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Mensagem da Administração

Ao longo das páginas deste relatório, trazemos um panorama do que foi o ano de
2009 para a PRhosper. Além dos resultados obtidos, procuramos apresentar as
principais ações desenvolvidas no período, como parte dos nossos contínuos
esforços para construir uma entidade cada vez melhor e mais sólida, pautada por
práticas que traduzem o rigor e a transparência na gestão dos recursos dos
participantes e no nosso relacionamento com eles.
A PRhosper se orgulha de fazer parte da trajetória da previdência privada Rhodia,
que completa 30 anos de existência como uma expressão muito concreta do
empenho da Rhodia em contribuir para que seus empregados se preparem para
uma aposentadoria mais tranquila. Esse é um benefício que expressa a valorização
dos seus profissionais enquanto pessoas. E, ao mesmo tempo, se inclui entre os
trunfos da companhia para atrair e reter talentos.
2009 foi um ano atípico. Começou sob as incertezas da crise econômica mundial,
seus impactos nas Bolsas de Valores de todo o mundo, e recuo também nos
rendimentos da renda fixa. Mas ainda no primeiro semestre, a solidez e a vitalidade
da economia brasileira e a segurança de seu mercado demonstraram sua força
para fazer com que o Brasil sofresse menos com a crise e fosse dos primeiros
países a reagir a ela.
Nesse cenário, a firmeza das decisões tomadas pela PRhosper no ano de 2008,
mantendo o sangue frio e a estratégia da política de investimentos, revelou-se mais
do que acertada, permitindo usufruir os ganhos da “virada” em 2009. Tanto os
investimentos em renda variável (Bolsa) como em renda fixa apresentaram bom
desempenho, o que possibilitou recuperar a queda observada no ano anterior.
Considerados todos os tipos de planos, a PRhosper distribuiu no ano mais de R$
48 milhões em benefícios para assistidos, pensionistas e beneficiários, incluído-se
nesse total também os valores relativos a resgates e portabilidades dos
que se desligaram da Rhodia.
Para a PRhosper, o saldo positivo de 2009 não se limita
aos aspectos financeiros. Introduzimos melhorias no
atendimento aos participantes, disponibilizamos
novas funcionalidades no site, como o simulador
de cálculo de desligamento, e lançamos um
programa de educação financeira e
previdenciária.
Com tudo isso, avançamos naqueles que são
nossos propósitos permanentes: manter um
relacionamento próximo e transparente e atuar
como um parceiro de confiança, que está
permanentemente empenhado em contribuir
para a qualidade de vida dos participantes e de
seus beneficiários na fase de aposentadoria. É
essa a razão de ser da PRhosper. É essa a
missão que continuará inspirando nossas
atividades em 2010.
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Perfil institucional

Completando seu décimo ano de existência, a PRhosper
Previdência Rhodia é uma entidade de previdência complementar
sem fins lucrativos, que tem como foco central de suas atividades a
administração dos Planos de Benefícios oferecidos pelas empresas
do Grupo Rhodia aos seus empregados no Brasil. A entidade é
patrocinada pela Rhodia Brasil e Rhodia Poliamida e Especialidades
Para a empresa, proporcionar esse benefício aos funcionários é um
dos trunfos da gestão de recursos humanos, que impacta
positivamente na satisfação dos profissionais, contribuindo para
atrair e reter talentos.
Para os empregados, significa a formação de uma
poupança de longo prazo, que lhes proporcionará
maior tranquilidade e qualidade de vida na
aposentadoria.
Para a Prhosper, tudo isso se traduz no desafio de
assegurar uma gestão eficiente dos recursos,
pautada pelo rigor e pela transparência.

Administração e Controle
Conselho Deliberativo

Atuário

Marcos Antonio De Marchi – Presidente

Mercer

André Luis Rodrigues – Representante das Patrocinadoras

Auditoria Externa

Osni de Lima – Representante das Patrocinadoras

Terco Grant Thornton

Vilien José Soares – Representante dos Participantes
Estela Cristina de Medeiros Salvadori – Representante dos
Participantes

Serviços Externos
Previtec – Sistemas e Seguridade

Conselho Fiscal

Policonsult – Contabilidade

João Oliveira Munhoz Lopes – Presidente do Conselho

Risk Office – Gestão de Riscos e Assessoria de Investimentos

Rubens André Bueno – Representante da Patrocinadora
Marina Pisaneschi – Representante dos Participantes

Gestão de Investimentos

Diretoria Executiva

Itaú-Unibanco

Valeria Bernasconi – Diretor Superintendente

HSBC

Denise Nader Porcelli – Diretora

Western Asset Management

Pedro Luiz Ferreira Mattos – Diretor
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Os alicerces da PRhosper
MISSÃO

VALORES

VISÃO DE FUTURO

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.

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

Ser referência de gestão entre as entidades
de previdência complementar fechada de
perfil similar, avaliada de acordo com os
seguintes indicadores:

Contribuir com a patrocinadora na busca das
melhores soluções para o desenvolvimento
dos planos e a manutenção do equilíbrio
financeiro-atuarial.

ff Transparência, comunicação de forma
clara, precisa e regular com todos os
públicos com os quais se relaciona.
ff Comprometimento com os objetivos dos
patrocinadores e dos participantes.
ff Responsabilidade e integridade na gestão
contábil e financeira, prestando contas de
todas as suas ações.

ff Prática de gestão de ativos e passivos.
ff Comparativos entre planos.
ff Satisfação do participante.
ff Custo administrativo

ff Respeito e igualdade no trato com todos
os participantes, independentemente de
classe social, idade ou posição hierárquica.
ff Excelência na gestão por meio da
contínua formação técnica de suas
equipes e da seleção dos melhores
profissionais de mercado.

2009 – a PRhosper em síntese
Em 2009, a PRhosper ocupava a 76ª posição entre as 300 maiores entidades de previdência fechada do país no
ranking da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

Patrimônio Líquido
da Entidade:

R$ 797.915.343,00
Participantes em
Dezembro de 2009:

4.821

Benefício pagos no ano:
(incluindo resgates e
portabilidades)

R$ 48.712.002,00
Renda Média do Assistido todos os planos e benefícios
(prestação continuada):

R$ 2.016,00
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Idade média do
participante ativo:

39,4 anos
Idade média do
participante assistido:

67 anos

Gestão de Seguridade

Cada vez mais as pessoas se conscientizam de que é preciso
preparar-se para a aposentadoria, de que, na dinâmica do mundo
moderno, é indispensável poupar para o futuro. E investir um plano
de previdência complementar é um bom caminho a
trilhar. Mais ainda quando se trabalha em uma
empresa que oferece essa facilidade aos
seus profissionais há 30 anos. O
expressivo aumento no índice de
adesões ao plano suplementar é uma
mostra dessa crescente preocupação
das pessoas com as condições de
vida depois da aposentadoria. Em
dezembro de 2009, o Plano
Suplementar contava com a adesão
de quase ¾ dos empregados ativos
da Rhodia.

Planos da PRhosper

Quem são os participantes

A PRhosper administra dois planos:

A PRhosper encerrou o ano com cerca de 4,8 mil pessoas participantes, sendo
que, dentre os empregados ativos, parte está inscrita tanto no Plano Básico como
no Plano Suplementar. Como mostram os quadros, o Plano Suplementar segue a
tendência dos anos anteriores e registrar um índice expressivo de adesões. Em
dezembro, nada menos que 73% dos empregados ativos da Rhodia estavam
inscritos nesse plano.

Plano Básico: do tipo contribuição definida, no
qual somente a Rhodia efetua contribuições.
Dentro do Plano Básico há um grupo específico, do
chamado Plano Básico Anterior.
O Plano Básico Anterior, da modalidade renda vitalícia,
ou benefício definido, foi fechado em dezembro de
2000.

Total de participantes por plano *

Plano Suplementar: do tipo contribuição

Plano Básico

5.010

4.763

Plano Suplementar

2.347

2.363

definida, no qual a Rhodia e o participante efetuam
contribuições.

Dez 08

Dez 09

* incluindo os participantes de patrocinadoras em processo de retirada

Novos participantes em 2009
Plano Básico

151

Plano Suplementar

149

Participantes por tipo
¢ Ativos (empregados da patrocinadora)

1.553
Beneficio Proporcional Diferido 321
Aguardando opção 104
Autopatrocinados 20

¢ Aposentados e pensionistas
¢
¢
¢
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2.829

Perfil da população PRhosper
A participação das mulheres contribuintes vem crescendo gradativamente. Mas os
homens ainda são ampla maioria. Em termos de idade, o perfil da população
Prhosper concentra o maior grupo na faixa dos 35-54 anos. O contribuinte mais
jovem tem 15 anos; o assistido mais idoso tem 95 anos.

Distribuição
por Sexo

Distribuição por idade
580
de 21 a 30 anos 1.013
de 31 a 40 anos 986
de 41 a 50 anos 781
de 51 a 60 anos 835
de 61 a 70 anos 371
de 71 a 80 anos 106
mais de 80 anos 12

¢ até 20 anos

Feminino

¢

24%

¢
¢
¢
¢

Masculino

¢

76%

¢

Execução Orçamentária –
Contribuições e Benefícios

Programa Previdencial
Plano Básico

No ano, para a formação da poupança, os participantes
contribuíram com R$ 6,7 milhões e a Rhodia com outros
R$ 10,3 milhões. Além disso, os patrocinadores cobrem
a quase totalidade das despesas administrativas – em
2009, eles aportaram R$ 1,1 milhão para essa finalidade,
valor que se somou a R$ 4,3 mil dos participantes.

Participantes

R$

Patrocinadores

R$

12.188,28*
5.321.222,32

Plano Suplementar
R$

6.715.308,03

R$

5.043.946,39

* apenas os participantes autopatrocinados fazem contribuição no
Plano Básico

Programa Administrativo
Plano Básico
Participantes
Patrocinadores

Não contribuíram
R$

997.050,67

Plano Suplementar
R$

4.328,11

R$

149.335,20

Folha de Pagamento de Benefícios
Os pagamentos efetuados – incluindo aposentadorias, resgates e
portabilidades – somaram um valor total de R$ 48,7 milhões. No ano
de 2009 foram concedidos 45 novos benefícios de aposentadoria.

Thiago Alves, 28 anos
O assistente de comércio exterior Thiago
Alves pode ser considerado um exemplo
quando o assunto é previdência. Reservando
4% de seu salário para o Plano Suplementar da
PRhosper desde a sua efetivação na empresa, o
jovem profissional conta com mais dois planos. “Quando
era pequeno, meus pais abriram um plano para mim
numa agência bancária. Além desse e o da PRhosper,
aderi a outro com um perfil mais agressivo”, conta
Thiago, que dedica mensalmente 12% de sua renda a
essas poupanças. “A ideia é não ver esse dinheiro pelo
mínimo nos próximos 20 anos”, diz ele, fazendo
planos para o futuro. “Como outros colegas,
quero ter meu próprio negócio um dia e
poder desfrutar minha aposentadoria
viajando pelo mundo”.

Benefícios Pagos por Plano
Plano Básico

R$

43.688.635,26

Plano Suplementar

R$

5.058.787,34

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

R$

41.797.945,26

Portabilidade para outros planos

R$

3.222.587,86

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

R$

3.691.468,94

Benefícios pagos por tipo
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Gestão de Seguridade

Plano
Básico Anterior

Reajuste dos benefícios
de Renda Vitalícia

160%
140%

Em 2009, os participantes do Plano Básico Anterior,
que recebem benefícios do tipo renda vitalícia, não
tiveram reajustes. Esse fato decorre da aplicação do
índice IGP-DI, que define os reajustes desta
modalidade. No acumulado até outubro 2009 (mês
base do índice) o IGPD-DI ficou negativo (-1,73%).
Dessa forma, a aplicação da fórmula regulamentar
resultou em valor zero.
Entretanto, no longo prazo, os reajustes dos
benefícios dessa modalidade mantêm
valores acumulados superiores à
inflação. Veja o gráfico.

Reajuste
acumulado

120%
100%
80%

INPC
acumulado

60%
40%
20%
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Relacionamento com o associado
Em sintonia com os princípios estabelecidos na Política de Comunicação, que
integra o seu Plano Estratégico, a PRhosper deu continuidade ao programa de
melhorias na comunicação e atendimento aos participantes, além de formatar um
Plano de Educação Financeira e Previdenciária, integralmente dirigido a eles.
Além dos conteúdos já existentes, o portal da PRhosper na internet foi reforçado com
novas facilidades para os participantes. Entre elas, vale destacar o simulador de
calculo das opções de desligamento, facilitando o rápido atendimento às demandas
dos participantes. O boletim PRhosperar se consolida como outro importante meio
Política de
de comunicação entre a entidade e os participantes. Em termos de atendimento,
Comunicação – Princípios
o tempo médio de respostas em 2009 foi de 48 horas.
Principio da Informação: todo participante
tem o direito de receber informações em linguagem
clara e acessível e de forma tempestiva.

Plano Básico Anterior
(modalidade benefício
definido/renda vitalícia)

Principio 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
beneficio, é essencial para o sucesso do planejamento de
aposentadoria;
Principio da Instrução: todo participante tem o direito
de receber educação financeira e previdenciária. Os
temas são complexos e demandam um
aprendizado continuo.

Evolução atuarial
No fechamento de 2009, o Plano Básico encontra-se
equilibrado atuarialmente.
Em 2009, o retorno dos investimentos foi ligeiramente superior à
meta atuarial, reduzindo o resultado deficitário da renda vitalícia
em relação a 2008 de (-) R$ 11,9 milhões para (-) R$ 3,4 milhões.
A patrocinadora Rhodia, em conformidade com a legislação
vigente, decidiu equacionar imediatamente esse potencial déficit
através de contribuições extraordinárias a serem financiadas a
partir de 2010.
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.
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GERAÇÕES
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
E PREVIDENCIÁRIA

Educação Financeira e
Previdenciária
Uma importante iniciativa do ano, alinhada
aos princípios da Comunicação, foi o Plano
de Educação Financeira e Previdenciária. O
programa tem por objetivo proporcionar aos
participantes um conjunto de
conhecimentos e habilidades,
independentemente de idade, formação e
etapa profissional. Seu símbolo é um trevo
de quatro folhas, remetendo às 4 gerações
da vida dos participantes em sua trajetória
para aposentadoria:

Alterações de Planos de Benefícios
e Novas Legislações
Os planos PRhosper estão devidamente adequados a todas as legislações,
incluindo as mais recentes. Entre as novas regulamentações, destacam-se:
ff Resolução GCPC de 28 26/01/2009 e Instrução MPS/SPC no 34 de
24 /09/2009 – alteração nos Procedimentos Contábeis e novo Plano de
Contas da Entidade.
ff Resolução CGPC no 29 de 31/08/2009 – institui o Plano de Gestão
Administrativa e disciplina regras de custeio administrativo.
ff Instrução no 32 de 04/09/2009 - recomendações para implantação de
programas de educação financeira e previdenciária.
ff Resolução CMN 3792 de 24/09/2009 - altera as diretrizes de aplicação dos
recursos garantidores dos Planos de Benefícios.
Por fim em 23/12/2009 através da
publicação da Lei 12.154, publicada
em 23/12/2009 – institui a Previc
– Superintendência Nacional da
Previdência Complementar, criando
um novo marco regulatório para a
indústria de previdência
complementar.

Em atendimento às novas legislações,
a PRhosper emitiu no final de 2009 o
seu Plano de Gestão Administrativa e
procedeu a uma revisão geral do
Plano de Custeio da Entidade e da
Política de Investimentos, com as
adequações necessárias, a serem
aplicadas no inicio de 2010.
Os planos da PRhosper vigentes
desde 2007 encontram-se disponíveis
no portal da entidade da internet e na
intranet.

1 – Iniciar: adquirir habilidades
financeiras básicas e o hábito da
poupança; conhecer o mercado de
investimentos e o seu perfil de
investidor.

2 – Planejar: adquirir conhecimentos
previdenciários; como e quando iniciar
um plano de aposentadoria; fazer
planejamento tributário.

3 – Programar: direitos após
desligamento da empresa, reflexões
sobre aposentadoria, redefinição das
necessidades, uso consciente dos
recursos acumulados.

4 – Usufruir: acompanhamento de
patrimônio e renda; o plano como
instrumento de sucessão; os direitos
dos beneficiários.
Ao longo do ano os especialistas da
PRhosper ofereceram dezenas de
consultorias individuais e apoiaram os
participantes em decisões relevantes, como
idade de inicio de aposentadoria,
investimentos e uso dos recursos.
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Gestão Administrativa, Contábil e Financeira

Ano após ano, a administração da PRhosper vem concentrando
esforços na adoção das melhores práticas de Governança
Corporativa. O modelo adotado tem sido decisivo para assegurar os
objetivos da entidade, buscados em sintonia com a Visão, a Missão
e os valores da entidade. Um dos importantes diferenciais da
Política de Governança da PRhosper é a sintonia entre os vários
colegiados – Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal,
Diretoria Executiva e Comitês.
Em janeiro de 2009 a Diretoria Executiva foi
reconduzida para um novo mandato de 4
anos.
Dentre as atividades relevantes do ano,
vale destacar o trabalho conjunto dos
membros do Conselho Deliberativo e
do Comitê de Investimentos, que
estiveram reunidos para uma
reavaliação do Plano Estratégico de
Investimentos, definindo as prioridades
para os próximos anos.

Estrutura de Governança
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
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Controles Internos/
Gestão de Riscos

Compliance

Prestando contas
A PRhosper efetua a gestão contábil por plano de benefícios e em três frentes de
programas: previdencial, administrativo, 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 da PRhosper na internet e na intranet da patrocinadora.

Despesas administrativas
não atribuídas às cotas
Em 2009, foram consumidos R$ 1.185.870 para cobertura das
despesas de funcionamento da PRhosper. Os recursos necessários
foram coletados da patrocinadora e das sobras do fundo
administrativo.
Importante salientar que a patrocinadora paga diretamente 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.
Administração geral*

R$

80.777

Consultorias

R$

189.262

Relacionamento com Participantes

R$

92.981

Projetos e Desenvolvimentos

R$

12.000

Terceirização administrativa**

R$

683.313

PIS/Cofins

R$

135.200

Custos com administração de
investimentos (atribuídos às cotas)
Em 2009, foram investidos R$ 103.502 em estudos e
avaliações de acompanhamento da Política de
Investimentos, incluindo o acompanhamento das
garantias financeiras dos benefícios de renda vitalícia
(Plano Básico Anterior).
2009
Gestão de recursos (externos)

R$

1.442.619

Terceirização administrativa*

R$

212.371

Gestão de Riscos

R$

103.502

* Item abrange a administração externa dos investimentos,
incluindo o processamento de dados, cotas, e sistemas de
tecnologia da informação.

* Item inclui algumas despesas de funcionamento que não são pagas
diretamente pela Patrocinadora.
** Item inclui a administração externa dos planos incluindo a gestão do
passivo, terceirização de serviços de seguridade e tesouraria,
contabilidade e dos sistemas de tecnologia da informação.

Elder Martini, 48 anos
Elder Martini, vice-presidente da Rhodia
Energy, ainda se lembra das palestras
direcionadas à educação previdenciária que
ouvia no seu tempo de trainee na Rhodia, época
dos seus primeiros contatos com o tema. Hoje,
como um profissional maduro e bem sucedido, conta
que faz questão de orientar filhos, parentes e
profissionais mais jovens de sua equipe sobre a
importância de começar a formar um fundo de
aposentadoria desde cedo. “Em geral, as pessoas estão
mais conscientes sobre o assunto. Alguns ainda dão uns
sorrisinhos discretos, como se dissessem que ainda
estão muito novos para pensar em aposentaria.
Mas enfatizo sempre: é melhor começar o mais
cedo possível”, afirma o executivo, que
investe 4% de seu salário no Plano
Suplementar da PRhosper.

Demonstrações financeiras 2009
As demonstrações financeiras 2008 foram elaboradas de
acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil,
regulamentadas pelo Ministério da Previdência Social através
da CGPC no 5 de 20/01/2002, alterada pela CGPC no 10 de
05/06/2002.

O parecer da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, as demonstrações financeiras e o parecer do auditor
de independente aprovando as contas estão publicados no
portal da PRhosper (www.PRhosper.com.br) ou disponíveis
em meio impresso mediante solicitação à área de
atendimento.
No anexo deste relatório publicamos o Demonstrativo
Patrimonial e de Resultados.
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Gestão Administrativa, Contábil e Financeira

Gestão de Riscos
Os riscos da entidade, dos planos e dos investimentos são mapeados e monitorados continuamente através do
processo de controles internos. Em 2009, realizamos auditoria de funcionamento dos controles e revisão do mapa de
riscos da Entidade estabelecendo prioridades para os itens de maior risco.
Os riscos máximos aceitáveis para os investimentos são definidos na política de investimentos. Os riscos de credito,
liquidez e mercado são monitorados mensalmente, com apoio da consultoria especializada Risk Office. Já os riscos
operacionais, jurídicos e compliance são monitorados por meio do sistema de controles internos.
A existência de uma nova grade de riscos e controles robustos em todas as atividades relevantes da entidade, a
dupla-verificação de atividades criticas e o monitoramento continuo através de auditorias independentes garantem a
segurança das operações.

Auditorias Internas e Externas
Conforme o disposto na Resolução CGPC 13 de 2004, o Conselho Fiscal
reuniu-se 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 2009.
Os controles internos foram avaliados por uma auditoria externa quanto à sua
execução e efetividade, com resultado satisfatório. O relatório de recomendações
emitido pela auditoria independente foi submetido à Diretoria, que aprovou a
continuidade das ações já em andamento.

Fiscalização pela Secretaria de
Previdência Complementar
Em 2009, a PRhosper foi selecionada para o
programa anual de fiscalização da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC). Os fiscais foram
recebidos na entidade e puderam avaliar em
detalhes todos os aspectos de funcionamento da
PRhosper, com ênfase na estrutura de governança e
na condução da administração dos investimentos.
O relatório final da SPC foi encaminhado sem
ressalvas, com todos os itens avaliados dentro da
conformidade legal.

Tina Almeida, 40 anos
Tina Almeida, auxiliar administrativo da
área Jurídica, completa três anos de
Rhodia em agosto. Esperou um tempo até
equilibrar as finanças pessoais e, no ano
passado, aderiu ao Plano Suplementar da PRhosper.
“Comecei destinando 1% do meu salário, mas minha
meta é atingir o teto da contribuição o quanto antes”,
afirma. “Sou mãe de dois filhos. Os crio sozinha e me
preocupo com o futuro deles. Hoje sei que não podemos
esperar apenas pela previdência que o governo oferece”,
avalia. Novata confessa em temas previdenciários, Tina
conta que os boletins publicados pela PRhosper estão
sendo os seus primeiros veículos de informação para
se inteirar sobre o assunto. “Estou pensando,
inclusive, em procurar o pessoal da PRhosper
para conversar pessoalmente e me
aprofundar em algumas questões”.
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2009 foi marcado por um fato inédito: pela primeira vez desde a
década de 50 a taxa básica de juros ficou abaixo de dois dígitos.
Esse fato sinaliza uma importante mudança no cenário de
investimentos de longo prazo. No curto prazo (2010/2001), porém, e
na medida em que sejam desativados os mecanismos
de incentivo implantados após a crise, ainda deve
ocorrer elevação da taxa. Mas as estratégias
para investimentos de longo prazo – caso
dos fundos de pensão - consideram juros
mais baixos.
No começo de 2009, ainda sob a
sombra do ano anterior, os analistas
apostavam em dois cenários
negativos: um fortemente pessimista,
com depressão de médio longo
prazo; e outro menos pessimista, com
recuperação iniciando somente em
2010. E afirmavam que a visibilidade viria
a partir do final do 1o trimestre.

Após a alta da Selic em 2008, atingindo13,75%, janeiro
de 2009 começou com indicativos do Banco Central de
que as taxas poderiam ser reduzidas ao longo do ano para
patamar próximo de 10%. Em junho de 2009, a Selic
ficou em 8,75%, a menor taxa desde a década de 50.

14%

10%
8%

Nessa época, os analisas já indicavam a
existência de boas ofertas no longo prazo à
disposição do investidor da Bolsa, pois os
impactos negativos haviam sido precificados nas
ações. Nos meses de março e abril, a Bolsa
começou a reagir positivamente, em decorrência
da melhora do humor nos mercados globais. Em
abril, registrou a maior alta convincente dos
últimos 12 meses. O ano fechou com alta
histórica de 74% no índice IBx, particularmente
devido à entrada de investidores estrangeiros. O
mundo “descobria” o Brasil.
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(Plano Anterior/
Renda Vitalícia)

Perspectivas

Títulos vinculados à inflação

A combinação da retomada firme do emprego com a permanência
dos estímulos fiscais indica como cenário mais provável de curto
prazo um possível um aumento na taxa Selic a partir de abril de
2010. Isso elevaria a taxa de juros real para algo entre 6,5%-7,0%,
mais próxima do que alguns analistas consideram como a taxa de
juros neutra para a economia brasileira no seu atual estágio.
A Bolsa também deve continuar se beneficiando, na medida em que
os investidores estrangeiros têm em perspectiva um cenário para o
Brasil mais alinhado com economias desenvolvidas nos próximos dez
anos. Assim, a maioria dos gestores acredita que há espaço para
novas valorizações na Bolsa, embora em ritmo mais comedido do
que o registrado em 2009. Afinal, os preços dos ativos, de maneira
geral, não estão exatamente baratos.

O diferencial negativo foi registrado nos
títulos NTNC, que compõem a maior parcela da
carteira de investimentos do Plano Anterior de
Renda Vitalícia (veja detalhes nos capítulos
seguintes). Esses títulos foram impactados pela
variação negativa dos índices IGP-M, “consumindo”
em mais de 1,5 ponto percentual o cupom pago
pelas NTNCs. A outra parcela dos investimentos
em títulos NTNBs atrelados ao IPCA ficou pouco
abaixo da meta de 4,5%, dentro do esperado.
A parcela em IPCA desta carteira rodou
acima de 11,5%, frente os 9,9% do CDI.

Bolsa, investimento de longo prazo
Com os investimentos em ações, os fundos de longo
prazo (pensão) participam da prosperidade da
economia. Mas, apesar da retomada espetacular em
2009, a experiência negativa de 2008, ano
especialmente desafiador para os investidores em Bolsa
(a PRhosper não foi exceção), ainda traz alguma
intranqüilidade. Será que vale a pena continuar aplicando
recursos destinados à aposentadoria em Bolsa?
Vamos exemplificar com alguns dados.

Juros no Brasil:
Dados coletados do Banco Central mostram que as taxas
de juros reais ex-ante* foram de 18,4% ao ano de 1996
a 1999; de 15% ao ano no período de 2000 a 2003,
de 11,5% ao ano entre 2004 e 2005 e de 8,2% ao ano
de 2006 a 2008. Atualmente está em 5,4% ao ano.
* ex-ante = diferença entre swap pré 360 dias e
expectativa de inflação para os 12 meses seguintes
Comparando a média de rentabilidade anualizada entre
renda fixa (CDI) e renda variável (IBx) temos:
Jul 99 – Dez 08

Jan 03 – Dez 08

Ibovespa

18,7%

22,2%

CDI

17,6%

16,2%

Diferença

0,9%

5,2%

O prêmio anualizado de 0,9% no período total em
que os juros iniciais eram muito elevados não
justificaria o risco da renda variável. Porém, avaliando
um período mais recente de queda de juros, a
diferença sobe para 5,2% da Bolsa sobre o CDI.
Essa parece ser uma expectativa razoável para os
próximos anos. Assim, uma visão interessante para os
investidores de longo prazo é observar em suas análises
que a Bolsa cresce com a economia, enquanto a taxa de
juros atua como freio.
Se considerarmos os ativos de um plano de aposentadoria
com alocação média de 20% em Bolsa poderíamos
supor ganho real anual de 1,2% sobre o CDI.
Portanto, a Bolsa como investimento de longo prazo,
contextualizada dentro de um cenário econômico de
normalidade (que vem se confirmando ao longo dos
últimos 14 anos e ainda não se completou), permitirá
que os ativos financeiros brasileiros tenham
comportamento mais próximo ao de países mais
desenvolvidos. Nestes, os fundos de pensão têm
alocações em bolsa superiores a 50%. No Brasil, a
alocação média 2009 foi de 16%.
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Evolução do Patrimônio Líquido Consolidado
Valores em milhares de Reais em 31 de dezembro
Formam o patrimônio da entidade: as reservas matemáticas dos
participantes da modalidade renda vitalícia, o somatório dos saldos
individuais das contas dos participantes dos planos Básico e
Suplementar, os fundos administrativos e as reservas destinadas aos
pagamentos dos benefícios mínimo, por invalidez e por morte.

Evolução do Patrimônio Líquido por Plano
Valores em milhares de Reais em 31 de dezembro

797.915
703.475 716.358

582.942

629.519

619.731
550.101
443.194
168.396
133.416

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008

2009

¢ Plano Básico
¢ Plano Suplementar

Oswaldino Teixeira, 62 anos
Para o assistente técnico de engenharia
sênior Oswaldino Teixeira, profissional
aposentado pelo INSS que continua na ativa,
fazem parte da rotina as consultas mensais na
internet para acompanhar a rentabilidade dos
recursos acumulados no fundo de previdência em 39
anos de Rhodia. “Sou um partidário e defensor da
PRhosper, pois ao longo dos anos ela vem obtendo um
desempenho muito bom quando comparado com a
rentabilidade e o nível de segurança de outros
investimentos. Ela nunca fica para trás de outros planos
de previdência”. Para Oswaldino, a rentabilidade,
austeridade, confiabilidade do plano são
fundamentais. “Sempre falo para meus filhos:
cuidem bem do seu futuro porque é lá que
vocês vão viver um dia”.

O resumo do demonstrativo de investimentos
encontra-se no anexo 5.
A versão completa está disponível no portal
www.prhosper.com.br, área do participante/
documentos oficiais/D.I.
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Política de Investimentos
A aplicação dos recursos dos participantes da PRhosper segue as diretrizes estabelecidas pela Política de
Investimentos, com parâmetros de investimentos por plano de beneficio, limites de alocação, limites de risco e
seleção de ativos permitidos, em consonância com os requisitos legais da resolução CVM 3792, que define os critérios
de investimentos para fundos de pensão.
A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo para o período 2009-2013, estabeleceu os seguintes
parâmetros principais:

Objetivos de macro alocação

Benchmarks (indicadores de
rentabilidade dos segmentos de
investimentos)

ff até100% em renda fixa
ff até 30% em renda variável

ff Renda fixa: 100% CDI

ff 0% em imóveis

ff Renda variável: 100% IBx
ff Imóveis: INPC + 5,5%

Para a execução da Política de Investimento, a PRhosper contrata gestores externos especializados que, por meio de
carteiras balanceadas e fundos exclusivos, realizam a macroalocação dos recursos entre renda fixa e renda variável. 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 pela consultoria especializada Risk Office.

Gestão de Investimentos
Planejamento Estratégico da Entidade

Estratégico

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

Tático

Mandato dos Gestores
Gestão do Investimento
Processamento, Contabilização e Cotas

Distribuição dos
investimentos por
gestor (incluindo
fundos exclusivos)

Western Asset

R$ 123.481

Valores em milhares de Reais em
31/12/2009

Itaú-Unibanco

R$ 403.917
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HSBC

R$ 264.502

Programa de Investimentos
Como cada tipo de plano de benefício tem características próprias, a Política de Investimentos
define objetivos diferentes para cada um deles.

Programa de Investimentos

A modalidade de contribuição definida (Planos Básico e Suplementar) demanda investimentos que
possam proporcionar maior acumulação no longo prazo. Nesse segmento, os benefícios não estão
definidos. Portanto, entre outros fatores, dependerão dos rendimentos acumulados nos planos.

Valores em milhares de Reais, em
31/12/2009

Já para a modalidade de renda vitalícia (Plano Básico Anterior) é necessário garantir que os
investimentos das reservas acompanhem, no mínimo, a meta atuarial, garantindo dessa forma o
pagamento dos benefícios já compromissados.
Carteira Balanceada,
Renda fixa e Renda
variável
Plano Básico Anterior/Renda Vitalícia

Imóveis

Renda Fixa, Títulos
marcados até o
vencimento

Ò

Ò

Ò

Plano Básico/Contribuição Definida

Ò

(não investe)

(não investe)

Plano Suplementar - Contribuição Definida

Ò

(não investe)

(não investe)
¢ Renda fixa – títulos marcados
a mercado

R$ 388.527

¢ Renda fixa – títulos marcados
no vencimento

Composição na modalidade
Contribuição Definida
(Plano Básico e Suplementar)
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 formada
pelas carteiras balanceadas, compostas por títulos de renda
fixa e renda variável marcados a valor de mercado.
Em dezembro 2009 os ativos garantidores desta modalidade
estavam investidos em:

R$ 319.515

¢ Renda Variável

R$ 83.879

¢ Imóveis

R$ 1. 175

¢ Renda fixa títulos públicos

50%

¢ Renda fixa crédito privado

30%

¢ Renda variável

20%

Composição
na modalidade
Benefício Definido (Plano
Básico Anterior/renda vitalícia)
É definida pelo estudo ALM, sigla que significa Asset
Liability Management (Gerenciamento Ativo X Passivo). A
carteira de investimentos desse segmento é composta pela
carteira balanceada (títulos de renda fixa e renda variável
marcados a valor de mercado), fundo de renda fixa atrelado ao
CDI, imóveis e fundos de títulos públicos federais de renda fixa de
longo prazo mantidos até o vencimento. Os títulos públicos federais
de renda fixa de longo prazo são administrados por meio dos
fundos exclusivos Itaú Stix e HSBC Défense.
Em 2009, foram trocados parte dos papéis NTNC (IGPM) com
vencimento em 2017 para papéis NTNB com vencimento em
2020. Esse movimento, denominado “alongamento”, é
executado em conformidade com a legislação aplicável.
Em dezembro os ativos garantidores da reservas do
Beneficio Definido (Plano Básico Anterior)
estavam investidos da seguinte forma:

¢ Imoveis

0,33%

¢R
 enda Fixa - titulos publicos
no vencimento longo prazo

90,07%

¢R
 enda Fixa - titulos publicos
a mercado

8,77%

¢R
 enda fixa - credito privado

0,50%

¢R
 enda Variável

0,33%
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Veículos de Investimentos
Carteira balanceada - renda fixa e variável
Os títulos e valores mobiliários da carteira balanceada
são marcados a valor de mercado e avaliados pelo custo
de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados no
período. Em 2009, a rentabilidade consolidada dos
ativos de renda fixa da carteira balanceada foi de
11,18%, superior ao benchmark de 9,88% (CDI); e a
rentabilidade da renda variável, de 75,93%, foi superior
ao benchmark de 72,74% (IBx).

Carteira Balanceada

2009

2008

Renda Fixa

R$

360.338

R$

348.259

Renda Variável

R$

83.879

R$

57.995

* Valores em milhares de Reais em 31/12/2009

Carteira de renda fixa

Títulos até o vencimento por fundo

A carteira de renda fixa do Plano Básico
Anterior é composta de títulos de longo prazo
marcados até o vencimento e por um fundo de
renda fixa CDI. A carteira de títulos públicos
marcados até o vencimento foi impactada pela
evolução negativa do IGPM no período. Por outro
lado, a troca de títulos IGPM com vencimento em
2017 por títulos INPC com vencimento em 2020
trouxe um efeito positivo para a carteira.

2009

2008

R$ 133.370

R$ 191.933

Títulos NTN-B (IPCA)

R$ 186.145

R$ 115.996

R$

319.515

R$

307.929

Stix FI – Itaú

R$

197.879

R$

191.933

Defénse - HSBC

R$

121.636

R$

115.996

Valores em milhares de reais

A rentabilidade do Fundo Stix foi de 10,48% e a do
Fundo Defénse, 11,74%
A parcela de investimento do fundo e renda fixa CDI,
destinada aos pagamentos de curto prazo (liquidez
da renda vitalícia) obteve rentabilidade anualizada de
9,47%.

Títulos até o vencimento
Títulos NTN-C (IGPM)

Total

Carteira renda fixa
2009

Valores em milhares de reais

R$

28.188

2008

0

Carteira de Imóveis
Os imóveis são alocados 100% no Plano Básico, na
carteira de investimentos da modalidade renda vitalícia
(Plano Básico Anterior).
Em consonância com a Política de Investimentos, que
prevê zero de investimentos em imóveis, em 2009 o
imóvel da Avenida Paulista, condomínio Jorge Flores 5º
andar foi vendido, e os recursos recebidos aplicados no
mercado financeiro.
Os valores imobiliários são ajustados periodicamente. A
PRhosper conduziu uma reavaliação no final de 2007.
2009
Imóveis

R$

1.175

2008
R$

Rentabilidade por cota
Considerados todos os planos, modalidades e veículos de investimentos, a
rentabilidade da entidade foi de 15,79%. A rentabilidade, após despesas,
da cota CD (Contribuição Definida) foi de 19,74%. No consolidado desde
o início do plano em janeiro de 2000, a cota CD apresenta rendimento de
370%, muito acima do CDI, que ficou em 278%, e da poupança, que
registrou 125% no mesmo período.
400%

Cota CD

2.126

Valores em milhares de reais em 31/12/2009

Todos os imóveis de propriedade da PRhosper
encontram-se locados. A rentabilidade do segmento
imóveis foi de 93,84% , muito acima do benchmark,
que é a meta atuarial de INPC+5,5%. Importante
observar que essa rentabilidade foi impactada
expressivamente pelos ganhos decorrentes da locação
de vagas de estacionamento cedidas à PRhosper através
de um contrato de comodato de longo prazo.

300%

CDI

200%

Poupança
100%

INPC
0
2000
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Anexo 1 – Demonstração Patrimonial e de Resultados
de Benefícios de Natureza Previdencial
Valores em Reais
DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL
ATIVO

Exerc. Atual

ATIVO

797.915.343,02

Exerc. Anterior
716.358.313,93

      DISPONÍVEL

28.723,55

37.975,80

     CONTAS A RECEBER

10.670,83

10.670,83

    APLICAÇÕES

797.875.930,99

716.309.614,35

   Renda Fixa

708.013.087,76

656.187.936,24

88.687.698,55

57.994.896,32

1.175.144,68

2.126.781,79

17,65

52,95

   Renda Variável
   Imóveis
     BENS DE USO PRÓPRIO

PASSIVO
PASSIVO
   CONTAS A PAGAR
   VALORES EM LITÍGIO
   C OMPROMISSOS COM
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
   FUNDOS

Exerc. Atual

Exerc. Anterior

797.915.343,02

716.358.313,93

5.893.190,24

1.251.242,62

449.893,23

449.893,23

788.894.350,93

711.768.196,39

2.677.908,62

2.888.981,69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Descrição

Exerc. Atual

Exerc. Anterior

18.243.474,24

17.366.697,46

(-) BENEFÍCIOS

- 48.712.002,06

- 51.819.395,17

(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

110.335.966,50

50.579.567,23

(+) CONTRIBUIÇÕES

(=) RECURSOS LÍQUIDOS

79.867.438,68

16.126.869,52

(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

- 2.952.357,21

- 3.160.151,40

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS
COMPROMISSOS COM
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

- 77.126.154,54

- 8.038.205,81

211.073,07

4.217.994,56

0

9.146.506,87

(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE
FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO
EXERCÍCIO

19

Anexo 2 – Resumo do Parecer Atuarial
Plano de Aposentadoria Básico
O parecer completo encontra-se disponivel no Relatório Anual versão Eletrônica em www.prhosper.com.br e na Intranet Rhodia/Recursos
Humanos. O participante também pode solicitar uma cópia da versão completa via email rhodia.prhosper@br.rhodia.com
1. Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria Básico mantido pela PRhosper - Previdência Rhodia, apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial
do citado plano referente às Patrocinadoras da Entidade em 31/12/2009.
2. Posição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos
Certificamos que, em 31 de dezembro de 2009, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos, de acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução nº 5, de 30/01/2002, alterada
pela Resolução nº 10, de 05/07/2002, é a seguinte:
2.3. EXIGÍVEL ATUARIAL
2.3.1. PROVISÕES MATEMÁTICAS
2.3.1.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.3.1.3. PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)
2.3.1.3.02. Déficit Equacionado
2.4. RESERVAS E FUNDOS

R$
R$
R$
R$
R$
- R$
R$

623.205.494,14
623.205.494,14
426.345.863,50
200.266.228,06
3.406.597,42
3.406.597,42
1.886.946,06

O principal fator que levou à redução do déficit a ser equacionado em 31/12/2009 foi a rentabilidade patrimonial ter sido superior à meta atuarial.
Em função do ganho de rentabilidade observado no Plano no exercício de 2009, houve uma redefinição do valor da Provisão Matemática a Constituir, conforme artigo 3º parágrafo 2 da Instrução
Normativa SPC nº 28 de 30 de dezembro de 2008. Assim, a contribuição extraordinária para amortização dessa Provisão a Constituir - subconta Déficit Equacionado foi redefinida.
Em atendimento ao § 3º do Art. 1º da Resolução CGPC nº 04, de 30/01/2002, informamos que o Plano Básico mantém em seu ativo líquido, títulos mantidos até o vencimento e que foram
efetuados estudos pela PRhosper relativos à sua manutenção sem o comprometimento da capacidade financeira do Plano.
Certificamos ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2010, a composição do Patrimônio de cobertura do Plano e dos Fundos, deverá ser apresentada de acordo com o Plano de Contas previsto na
Resolução CGPC nº 28, de 26/01/2009 e Instrução nº 34, de 24/09/2009.
3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do Exigível Atuarial foram:
Taxa real de juros (1)
Projeção de crescimento real de salário (1) (2)
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS (1)
Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1)
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários)
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios)
Hipótese sobre rotatividade (3)
Tábua de mortalidade geral (4)
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Outras hipóteses biométricas utilizadas

5,5% a.a.
3% a.a. (em média)
0% a.a.
0% a.a.
0,98
0,98
Mercer Service
AT-83
IAPB-57
Mercer Disability
(5)

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
(2) O crescimento salarial é calculado da seguinte forma: Sx + t = (x + t – ge) / (x - ge) * (1 +
0,00133 * ge) ^ (x + t), onde: x = Idade do participante na data da avaliação; t = tempo em
anos após a data da avaliação; ge = Grau de escolaridade do participante (máximo 20 anos); ge
= 2,3 * N ^ (6,5 * (1,025 ^ x + t) / (x + t - 5); N = Nível salarial do participante em número
de USR (Unidade Salarial Rhodia); O percentual aplicado na fórmula é de 1,5%a.a.
(3) Pela Mercer Service, a rotatividade varia de acordo com o tempo de serviço (TS) e a faixa
salarial:
(4) Foi utilizada a tábua AT-83, segregada por sexo.
(5) - Mercer Retirement - Probabilidades de aposentadoria de: 5% na 1ª Idade de
Aposentadoria (53 anos), 5% aos 56 e 58 anos, 0 % aos 54, 55, 57 e 59 anos e 100% na
idade de Aposentadoria Normal (60 anos)
Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos
métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no
exercício de 2008.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de
31/12/2009 são apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
4. Plano de Custeio para o Exercício de 2010
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes deverão
efetuar contribuições para o Plano de Aposentadoria Básico com base nos seguintes níveis:
Patrocinadora
Certificamos que as Patrocinadoras (exceto aquelas em processo de retirada) deverão efetuar
contribuições conforme o item A.6.1.1 do Regulamento do Plano de Aposentadoria Básico. Tais
contribuições foram estimadas na data de avaliação em 2,35% em média da folha salarial.
Além dessa contribuição a Patrocinadora deverá efetuar contribuições para cobertura das
despesas administrativas, cujo valor orçado corresponde a 0,33% da folha salarial do exercício.
O Fundo Previdencial (Fundo de Reversão) será utilizado no exercício de 2010 para abater parte
da contribuição normal prevista para o exercício.

Além disto, a Patrocinadora deverá efetuar contribuição extraordinária para amortização da
Provisão a Constituir - subconta Déficit Equacionado equivalente a R$ 327.167,22 por ano, sendo
que a primeira parcela será paga em dezembro de 2010, e as parcelas subsequentes serão
ajustadas em função dos ganhos e perdas observados no plano de benefícios conforme artigo
3º parágrafo 2 da Instrução Normativa SPC nº 28 de 30 de dezembro de 2008. O prazo de
amortização da subconta Déficit Equacionado corresponde a 15,88 anos em 31/12/2009 e foi
calculado de acordo com os itens 10 e 11 da Resolução nº 18 do CGPC.
Participantes Autopatrocinados
Certificamos que os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições normais de
responsabilidade da Patrocinadora, incluindo as contribuições para o custeio das despesas
administrativas. Não será devida pelo Participante Autopatrocinado a contribuição para
equacionamento do déficit, que será integralmente equacionado pela Patrocinadora.
Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Certificamos, ainda, que os participantes vinculados assumirão o custeio das despesas
administrativas decorrentes de sua manutenção no Plano, conforme previsto no item A.8.1.1.7
do Regulamento do Plano Básico, de acordo com o custo per capita vigente no período, que
será definido pela própria entidade e constará em ata do Conselho Deliberativo.
Despesas Administrativas
As despesas com a administração do Plano, incluindo as despesas com investimentos, serão
custeadas por recursos do Fundo Administrativo e pelo resultados dos investimentos e também
pelas contribuições descritas acima.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010.
5. Conclusão
Certificamos que o Plano Básico da PRhosper, considerando a implementação do Plano de
Custeio acima apresentado, está equilibrado, dependendo do pagamento das contribuições
previstas no citado Plano de Custeio e da realização das hipóteses atuariais para manter esta
situação.
Rio de Janeiro, 12/03/2010
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
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Anexo 3 – Resumo do Parecer Atuarial
Plano de Aposentadoria Suplementar
O parecer completo encontra-se disponivel no Relatório Anual versão Eletrônica em www.prhosper.com.br e na Intranet Rhodia/Recursos
Humanos. O participante também pode solicitar uma cópia da versão completa via email rhodia.prhosper@br.rhodia.com
1. Introdução
Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria Suplementar mantido pela PRhosper - Previdência Rhodia, apresentamos nosso parecer sobre a situação
atuarial do citado plano referente às Patrocinadoras da Entidade em 31/12/2009.
2. Posição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos
Certificamos que, em 31 de dezembro de 2009, a composição do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos, de acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução nº 5, de 30/01/2002, alterada
pela Resolução nº 10, de 05/07/2002, é a seguinte:
2.3. EXIGÍVEL ATUARIAL
2.3.1. PROVISÕES MATEMÁTICAS
2.3.1.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER
2.3.1.3. PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-)
2.3.1.3.02. Déficit Equacionado (-)
2.4. RESERVAS E FUNDOS

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

165.688.856,79
165.688.856,79
20.812.198,68
144.876.658,11
0,00
0,00
790.962,56

Certificamos ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2010, a composição do Patrimônio de cobertura do Plano e dos Fundos, deverá ser apresentada de acordo com o Plano de Contas previsto na
Resolução nº 28, de 26/01/2009, e Instrução nº 34, de 24/09/2009.
3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do Exigível Atuarial foram:
Taxa real de juros (1)
Projeção de crescimento real de salário (1) (2)
Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS (1)
Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1)
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários)
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios)
Hipótese sobre rotatividade
Tábua de mortalidade geral (3)
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Outras hipóteses biométricas utilizadas

5,5% a.a.
3% a.a. (em média)
0% a.a.
0% a.a.
0,98
0,98
Não Aplicável
AT-83
IAPB-57
Não Aplicável
Não Aplicável

(1) O indexador utilizado é o INPC do IBGE.
(2) O crescimento salarial é calculado da seguinte forma: Sx + t = (x + t – ge) / (x - ge) * (1 +
0,00133 * ge) ^ (x + t), onde: x = Idade do participante na data da avaliação; t = tempo em
anos após a data da avaliação; ge = Grau de escolaridade do participante (máximo 20 anos); ge
= 2,3 * N ^ (6,5 * (1,025 ^ x + t) / (x + t - 5); N = Nível salarial do participante em número
de USR (Unidade Salarial Rhodia); O percentual aplicado na fórmula é de 1,5%a.a.
(3) Foi utilizada a tábua AT-83, segregada por sexo.
Informamos que não ocorreram alterações nas hipóteses atuariais e econômicas nem nos
métodos atuariais utilizados na presente avaliação, com relação à avaliação atuarial realizada no
exercício de 2008.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com data-base de
31/12/2009 são apropriados e atendem à Resolução nº 18 do CGPC, que estabelece os
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
4. Plano de Custeio para o Exercício de 2010
Certificamos que, de acordo com a legislação vigente, as Patrocinadoras e os participantes
deverão efetuar contribuições para o Plano de Aposentadoria Suplementar com base nos
seguintes níveis:
Patrocinadora
Certificamos que as Patrocinadoras (exceto aquelas em processo de retirada) deverão efetuar
contribuições conforme o item B.6.2 do Regulamento do Plano de Aposentadoria Suplementar.
Tais contribuições foram estimadas na data de avaliação em 2,96% em média da folha salarial.
Além dessa contribuição a Patrocinadora deverá efetuar contribuições para cobertura das
despesas administrativas, cujo valor orçado corresponde a 0,41% da folha salarial do exercício.
Participante
Certificamos que os participantes ativos deverão efetuar o valor resultante do item B.6.1.1 do
Regulamento do Plano de Aposentadoria Suplementar (2,96% em média).
Participantes Autopatrocinados
Certificamos que os participantes autopatrocinados deverão efetuar as contribuições de
responsabilidade da Patrocinadora, incluindo as contribuições para o custeio das despesas
administrativas.

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Certificamos, ainda, que os participantes vinculados assumirão o custeio das despesas
administrativas decorrentes de sua manutenção no Plano, conforme previsto no item B.8.1.1.8
do Regulamento do Plano Básico, de acordo com o custo per capita vigente no período, que
será definido pela própria entidade e constará em ata do Conselho Deliberativo.
Despesas Administrativas
As despesas com a administração do Plano, incluindo as despesas com investimentos, serão
custeadas por recursos do Fundo Administrativo e pelo resultados dos investimentos e também
pelas contribuições descritas acima.
O plano de custeio apresentado neste Parecer passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010.
5. Conclusão
Certificamos que o Plano Suplementar da PRhosper está equilibrado, dependendo do
pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio e da realização das hipóteses
atuariais para manter esta situação.
Rio de Janeiro, 12/03/2010
Mercer Human Resource Consulting Ltda
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Anexo 4 – Resumo da Política de Investimentos
Plano de Aposentadoria Suplementar
A Politica de Investimentos encontra-se disponível em versão eletrônica em www.prhosper.com.br e na intranet Rhodia/Recursos Humanos.
Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência
Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência : 01/2009 a 12/2009
Participação
100,00%
100,00%
100,00%

Plano/Segmento
IMÓVEIS
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL

Percentual Indexador
100,00%
100,00%
100,00%

Indexador
INPC
DI-CETIP
IBrX

Taxa de Juros
5,50%
0,00%
0,00%

Alocação dos Recursos
Período de Referência: 01/2009 a 12/2009
Segmento
RENDA FIXA
RENDA FIXA
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
RENDA VARIÁVEL
RENDA VARIÁVEL
RENDA VARIÁVEL
IMÓVEIS
IMÓVEIS
IMÓVEIS
IMÓVEIS

Investimento
Baixo Risco de Crédito
Médio Risco de Crédito
Alto Risco de Crédito
Empresas com IGC/Bovespa
Empresas não Abrangidas pelo IGC/Bovespa
Sociedade de Propósito Específico
Parceria Público-Privada
Investimentos Visando Ulterior Alienação
Investimentos Visando Aluguéis e Renda
Fundos de Investimento Imobiliário
Outros Investimentos Imobiliários

Mínimo
70,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Máximo
100,00%
10,00%
10,00%
30,00%
30,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Alvo
85,00%
0,00%
0,00%
15,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Período de Referência: 01/2009 a 12/2009
Derivativos
Limite Máximo para Proteção: 100,00 %

Limite Máximo para Exposição: 100,00 %

Limites Máximos de Diversificação
Período de Referência: 01/2009 a 12/2009
Em Pessoas Jurídicas ou Conglomerados: 20,00%

Em Patrocinadoras e Ligadas: 10,00%

Ativos de Renda Fixa
Baixo Risco
10,00%
20,00%
20,00%

PESSOA JURÍDICA NÃO FINANCEIRA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FIDC
Companhias Abertas
Por Capital Votante: 20,00%

Médio Risco
5,00%
10,00%
10,00%

Dos Recursos Garantidores: 10,00%

Alto Risco
5,00%
10,00%
10,00%

Por Capital Total: 20,00%

Sociedades de Propósito Específico
Por Projeto: 25,00%

Por Projeto + Inversões das Patrocinadoras: 40,00%

Imóveis
Por Imóvel: 4,00%

PL do Fundo: 25,00%

Gestão dos Recursos
Tipo/Forma: Mista
Periodicidade da Avaliação: 1 Meses
Quantidade de Gestores: 4
Critérios de Avaliação: Em relação ao objetivos do segmento
Critério para Contratação
Qualitativos
Histórico da Empresa e dos Controladores
Capacitação Técnica
Práticas de Marcação a Mercado
Estrutura de Suporte e de Controle

Quantitativos
Rentabilidade Histórica Auferida
Riscos Incorridos
Custos
Total de Recursos Administrados

Estratégia de Formação de Preço: Mista
Faz acompanhamento das estratégias formuladas ou desempenhadas: Sim
Participação em Assembléias de Acionistas
Não participa
Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas
Cenário Macroeconômico
PIB 2,5%

Juros 13,63%

Dolar R$ 2,2

Inflação INPC 5%
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IPCA 5,2%

IGP_DI 5,8%

Anexo 5 – Resumo do Demonstrativo de Investimentos
Valores em Reais
1) DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
Valor Dezembro/2008
656.225.912,04
Renda Fixa
57.793.103,47
Renda Variavel
2.126.781,79
Imóveis
Total de Investimentos
716.145.797,30

Percentual
91,63
8,07
0,29

2) RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS NO SEMESTRE (MODELO DE COTAS) -% - Segmento / Benchmark
Valor da Cota
357,30
Renda Fixa
636,55
Renda Variavel
677,54
Imóveis
3) DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCERIZADA) - R$
HSBC
HSBC DEFENSE
ITAU
ITAU SOBERANO
STIX FIF
UNIBANCO BD
WESTERN ASSET
Total da Gestão Tercerizada

Valor Dezembro/2009
708.041.811,33
83.879.479,35
1.175.144,69
793.096.435,37
Rentabilidade
10,94
75,64
110,83
142.866.104,76
121.635.811,25
99.930.033,74
28.188.824,96
197.879.113,77
77.918.737,24
123.481.287,73
791.899.913,45

4) COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA
Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
DEBÊNTURE indexada em taxa IGP-M
Fundos de Renda Fixa
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LYON
HSBC FI REF DI TIT PÚBLICOS
HSBC FI REFERENCIADO IPCA DÉFENSE
ITAU HANOI RENDA FIXA INDICES FI
ITAU OASIS RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
ITAÚ PERFIL REFERENCIADO DI FI
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
ITAU VERTICE RENDA FIXA FI
ITAUBANCO STIX FIF
UNIBANCO FIDELIDADE W FI MULTIMERCADO
UNIBANCO PREVIDENCIA FIM
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLATION II RF FICFI
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REFERENCIADO FI
Total do Segmento de Renda Fixa

Valor Mercado

5) COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL - R$
Espécie
Mercado à Vista
PETROBRAS/PN
VALE R DOCE/PNA
ITAUUNIBANCO/PN
BRADESCO/PN
PETROBRAS/ON
VALE R DOCE/ON
AMBEV/PN
ITAUSA/PN
OGX PETROLEO/ON
GERDAU MET/PN
BMFBOVESPA/ON
P.ACUCAR-CBD/PNA
BRASIL/ON
BRF FOODS
USIMINAS/PNA
SID NACIONAL/ON
sub total
Outras ações
Total Carteira Administrada
FI ACOES INSTITUCIONAL
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Receber
Total do Segmento de Renda Variável
6) COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS
Grupo
Comercial
Valor a Receber
Total do Segmento de Imóveis
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Percentual
89,27
10,57
0,14

Referencia/Benchmark
9,88
72,11
9,84
18,01
15,33
12,59
3,55
24,95
9,82
15,56
99,81
Percentual s/ Segmento

28.723,55
24.946,35

0,00
0,00

110.103.069,28
2.509.899,93
121.635.811,25
143.526,57
42.722,94
15.201.129,85
28.188.824,96
1.444.575,07
197.879.113,77
82.389.324,14
45.499.756,42
51.780.052,27
6.775.676,22
3.495.242,27
40.899.416,48
708.041.811,32

15,55
0,35
17,17
0,02
0,00
2,14
3,98
0,20
27,94
11,63
6,42
7,31
0,95
0,49
5,77

Valor Mercado

Percentual

10.135.942,71
6.404.061,00
5.970.447,35
4.559.141,60
2.673.930,00
2.592.117,00
1.741.161,00
1.436.492,55
1.203.840,00
1.166.537,52
1.068.677,75
797.535,32
780.545,70
743.705,04
731.861,02
700.000,00
42.705.995,56
15607761,31
58.313.756,87
30.228.635,54

12,08
7,63
7,11
5,43
3,18
3,09
2,07
1,71
1,43
1,39
1,27
0,95
0,93
0,88
0,87
0,83
50,85
18,34
69,19
36,03

-4.808.219,20
145.306,14
83.879.479,35

-5,73
0,17
100,00

Valor
1.145.134,02
30.010,67
1.175.144,69

Percentual
97,44
2,55
99,99

