promoveu uma revisão do mapa de processos e controles, incluindo
atividades de terceiros. Também foi definida e implementada uma nova e mais abrangente grade
de riscos.
Os riscos máximos aceitáveis para os investimentos estão estabelecidos na Política de Investimentos. Os riscos de crédito, liquidez, mercado foram avaliados com apoio de consultoria
especializada, que proveu uma série de relatórios à Diretoria e ao Comitê de Investimentos. Os
resultados foram satisfatórios: em nenhum momento foi ultrapassado o limite de risco máximo
(BVar) da carteira de investimentos.

Auditorias Internas e Externas, a segurança de fazer certo
Em consonância com o disposto na Resolução CGPC nº 13 de 2004, o Conselho Fiscal reuniuse para realizar os exames semestrais da gestão da PRhosper, avaliar os controles internos da
entidade, 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 prontamente atendidas pela Diretoria.
A auditoria independente aprovou sem ressalvas as demonstrações financeiras de 2008.
Os controles internos foram avaliados por auditoria externa quanto à sua execução e efetividade,
com resultados satisfatórios. O relatório de recomendações emitido pela auditoria independente
foi submetido à Diretoria, que aprovou um plano de ação especial para o biênio 2009/2011.

O parecer da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, as demonstrações
financeiras e o parecer do auditor independente estão publicados no portal da
PRhosper (www.prhosper.com.br) ou disponíveis em meio impresso mediante solicitação para a área de atendimento.
No anexo deste relatório, encontram-se os Demonstrativos Patrimonial e de Resultados.
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