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PRHOSPER – PREVIDÊNCIA RHODIA
CNPJ/MF n.º 43.226.455/0001-32

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Relatório dos auditores independentes sobre demonstrações contábeis

Aos
Conselheiros, Diretores e Participantes da
PRhosper - Previdência Rhodia
Ênfase sobre a não apresentação de informações dos valores do
exercício anterior

Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da PRhosper - Previdência Rhodia (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado
em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações consolidadas das
mutações do ativo líquido e do plano de gestão administrativa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 às demonstrações contábeis, de
acordo com a Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, do Conselho
de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC foram alteradas a partir de 2010. De acordo com a faculdade prevista nessa Resolução, não estão sendo apresentadas as
informações dos valores correspondentes do exercício findo em 31 de dezembro
de 2009, para fins de comparabilidade, para a Demonstração do Ativo Líquido
– DAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL, Demonstração do
Plano de Gestão Administrativa – DPGA e Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano – DOAP.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis consolidadas
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Outros assuntos
As demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo representam os registros contábeis de todos os planos de benefícios sob a responsabilidade da
Entidade. Os procedimentos de auditoria foram planejados e executados considerando a posição consolidada da Entidade, e não sobre as informações individuais por plano de benefício, que estão sendo apresentadas em atendimento ao
item 17 do Anexo C da Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, do
Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis consolidadas com base em nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante.

Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis consolidadas da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis consolidadas tomadas
em conjunto.

O balanço patrimonial do PRhosper - Previdência Rhodia levantado em 31 de
dezembro de 2009 apresentado para fins de comparação, foi auditado pela
Terco Grant Thornton Auditores Independentes (Terco), uma entidade legal separada da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., que emitiu parecer sem
ressalvas em 26 de fevereiro de 2010. Em 1 de outubro de 2010, a Terco foi
incorporada pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Após esta incorporação, a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. passou a ser denominada
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Auditores Independentes S.S.

São Paulo, 25 de abril de 2011.
ERNST & YOUNG TERCO
CRC-2SP015199/O-6

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
consolidada da PRhosper - Previdência Rhodia em 31 de dezembro de 2010 e
o desempenho consolidado de suas operações para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC.

Fernando Medeiros
Contador CRC-1SP 217532/0 – SP
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanço patrimonial
(Em milhares de Reais)

Ativo

31/12/2010

31/12/2009

28

29

Realizável
   Gestão Administrativa
   Investimentos
     Créditos Privados e Depósitos
     Ações
     Fundos de Investimentos
     Investimentos Imobiliários

857.321
11
857.310
41
55.771
800.380
1.118

797.886
10
797.876
25
58.459
738.217
1.175

Total do ativo

857.349

797.915

1.566
876
227
463

5.893
848
237
4.808

450
450

450
450

Patrimônio social
Patrimônio de Cobertura do Plano
    Provisões Matemáticas
      Benefícios Concedidos
      Benefícios a Conceder
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
    Equilíbrio Técnico
      Resultados Realizados
      Superávit Técnico Acumulado
Fundos
   Fundos Previdenciais
   Fundos Administrativos

855.333
852.163
852.104
528.143
368.223
(44.262)
59
59
59
3.170
2.434
736

791.572
788.894
788.894
447.158
345.143
(3.407)
2.678
2.203
475

Total do passivo

857.349

797.915

Disponível

Passivo
Exigível operacional
   Gestão Previdencial
   Gestão Administrativa
   Investimentos
Exigível contingencial
   Investimentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido
(Em milhares de Reais)

31/12/2010

Descrição
A) Ativo líquido – Início do exercício

791.098

1. Adições

119.583

      (+) Contribuições Previdenciais

17.355

      (+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial

98.824
3.326

      (+) Receitas Administrativas

78

      (+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa
2. Destinações

(56.084)

      (-) Benefícios

(52.680)
(3.142)

      (-) Despesas Administrativas

(262)

      (-) Constituição de Fundos – Gestão Administrativa
3. Acréscimo/Decréscimo no ativo líquido (1 + 2)

63.499

      (+/-) Provisões Matemáticas

63.209
231

      (+/-) Fundos Previdenciais

59

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

854.597

B) Ativo líquido – Final do exercício (A + 3)
C) Fundos não previdenciais

736

      (+/-) Fundos Administrativos

736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

4

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – Plano Básico
(Em milhares de Reais)

Descrição
A) Ativo líquido – Início do exercício

31/12/2010
624.728

1. Adições
      (+) Contribuições
      (+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial

88.940
5.362
83.578

2. Destinações
      (-) Benefícios
      (-) Custeio Administrativo

(48.284)
(47.603)
(681)

3. Acréscimo/Decréscimo no ativo líquido (1 + 2)
      (+/-) Provisões Matemáticas
      (+/-) Fundos Previdenciais

40.656
40.504
152

B) Ativo líquido – Final do exercício (A + 3)

665.384

C) Fundos não previdenciais
      (+/-) Fundos Administrativos

471
471

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – Plano Suplementar
(Em milhares de reais)

Descrição
A) Ativo líquido – Início do exercício

31/12/2010
166.370

1. Adições
      (+) Contribuições
      (+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial

28.601
13.355
15.246

2. Destinações
      (-) Benefícios
      (-) Custeio Administrativo

(5.758)
(5.077)
(681)

3. Acréscimo/Decréscimo no ativo líquido (1 + 2)
      (+/-) Provisões Matemáticas
      (+/-) Fundos Previdenciais
      (+/-) Superávit/Déficit Técnico do Exercício

22.843
22.705
79
59

B) Ativo líquido – Final do exercício (A + 3)
C) Fundos não previdenciais
      (+/-) Fundos Administrativos

189.213
265
265

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstração do Ativo Líquido – Plano Básico
(Em milhares de Reais)

Descrição
1. Ativos
   Disponível
   Recebível
   Investimento
       Créditos privados e depósitos
       Ações
       Fundos de investimento
       Investimentos imobiliários

31/12/2010
667.361
12
472
666.877
25
34.241
631.494
1.117

2. Obrigações
   Operacional
   Contingencial

1.506
1.056
450

3.Fundos não previdenciais
   Fundos administrativos

471
471

5.Ativo líquido (1-2-3-4)
   Provisões matemáticas
   Fundos previdenciais

665.384
663.709
1.675

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstração do Ativo Líquido – Plano Suplementar
(Em Milhares de reais)

Descrição
1. Ativos
   Disponível
   Recebível
   Investimento
       Créditos Privados e Depósitos
       Ações
       Fundos de Investimento

31/12/2010
189.760
16
265
189.479
16
21.447
168.016

2. Obrigações
   Operacional

282
282

3.Fundos não previdenciais
   Fundos Administrativos

265
265

5.Ativo Líquido (1-2-3-4)
   Provisões Matemáticas
   Superávit/Déficit Técnico
   Fundos Previdenciais

189.213
188.395
59
759

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – Consolidada
(Em milhares de Reais)

31/12/2010

Descrição

475

A) fundo administrativo do exercício anterior
   1. Custeio da gestão administrativa

3.404

      1.1 receitas

3.404

         Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

1.362

      2   Custeio Administrativo dos Investimentos

1.963
78

         Resultado Positivo dos Investimentos
   2. Despesas administrativas

(3.142)

      2.1 Administração Previdencial

(1.179)

         Serviços de terceiros

(931)

         Despesas gerais

(248)

      2.2 Administração dos investimentos

(1.963)

         Serviços de terceiros

(1.946)

         Despesas gerais

(17)

   4. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1-2-3)

262

   5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

262

B) Fundo administrativo do exercício atual (a + 5)

736

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - Plano básico
(Em milhares de reais)

Descrição
A) fundo administrativo do exercício anterior

31/12/2010
365

   1. Custeio da gestão administrativa
      1.1 Receitas
         Custeio administrativo da gestão previdencial
         Custeio administrativo dos investimentos
         Resultado positivo dos investimentos

1.930
1.930
681
1.181
68

   2. Despesas administrativas
      2.1 Administração previdencial
      2.1.1 Despesas comuns
      2.1.2 Despesas específicas
         Despesas gerais
      2.2 Administração dos investimentos
      2.2.1 Despesas comuns
      2.2.2 Despesas específicas
         Serviços de terceiros

(1.824)
(642)
(540)
(102)
(102)
(1.182)
(1.150)
(32)
(32)

   4. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1-2-3)
   5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

106
106

B) fundo administrativo do exercício atual (a + 5)

471

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - Plano Suplementar
(Em milhares de reais)
Descrição
A) Fundo administrativo do exercício anterior
   1. Custeio da gestão administrativa
      1.1 Receitas
         Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
         Custeio Administrativo dos Investimentos
         Resultado Positivo dos Investimentos
   2. Despesas administrativas
      2.1 Administração previdencial
      2.1.1 Despesas comuns
      2.1.2 Despesas específicas
         Despesas gerais
      2.2 Administração dos investimentos
      2.1.1 Despesas comuns

31/12/2010
110
1.474
1.474
682
782
10
(1.319)
(537)
(469)
(68)
(68)
(782)
(782)

   4. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1-2-3)
   5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

155
155

B) Fundo administrativo do exercício atual (A + 5)

265

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano Básico
(Em milhares de reais)

Descrição
Patrimônio de cobertura do plano (1+2)

31/12/2010
663.709

   1. Provisões matemáticas
      1.1 Benefícios concedidos
           Contribuição definida
           Benefício definido

663.709
502.213
107.217
394.996

      1.2 Benefícios a conceder
           Contribuição definida
           Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)
           Saldo de contas - parcela participantes
           Benefício definido

205.758
181.094
154.483
26.611
24.664

      1.3 (-) Provisões matemáticas a constituir
           (-) Déficit equacionado
               (-) Patrocinador(es)

(44.262)
(44.262)
(44.262)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano Suplementar
(Em milhares de reais)
Descrição
Patrimônio de cobertura do plano (1+2)

31/12/2010
188.454

   1. Provisões Matemáticas
      1.1 Benefícios Concedidos
           Contribuição Definida
           Benefício Definido

188.395
25.930
24.482
1.448

      1.2 Benefícios a Conceder
           Contribuição Definida
           Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)
           Saldo de Contas - parcela participantes

162.465
162.465
73.477
88.988

   2. Equilíbrio Técnico
      2.1 Resultados Realizados
           Superávit técnico acumulado
               Reserva de contingência
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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59
59
59
59

NOTAS EXPLICATIVAS
Notas explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009
(Valores expressos em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

2.1. Principais práticas contábeis

A PRhosper Previdência Rhodia é uma entidade fechada de previdência
complementar sem fins lucrativos, constituída em 19 de dezembro de 1979,
regida especialmente por seu estatuto e pelas disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e demais regras regulamentares.
A Entidade é dotada de autonomia administrativa, tendo como finalidade
complementar os benefícios previdenciários oficiais e promover o bem-estar
dos empregados das empresas do Grupo Rhodia no Brasil e outras sociedades que compõem o seu complexo industrial.
A partir de janeiro de 2001 a Entidade teve suas características alteradas para
contribuição definida. A entidade administra dois planos de benefícios –
Plano Básico e Plano Suplementar - que proporcionam aos participantes diferentes modalidades de constituição da poupança previdenciária e de recebimento dos benefícios.
As patrocinadoras Aventis Pharma, Aventis Cropscience , Aventis Animal Nutrition, Rhodia-Ster Fibras e Resinas Ltda, e Rhodiaco Indústrias Químicas
Ltda, solicitaram a retirada do patrocínio do plano de benefício da PRhosper,
cujos saldos remanescentes das provisões matemáticas de seus planos estão classificados em fundos - Gestão previdencial (Nota 5).

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da administração e
foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as normas contábeis específicas, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Conforme constam destas diretrizes, as práticas contábeis
adotadas pela Entidade são específicas para o segmento das entidades fechadas de previdência complementar.
As principais práticas contábeis adotadas, podem ser resumidas como segue:
2.1.1.

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.
Adicionalmente, as contribuições de auto-financiados, vinculados a
planos de benefícios do tipo contribuição definida, são registradas
em regime de caixa.
2.1.2.

 Títulos para negociação: registrar os títulos com propósito de
serem negociados, independente do prazo a decorrer do título
na data de aquisição, os quais são avaliados ao valor de provável realização em contrapartida ao resultado do exercício;
 Títulos mantidos até o vencimento: registrar os títulos com
vencimento superior a 12 meses da data da aquisição, e que
a Entidade mantenha interesse e capacidade financeira de
mantê-los até o vencimento, bem como ser classificados
como de baixo risco por agência de risco do país, os quais são
avaliados pela taxa intrínseca dos títulos, ajustados pelo valor
de perdas permanentes, quando aplicável, tendo como contrapartida o resultado do exercício.

2.	Apresentação das demonstrações contábeis e das
principais práticas contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, e estão em conformidade
com a Resolução CGPC nº. 28/2009 (alterada pela Resolução CNPC nº 01,
divulgada em 16 de março de 2011), Instrução SPC nº 34/2009 e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de
2010, que aprova a NBC TE 11, que dispõe sobre os procedimentos contábeis a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar a partir de 1º. de janeiro de 2010, revogando as Resoluções CGPC/
MPAS nº. 5 e 10/2002.

 O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado
com base em cotações divulgadas e estimativas de valores de
realização.
 Os valores a receber ou a pagar decorrentes da venda ou
compra de ações estão registrados pelo valor de liquidação
dessas operações.

A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de ativos
e passivos, observadas nas gestões previdenciais, administrativa e de investimentos, proporcione informações adequadas, confiáveis e relevantes.

As quotas de fundos de investimento são registradas ao seu valor
de realização, obtido pelo valor da última quota disponível, e os
acréscimos ou decréscimos são levados diretamente ao resultado.
As ações de empresas de capital aberto são registradas ao seu valor de mercado e a variação levada diretamente ao resultado.

Conforme facultado pelas Resoluções supracitadas, a Entidade efetuou reclassificações dos saldos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de
2009, anteriormente apresentados para fins de comparabilidade. Os principais efeitos foram os seguintes:

Os dividendos resultantes das aplicações em ações são reconhecidos no resultado, pelo regime de competência.
2.1.3.
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Investimentos imobiliários
Demonstrados ao custo de aquisição e ajustado a valor de mercado por reavaliações efetuadas, suportadas por laudos técnicos, deduzidos das respectivas depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, pelo prazo de vida útil
restante para os imóveis reavaliados.

b)	Introdução da Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano de
benefício previdencial), Demonstração de Mutação do Ativo Líquido DMAL (consolidado e por plano de benefício previdencial), Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada e por plano de
benefício previdencial) e Demonstração das Obrigações Atuariais do
Plano – DOAP (por plano de benefício previdencial);
c)	A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das
características já descritas, a segregação dos registros contábeis em três
gestões distintas (Previdencial, Assistencial e Administrativa) e o Fluxo
dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações.

Gestão de investimentos
Conforme estabelecido pela Resolução do CGPC nº 4 de 30 de
Janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº 22 de 25 de
setembro de 2006, as entidades fechadas de previdência complementar passaram, a partir de 1º de Janeiro de 2002, a proceder a
avaliação e classificação contábil dos títulos e valores mobiliários
integrantes do portfólio da gestão de investimentos - realizável segundo duas categorias a saber:

Em 1º de outubro de 2002, as patrocinadoras Rhodia-ster S.A. e Rhodiaco
Indústrias Químicas Ltda., que também deixaram de representar investimentos da Rhodia Brasil Ltda., solicitaram a quebra de solidariedade. Em 1o. de
julho de 2003 as patrocinadoras Rhodia-ster S.A. e Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda. solicitaram a retirada do PRhosper, sendo que o processo referente a esta retirada foi protocolado na Secretaria de Previdência Complementar - SPC em 6 de julho de 2004. Em 30 de maio de 2005 o processo
de retirada foi homologado pela SPC. Sendo assim, os valores remanescentes relativos as suas reservas e fundos estão classificados em Fundos - Gestão previdencial (Nota 5).

a) Ajustes na nomenclatura das contas;

Resultado das operações

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, os imóveis
da Entidade foram reavaliados, conforme mencionado na Nota 3.3.
2.1.4.

Exigível operacional
Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias incorridas.

NOTAS EXPLICATIVAS
2.1.5.

Exigível contingencial

Gestão administrativa

As provisões para contingências são avaliadas periodicamente para
atender aos passivos contingentes relacionados com impostos federais e municipais e discussões de natureza cível, e são constituídas tendo como base a avaliação da Administração e de seus consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir perdas
prováveis decorrentes destes processos. O exigível contingencial
está apresentado líquido de depósitos judiciais.

Este programa recebe valores transferidos da gestão de investimentos, relativos ao resultado das aplicações do fundo administrativo disponível e ao custeio das taxas de administração dos investimentos, além dos valores transferidos da gestão previdencial para
cobertura das despesas administrativas.
2.1.8.

A Entidade adotou os seguintes critérios para o custeio administrativo:

A Lei nº 11.053 de 29 de Dezembro de 2004, criou um regime de
tributação, facultando aos participantes de planos de EFPC estruturados na modalidade de contribuição definida ou contribuição variável, optarem para que os valores que lhes sejam pagos a título de
resgate ou benefícios de renda, sejam tributados no imposto de
renda na fonte:

a)	As despesas administrativas da Entidade são suportadas por
contribuições específicas conforme taxa estabelecida no plano
de custeio anual aprovado pelo Conselho Deliberativo, e os
custos com a administração dos investimentos são deduzidos
dos rendimentos dos mesmos, obtidos em cada mês. As despesas administrativas comuns aos programas (previdencial e
de investimentos), foram rateadas na proporcionalidade de
63% para a gestão previdencial e 37% para a gestão de investimentos. O rateio entre os planos de benefícios, foi na proporção de 58% para o plano básico e 42% para o plano suplementar.

 Por uma nova tabela regressiva, que varia entre 35% a 10%,
dependendo do prazo de acumulação dos recursos do participante no plano de benefícios;
 Por permanecerem no regime tributário atual, que utiliza a tabela progressiva do imposto de renda na fonte para as pessoas físicas.

2.1.6.

Custeio administrativo

Além disso, a Lei nº 11.053/04 revogou a Medida Provisória nº
2.222 de 04 de Setembro de 2001, dispensando a partir de 01 de
Janeiro de 2005 a retenção na fonte e o pagamento em separado
do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas
aplicações de recursos das entidades fechadas de previdência
complementar.

3. Realizável - Investimentos

Exigível atuarial
As reservas matemáticas dos planos de benefícios são determinadas em bases atuariais, pelo, e sob a responsabilidade do consultor
atuarial externo, contratado pela Entidade, apresentados no Demonstrativo dos Resultados de Avaliação Atuarial (DRAA) e representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício quanto aos benefícios concedidos e a conceder relativos aos
participantes e beneficiários.
Provisões matemáticas
Benefícios concedidos
Correspondem ao valor presente dos benefícios futuros a serem
pagos aos participantes e beneficiários já em usufruto do benefício
de prestação continuada.
Benefícios a conceder
Correspondem ao valor presente dos benefícios a serem pagos
aos participantes da geração atual que ainda não estão em usufruto de benefícios de prestação continuada, líquido dos valores presentes das contribuições futuras dos integrantes da geração atual

2010
41
41

2009
25
25

Renda variável
Mercado à vista de ações
Instituições Financeiras
Companhias Abertas
Dividendos a receber
Instituições Financeiras
Companhias Abertas

55.771
55.529
15.658
39.871
242
65
177

58.459
58.314
15.028
43.286
145
74
71

Fundos de Investimento
Referenciado
Renda Fixa
Ações
Multimercado

800.380
221.798
433.182
43.391
102.009

738.217
208.434
370.033
30.229
129.521

Investimentos imobiliários
Edificações
Locadas a patrocinadoras
Locadas a terceiros
Total

1.118
1.118
484
634
857.310

1.175
1.175
492
683
797.876

Créditos Privados e Depósitos
Debêntures não conversíveis

Provisões matemáticas a constituir
Representa à parcela de provisão a constituir relativa aos empregados da Rhodia Brasil Ltda e Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda,
calculada em 31/12/2010 equivalente ao valor, nesta data, relativo à provisão matemática total em excesso ao ativo líquido do
Plano Básico, a ser integralizada conforme disposto na nota 4 –
exigível atuarial.
2.1.7.

Fundos

3.1. Títulos mantidos até o vencimento

Stix FI – Itaú
IPCA Defénse
Total

Gestão previdencial
O Fundo da gestão previdencial é constituído principalmente pelos
recursos relativos às retiradas de patrocínio, cujos participantes ainda não foram localizados para efetuar os resgates ou cujos participantes decidiram permanecer no plano, conforme previsto nos
respectivos Termos de Retirada (Nota 5) e homologados pela SPC
em 16/12/2003, 18/12/2003, 30/05/2005 e 15/08/2005.
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2010
2009
Custo atualizado Custo atualizado
197.879
224.515
121.636
129.469
319.515
353.984

NOTAS EXPLICATIVAS
3.2 Títulos para negociação
2010
Custo

3.3. Investimentos imobiliários

Debêntures não conversíveis
Ações
Mercado de ações

41
55.771
55.771

2009
Valor de
mercado
41
55.771
55.771

Fundos de Investimento
Referenciado
Perfil DI – Itaú
FI Titulos públicos –
HSBC
Citisovereing selic
Itaú Soberano LP
BNP Paribas Splice DI FI
BNP Paribas Match DI FI
Renda Fixa
Inflation II FIC
Prev FIx
Western RF crédito privado
HSBC FI RF Lyon (*)
BNP Paribas Pré FI RF
BNP Paribas RF FI
Western Asset Prev
Inflação FI RF
BNP INFLACAO FI RF
Ações
Fundo de Investimento
em Ações - HSBC
BNP ACE FI AÇÕES
Multimercado
FI Fidelidade W
– Unibanco
Itaú Unibanco Fidelidade
W2 FI

446.396
92.329
638
2.702

446.396
92.329
638
2.702

371.570
86.798
15.201
2.510

371.570
86.798
15.201
2.510

49.921
9.074
25.559
4.435
208.667
7.229
4.897
62.235
120.515
2.214
9.926
261

49.921
9.074
25.559
4.435
208.667
7.229
4.897
62.235
120.515
2.214
9.926
261

40.899
28.188
172.154
3.495
6.776
51.780
110.103
-

40.899
28.188
172.154
3.495
6.776
51.780
110.103
-

1.390
43.391
34.666

1.390
43.391
34.666

30.229
30.229

30.229
30.229

8.725
102.009
32.878

8.725
102.009
32.878

82.389
82.389

82.389
82.389

69.131

69.131

-

-

Total

502.208

502.208

430.054

430.054

Custo
25
58.459
58.459

Valor de
mercado
25
58.459
58.459

Locadas a terceiros
Custo e reavaliações
Depreciação acumulada
Aluguéis a receber

Letras do Tesouro Nacional
(LTN)
Notas do Tesouro Nacional
(NTN-B)
Notas do Tesouro Nacional
(NTN-C)
Letras Financeiras do
Tesouro Nacional (LFT)
CDBs
Letras Financeiras (LF-I)
Debêntures
Cotas de Fundos (Ref DI
Cash II)
Contas a receber/pagar –
Caixa
Total

2009

484
608
(124)

492
607
(115)

634
735
(101)
1.118

683
736
(83)
30
1.175

O imóvel localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 - Bloco “B”
- São Paulo (SP), composto por um pavimento de escritórios, com área
útil de 2.844,05 m2, sendo 14,72 % ou 571,50 m2 de propriedade da
PRhosper, uma loja no subsolo, e 18 vagas de garagem cobertas, localizadas no Bloco B, rampas 1, 5 e 6, foi reavaliado em Dezembro de
2007 e seu impacto no resultado do exercício foi de R$532.
O imóvel acima foi reavaliado pela Mackenzie Hill Consultoria Ltda. CREA nº 33.477, utilizando o método comparativo de dados do mercado, conforme os preceitos da NB 14653-2 da ABNT.
3.4. Títulos por vencimento
Os investimentos possuem os seguintes vencimentos (*):

A vencer em até um
ano
A vencer entre um e
nove anos
Vencimento
indeterminado

(*) Trata-se de fundo exclusivo, cuja carteira está composta por debêntures,
Letras Financeiras do Tesouro - LFTs e Notas do Tesouro Nacional –
NTNs,conforme abaixo:
Natureza

2010
Edificações
Locadas a patrocinadoras
Custo e reavaliações
Depreciação acumulada

2010
2009
Custo
Valor de
Custo
Valor de
atualizado mercado atualizado mercado
40

40

24

24

856.152

856.152

796.677

796.677

856.192

856.192

796.701

796.701

Os ativos financeiros estão sendo custodiados pelas seguintes instituições: HSBC Bank Brasil S.A., Citibank Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., Banco Itaú S.A., Unibanco - União de Bancos Brasileiros
S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A.
(*) Não incluem os investimentos imobiliários.

Pública

Vencto
até 12
meses
5.587

Vencto
após
12meses
18.156

Total
23.743

Pública

12.345

230.088

242.433

Pública

-

114.084

114.084

Pública

6.940

48.788

55.728

Privada
Privada
Privada
Privada

4.370
3.084
861

15.952
5.537
8.723
-

20.322
5.537
11.807
861

Privada

(16)

-

(16)

33.171

441.327

474.499
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NOTAS EXPLICATIVAS
4. Exigível atuarial

(3) 	Pela Mercer Service, a rotatividade varia de acordo com o tempo de
serviço (TS) e a faixa salarial:

Plano
Plano
básico suplementar

0 a 10 Salários Mínimos: 1/(TS+3,5);
2009
447.158

10 a 20 Salários Mínimos: 0,75/(TS+3,5)
A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base na expectativa
futura sobre admissões e desligamentos de participantes do Plano.

Benefícios concedidos

502.211

25.930

2010
528.143

Benefícios a conceder

205.759

162.465

368.223

345.143

( - )Provisões
matemática a
constituir
( - ) Déficit
equacionado

(44.262)

-

(44.262)

(3.407)

(4) Foi utilizada a tábua AT-83, segregada por sexo;

(44.262)

-

(44.262)

(3.407)

(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):

-

59

59

-

-

59

59

-

Superávit técnico
acumulado
Reserva de
contingência
Patrimônio de
cobertura do plano

663.709

188.454

852.163

Acima de 20 Salários Mínimos: 0,50/(TS+3,5)

Percentual de Casados: 95%
Diferença de idade entre homem e mulher: 4 anos
Número de filhos dependentes: 2
As hipóteses atuariais e econômicas permaneceram inalteradas em relação
à avaliação atuarial de 2009 com exceção da taxa anual de juros que foi alterada de 5,5% para 5,8% para refletir as expectativas quanto às taxas de
remuneração dos ativos do Plano, e do ajuste da consideração de que os
benefícios de renda vitalícia do Plano antigo da PRhosper teriam sempre sua
correção sendo efetuada pelo IGP-DI menos dois pontos percentuais, pelo
fato que tal consideração gerava perdas sucessivas para o Plano.

788.894

As provisões matemáticas do plano de benefícios são determinadas em
bases atuariais pelos, e sob a responsabilidade dos consultores atuários externos, contratados pela Entidade e são constituídas para fazer face aos compromissos relativos aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes ou seus beneficiários.

Para o plano de aposentadoria básico, o método atuarial adotado foi o “Capitalização individual” para a avaliação dos benefícios de aposentadoria, enquanto que o método atuarial “Agregado” foi adotado para a avaliação do
custo do Benefício Mínimo de aposentadoria, invalidez e morte, e para a
avaliação da projeção das contribuições para os Benefícios de invalidez e
morte (saldo em conta projetada). Para os eventos de desligamento com
eligibilidade ao Benefício Proporcional Diferido foi utilizado o “Método de
Repartição Simples”.

A provisão de benefícios concedidos representa o valor atual dos benefícios
do plano com os compromissos futuros da Entidade para com os participantes que já estão em usufruto de benefícios de prestação continuada, aposentadorias e pensões.
A provisão de benefícios a conceder representa a totalidade dos recursos
efetivamente acumulados pelos participantes, que não estejam em gozo de
benefício de prestação continuada, referentes às parcelas de contribuição
dos patrocinadores, instituidores e participantes.

No plano de aposentadoria suplementar, foi utilizado o método atuarial de
“Capitalização individual” para a avaliação de todos os benefícios do plano,
exceto os benefícios de aposentadoria de 7 Participantes que recebem benefício de renda mensal vitalícia, que foram avaliados pelo método Agregado.

As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração do
Exigível Atuarial no exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foram:
 Taxa real anual de juros (1) - 5,8% a.a.

A movimentação do patrimônio de cobertura do plano, durante o exercício
de 2010, foi a seguinte:

 Projeção de crescimento real de salário (1)(2) - 3,0% a.a. (em média).
 Projeção de crescimento real do maior salário de benefício do INSS
(1)- 0%
 Projeção de crescimento real dos benefícios do plano (1) - 0,0% a.a.
 Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários e benefícios) - 0,98.
 Hipótese sobre rotatividade (3) - Mercer Service.
 Tábua de mortalidade geral (4) – AT83.
 Tábua de mortalidade de inválidos - IAPB-57.
 Tábua de entrada em invalidez - Mercer Disability.
 Outras hipóteses biométricas utilizadas – (5).
Observações
(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.

Patrimônio de Cobertura do
Plano (1 + 2)
   1. Provisões Matemáticas
      1.1 Benefícios Concedidos
           Contribuição Definida
           Benefício Definido
      1.2 Benefícios a Conceder
           Contribuição Definida
           Saldo de Contas - parcela
patrocinador(es)
/instituidor(es)
           Saldo de Contas - parcela
participantes
           Benefício Definido
      1.3 (-) Provisões matemáticas
a constituir
           (-) Déficit equacionado
               (-) Patrocinador(es)
   2. Equilíbrio Técnico
      2.1 Resultados Realizados
           Superávit técnico
acumulado
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1º de janeiro Constituição
(reversão no
exercício)
788.894
63.269

31 de
dezembro
852.163

788.894
447.158
114.501
332.657
345.143
320.147
215.964

63.210
80.985
17.198
63.787
23.080
23.412
11.996

852.104
528.143
131.699
396.444
368.223
343.559
227.960

104.183

11.416

115.599

24.996
(3.407)

(332)
(40.855)

24.664
(44.262)

(3.407)
(3.407)
-

(40.855)
(40.855)
59
59
59

(44.262)
(44.262)
59
59
59

NOTAS EXPLICATIVAS
O principal fator que influenciou a elevação das Provisões matemáticas a
constituir – Déficit equacionado, foi o ajuste na consideração dos reajustes
dos benefícios de renda vitalícia do Plano Básico antigo da PRhosper. A fórmula de reajuste definida em regulamento é o INPC limitado a IGP menos
2 pontos percentuais, comportando hipóteses tanto em IGP como em
INPC. A consideração era que os reajustes teriam sempre sua correção
sendo efetuada pelo IGP-DI-2%. Nos últimos anos observou-se que nos
exercícios onde tal correção acompanhou o INPC apurou-se perdas atuariais
no Plano. Como forma de melhor avaliar a aderência da hipótese à fórmula
regulamentar realizou-se em 2010 um estudo de aderência baseando-se
em dados históricos recentes. Em paralelo, os ativos financeiros garantidores
e a meta atuarial que eram vinculados ao IGP, a partir de vencimentos ocorridos em 2008 e de um novo estudo casamento entre ativos x passivos
(ALM – asset liability management), estão sendo ajustados para IPCA no
caso da troca dos títulos de NTN-C para NTN-B, e para INPC no caso da
meta atuarial. Em resumo, para evitar as oscilações entre passivo e passivo
já que o ativo está sendo ajustado para INPC, e para melhor aderência entre
hipótese e fórmula regulamentar de reajuste, optou-se em 2010 por realizar o ajuste da hipótese para INPC.

6. Exigível contingencial - Gestão de investimentos
Imposto sobre Transmissão de Bens e
Imóveis - ITBI

2010
450

2009
450

450

450

7. Benefício proporcional diferido e portabilidade
Os participantes optantes pelo benefício proporcional diferido assumirão o
custeio das despesas administrativas decorrentes da sua manutenção no
plano, conforme previsto no regulamento do plano de aposentadoria.

8. Mudança na legislação

Como consequência deste ajuste observou-se o aumento na conta Provisões a Constituir para (R$ 44.262), e em atendimento ao artigo 28 da Resolução CGPC no. 26 de 29 de Setembro de 2008, a Patrocinadora assumiu
o compromisso de equacionar este déficit efetuando contribuição extraordinária no Plano Básico para amortização desta Provisão equivalente a R$
2.875 por ano, sendo que a primeira parcela será paga em dezembro de
2011, 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 16,24 anos
em 31/12/2010, sendo que o prazo e o compromisso da patrocinadora
foram registrados de acordo com os itens 10 e 11 da Resolução nº 18 do
CGPC.
O Superávit Técnico apresentado em 31/12/2010 deve-se à ganhos de
mortalidade registrados no grupo que recebe renda mensal vitalícia do Plano
Suplementar. Cabe ressaltar que o Superávit Técnico apurado foi integralmente contabilizado na subconta Reserva de Contingência conforme previsto na Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008.

5. Fundo previdencial
A posição das provisões matemáticas não inclui os valores das Reservas
Técnicas relativas aos remanescentes das Patrocinadoras que solicitaram
retirada de patrocínio (Aventis Pharma Ltda. Aventis Cropscience Brasil Ltda.
Rhodia - Ster Fibras e Resinas Ltda., Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda). Tais
valores encontram-se contabilizados no Fundo da gestão previdencial, uma
vez que todos os processos de retirada das Patrocinadoras mencionadas já
foram homologados pela Secretaria de Previdência Complementar.
Os valores do Fundo da gestão previdencial referente às Patrocinadoras em
processo de retirada são de R$ 1.227 (2009 - R$ 1.231) no Plano de Aposentadoria Básico e R$ 196 (2009 - R$ 325) no Plano de Aposentadoria
Suplementar.
Além do valor acima apresentado relativo às Patrocinadoras em processo de
retirada, há também um valor de R$ 448 no Plano Básico e R$ 563 no Plano
Suplementar registrado em Fundo Previdencial, que é relativo ao Fundo de
Reversão.
De acordo com o Regulamento do Plano de Aposentadoria Básico e Suplementar, uma parcela do Fundo Previdencial foi constituído com as contribuições da patrocinadora, às quais os Participantes não tiveram direito por terem se desligado das Patrocinadoras antes de se tornarem elegíveis aos
benefícios do Plano. Este fundo tem a finalidade de maximizar a segurança
dos benefícios previstos no Plano, tendo sido utilizado pelas Patrocinadoras,
podendo ser utilizado pelas patrocinadoras para financiar contribuições devidas no exercício de 2010, de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho.
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Em 22 de janeiro de 2010, o Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, considerando a necessidade de
regulamentação do segmento de entidades fechadas de previdência complementar com norma contábil específica, aprovou a NBC TE 11 - Entidade
Fechada de Previdência Complementar, estabelece critérios e procedimentos específicos para estruturação das demonstrações contábeis, para registro
das operações e variações patrimoniais, bem como para o conteúdo mínimo
das notas explicativas a serem adotadas pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC).

__________________________
Valeria Bernasconi
Diretor Superintendente
CPF -031.719.218-39

__________________________
Claudio Rui Chagas da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 051653-S/SP
CPF 596.649.677-34

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Parecer do Conselho Fiscal

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2011
Ata 01/2011

Aos 24 dias do mês de março do ano de 2011, às 10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Fiscal da
PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção o Conselheiro Presidente deste
Conselho Fiscal, Sr. Rubens André Bueno, que indicou a mim, Miris Nascimento A. Silva, para secretariá-los. Instalada a
reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi à leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e
deliberar sobre o discutir e deliberar sobre os seguintes itens:
a) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro 2010 dos Planos Básico e Suplementar e
níveis de contribuição recomendados para o exercício subsequente
Em discussão o item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação do Conselho Fiscal os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2010, dos Planos Básico e Suplementar da Entidade, elaborada
pela Mercer, constantes do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA de encerramento do exercício de
2010, após o que, o Conselho Fiscal deliberou consignar parecer favorável ao plano de custeio proposto. Os documentos foram rubricados pelos presentes e anexados à presente ata. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse
uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 24 de março de 2011.

Rubens Andre Bueno
Presidente da Mesa

Miris Nascimento A. Silva
Secretário

Marina Pisaneschi
Conselheira
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Parecer do Conselho Fiscal

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2011
Ata 02/2011

Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2011, às 10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Fiscal da PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção o membro Presidente deste Conselho
Fiscal, Sr. Rubens André Bueno, que indicou a mim, Miris Nascimento A. Silva, para secretariá-los. Instalada a reunião, por
determinação do Sr. Presidente, procedi à leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar
sobre os seguintes itens:
a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, compostas de Balanço
Patrimonial Consolidado, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do
Ativo Líquido (consolidada) - DMAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano) - DMAL, Demonstração do
Plano de Gestão Administrativa (consolidada) - DPGA, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano) - DPGA,
Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano - DOAP e respectivas Notas Explicativas. Na conformidade da Ordem
do Dia, o Conselho Fiscal, por unanimidade, deliberou consignar parecer favorável às Demonstrações Contábeis
consolidadas, relativas ao exercício findo em 31/12/2010, apresentadas pela Diretoria Executiva da Entidade, as quais
foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer que delas faz parte integrante. Como
nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual,
lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 26 de abril de 2011.

Rubens Andre Bueno
Presidente da Mesa

Miris Nascimento A. Silva
Secretário

Marina Pisaneschi
Conselheira
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Manifestação do Conselho Deliberativo

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2011
Ata no. 002/2011

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2011, às 9 horas,, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Deliberativo da PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o
Conselheiro Presidente, Sr. Marcos Antonio De Marchi que indicou a mim, Osni de Lima, para secretariá-los. Instalada a
reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia:
a) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro 2010 dos Planos Básico e Suplementar e
níveis de contribuições recomendadas para o exercício subsequente
Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2010, dos Planos Básico e Suplementar
da Entidade, elaborada pela Mercer, constantes do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA de encerramento do exercício de 2010, aprovados pela Diretoria Executiva da Entidade, em Reunião Ordinária, datada de 18 de
março de 2011 e ora apresentados a este colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo da documentação, o
Conselho aprovou o seu inteiro teor, destacando-se, em especial, os níveis das contribuições das Patrocinadoras à Entidade, propostos para o exercício de 2011, assim como a utilização dos recursos registrados em Fundo de Reversão para
a cobertura de contribuições da(s) Patrocinadora(s). Os documentos foram rubricados pelos presentes e anexados à
presente ata. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse
lavrada esta Ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 28 de março de 2011

Marcos Antonio De Marchi
Presidente da Mesa

Osni de Lima
Secretário

Assinatura dos Membros do Conselho Deliberativo:

Marcos Antonio De Marchi

Osni de Lima

André Luis Rodrigues

Vilien José Soares

Estela Cristina de Medeiros Salvadori
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Manifestação do Conselho Deliberativo

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2011
Ata no. 003/2011

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de 2011, às 9 horas,, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Deliberativo da PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Marcos Antonio De Marchi que indicou a mim, Osni de Lima, para secretariá-lo. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia: a) Demonstrações Contábeis, relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, compostas de Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do
Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (consolidada) - DMAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano) - DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) DPGA, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano) - DPGA, Demonstração das Obrigações Atuariais do
Plano - DOAP e respectivas Notas Explicativas. Em discussão a Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e
aprovação dos Srs. Conselheiros, os documentos citados, apresentados pela Diretoria-Executiva, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações, assim como examinadas pelo Conselho Fiscal da Entidade, em Reunião Ordinária de
25 de abril de 2011. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem
restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que
sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Entidade. Os documentos objeto das deliberações, supra mencionados da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados em via original pelos Srs. Conselheiros
e ficarão arquivados na Entidade. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr.
Presidente fosse lavrada esta Ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 27 de abril de 2011

Marcos Antonio De Marchi
Presidente da Mesa

Osni de Lima
Secretário

Assinatura dos Membros do Conselho Deliberativo:

Marcos Antonio De Marchi

Osni de Lima

André Luis Rodrigues

Vilien José Soares

Estela Cristina de Medeiros Salvadori
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MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Manifestação da Diretoria Executiva

Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva
Realizada em 18 de Março de 2011
Ata 01/2011

Aos 18 dias do mês de março do ano de 2011, às 9 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a Diretoria Executiva da
PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Diretora Superintendente, Sra Valeria Bernasconi que indicou a mim, Pedro Luiz Ferreira de Mattos para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação da Sra. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre os seguintes itens:
a) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro 2010 dos Planos Básico e Suplementar e
níveis de contribuições recomendadas para o exercício subsequente
Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação da Diretoria Executiva os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2010, dos Planos Básico e Suplementar da Entidade, elaborada pela Mercer, constantes do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA de encerramento do exercício de 2010, após o que, a Diretoria Executiva deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo
e Fiscal do plano de custeio proposto. Os documentos foram rubricados pelos presentes e anexados à presente ata.
Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata,
a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 18 de março de 2011

Valeria Bernasconi
Presidente da Mesa

Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Secretário

Denise Nader Porcelli
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Manifestação da Diretoria Executiva

Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva
Realizada em 25 de Abril de 2011
Ata 02/2011

Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2011, às 9 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a Diretoria Executiva da
PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Diretora Superintendente, Sra Valeria Bernasconi que indicou a mim, Pedro Luiz Ferreira de Mattos para secretariá-lo. Instalada a reunião, por determinação da Sra. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2010, compostas de Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL,
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (consolidada) - DMAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano)
- DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) - DPGA, Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa (Plano) - DPGA, Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano - DOAP e respectivas Notas Explicativas,
para posterior apresentação aos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade. Em discussão o
item da Ordem do Dia, a Sra. Presidente submeteu à apreciação e aprovação dos Srs. Diretores os documentos citados
destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes,
conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações. Discutido o assunto, a Diretoria deliberou, por unanimidade, após
detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e submeter à
apreciação dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade. Os documentos forma rubricados
pelos presentes e anexados à presente ata. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 25 de abril de 2011

Valeria Bernasconi
Presidente da Mesa

Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Secretário

Denise Nader Porcelli
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PARECER ATUARIAL – PLANO BÁSICO
Parecer Atuarial – Plano Básico

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 31/12/2010.

2. Patrimônio para a Cobertura do Plano e Fundos
Certificamos ainda que, em 31 de dezembro 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, conforme disposto a seguir.
2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL
2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO
2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS
2.3.1.1.01.00.00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.1.01.01.00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
2.3.1.1.01.01.01
S ALDO DE CONTAS DOS
ASSISTIDOS
2.3.1.1.01.02.00
B ENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO
2.3.1.1.01.02.01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS
2.3.1.1.01.02.02
V ALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS NÃO-PROGRAMADOS
- ASSISTIDOS
2.3.1.1.02.00.00
BENEFÍCIOS A CONDEDER
2.3.1.1.02.01.00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
2.3.1.1.02.01.01
S ALDO DE CONTAS - PARCELA
PATROCINADOR(ES) /
INSTITUIDOR(ES)
2.3.1.1.02.01.02
S ALDO DE CONTAS - PARCELA
PARTICIPANTES
2.3.1.1.02.02.00
B ENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO
PROGRAMADO
2.3.1.1.02.02.01
V ALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS PROGRAMADOS
2.3.1.1.02.02.02
( -) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PATROCINADORES
2.3.1.1.02.02.03
( -) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PARTICIPANTES
2.3.1.1.02.03.00
B ENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO
PROGRAMADO
2.3.1.1.02.03.01
V ALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS NÃO PROGRAMADOS
2.3.1.1.02.03.02
( -) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PATROCINADORES
2.3.1.1.02.03.03
( -) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PARTICIPANTES
2.3.1.1.02.04.00
B ENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE
CAPITAIS DE COBERTURA
2.3.1.1.02.05.00
B ENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES
2.3.1.1.03.00.00
( -) PROVISÕES MATEMÁTICAS A
CONSTITUIR
2.3.1.1.03.01.00
(-) SERVIÇO PASSADO
2.3.1.1.03.01.01
(-) PATROCINADOR(ES )
2.3.1.1.03.01.02
(-) PARTICIPANTES

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

665.855.732,12
663.709.011,95
663.709.011,95
502.212.447,24
107.217.027,24
107.217.027,24

R$ 394.995.420,00
R$ 328.061.557,00
R$

66.933.863,00

R$ 205.758.718,50
R$ 181.094.849,50
R$ 154.483.378,62
R$

26.611.470,88

R$

21.669.883,00

R$

21.669.883,00

R$

0,00

R$

0,00

R$

2.993.986,00

R$

2.993.986,00

R$

0,00

R$

0,00

R$

0,00

R$

0,00

2.3.1.1.03.02.00
2.3.1.1.03.02.01
2.3.1.1.03.02.02
2.3.1.1.03.02.03
2.3.1.1.03.03.00
2.3.1.1.03.03.01
2.3.1.1.03.03.02
2.3.1.1.03.03.03
2.3.1.2.00.00.00
2.3.1.2.01.00.00
2.3.1.2.01.01.00
2.3.1.2.01.01.01
2.3.1.2.01.01.02
2.3.1.2.01.02.00
2.3.1.2.02.00.00
2.3.2.0.00.00.00
2.3.2.1.00.00.00
2.3.2.1.01.00.00
2.3.2.1.01.01.00
2.3.2.1.01.02.00
2.3.2.1.02.00.00
2.3.2.1.03.00.00
2.3.2.2.00.00.00
2.3.2.2.01.00.00
2.3.2.3.00.00.00

(-) DÉFICIT EQUACIONADO
(-) PATROCINADOR(ES)
(-) PARTICIPANTES
(-) ASSISTIDOS
(+/-) POR AJUSTES DAS
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
(+/-) PATROCINADOR(ES)
(+/-) PARTICIPANTES
(+/-) ASSISTIDOS
EQUILÍBRIO TÉCNICO
RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO
DE PLANO
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
RESULTADOS A REALIZAR
FUNDOS
FUNDOS PREVIDENCIAIS
REVISÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA
COMPLEMENTAR
FUNDO DE RETIRADA
FUNDO PRHOSPER (FUNDO DE
REVERSÃO)
REVISÃO DE PLANO
OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA
ATUARIAL
FUNDOS ADMINSTRATIVOS
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

(R$ 44.262.153,79)
(R$ 44.262.153,79)
R$
0,00
R$
0,00
R$
0,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

R$
R$
R$
R$
R$

0,00
0,00
2.146.720,17
1.675.063,31
1.675.063,31

R$
R$

1.226.765,23
448.298,08

R$
R$

0,00
0,00

R$
R$
R$

471.656,86
471.656,86
0,00

Ressaltamos o que se segue:
a) No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de
aposentadoria normal em pensão por morte e ao pecúlio por morte do
aposentado válido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual
dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à
reversão de aposentadoria por invalidez em pensão por morte e ao pecúlio
por morte do inválido foram registradas na conta 2.3.1.1.01.02.02 (valor
atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).
b) A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta
2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).
c) As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte e de pecúlio por morte de futuro aposentado válido foram
registradas na conta 2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios futuros
programados).
d) As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em
pensão por morte e de pecúlio por morte do futuro inválido calculada para
participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual
dos benefícios futuros não programados)
e) As provisões referentes à pensão por morte e pecúlio por morte de participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos
benefícios futuros não programados).
Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:

(R$ 44.262.153,79)
R$
R$
R$

0,00
0,00
0,00

(1) O Regulamento do Plano de Aposentadoria Básico vigente em 31 de dezembro de 2010, Plano este que se encontra em manutenção, e cujas
principais características estão descritas no item “Características do Plano” do
Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA);
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(2) Os dados individuais, posicionados em 01/07/2010, dos participantes e beneficiários do plano fornecidos pela PRhosper à Mercer que, após a realização de testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a
Entidade, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial. As
principais características da população avaliada encontram-se no item “Informações Gerais” deste documento;
Não obstante, a análise efetuada na base cadastral utilizada na avaliação
atuarial do presente exercício tem como objetivo sanar eventuais distorções
de caráter genérico nos dados, sem contudo eliminá-los por completo, permanecendo a responsabilidade sobre as informações prestadas com a
PRhosper, não cabendo à Mercer qualquer responsabilidade sobre eventuais imprecisões existentes na base cadastral.
(3) A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais
geralmente aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da
massa de participantes e o Regulamento do plano de benefícios;
(4) Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela PRhosper à Mercer, bem
como o valor dos Fundos Administrativo e Previdencial.
(5) Os valores totais dos saldos de conta informados pela PRhosper, posicionados em 31/12/2010.
O principal fator que influenciou a elevação das Provisões Matemáticas a Constituir - Déficit Equacionado foi o ajuste na consideração de que os benefícios de
renda vitalícia do Plano antigo da PRhosper teriam sempre sua correção sendo
efetuada pelo IGP-DI menos dois pontos percentuais, pelo fato de que nos exercícios onde tal correção não ocorria apurava-se perdas no Plano. Assim, para
evitar tais oscilações, optou-se por ajustar essa consideração, visto que a correção
do benefício se dá pelo INPC, sendo o IGP-DI menos dois pontos percentuais
um limitador desta correção.
Em atendimento ao disposto no Art. 5º da Resolução nº 26/2008, esclarecemos
que o Fundo do Programa Previdencial do Plano Básico da PRhosper, no valor de
R$1.675.063,31 foi constituído com os seguintes aportes:
 contribuições da Patrocinadora às quais os Participantes não tiveram direito
por terem se desligado do Plano antes de se tornarem elegíveis aos benefícios programados registrado no Fundo de Reversão no valor de
R$448.298,08. Para o exercício de 2011, está prevista a sua utilização para
cobertura de parte dos custos, conforme explicitado no Plano de Custeio;
 valores das provisões relativas às Patrocinadoras em processo de retirada
que já foram aprovados pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC): Rhodia - Ster Fibras e Resinas Ltda., Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda. e Aventis Crop Ltda. Tais valores encontram-se contabilizados no Fundo do Programa Previdencial, e equivalem, em
31/12/2010, a R$ 1.226.765,23.
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.

3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas foram:
Taxa real de juro (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

5,8% 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)

Observações:
(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:
0 a 10 Salários Mínimos: 1/(TS+3,5);
10 a 20 Salários Mínimos: 0,75/(TS+3,5)
Acima de 20 Salários Mínimos: 0,50/(TS+3,5)
A hipótese de rotatividade adotada foi definida com base na expectativa futura
sobre admissões e desligamentos de participantes do Plano.
(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)
 - Percentual de Casados: 95%
 - Diferença de idade entre homem e mulher: 4 anos
 - Número de filhos dependentes: 2
O método atuarial adotado foi o de Capitalização Individual para a avaliação dos
benefícios de Aposentadoria, enquanto que o método atuarial Agregado foi adotado para a avaliação do custo do Benefício Mínimo de Aposentadoria, Invalidez
e Morte, e para a avaliação da projeção das contribuições para os Benefícios de
Invalidez e Morte (Saldo de Conta Projetada). Para os eventos de desligamento
com elegibilidade ao Benefício Proporcional Diferido foi utilizado o Método de
Repartição Simples.
Com exceção da taxa real anual de juros que foi alterada de 5,5% para 5,8%
para refletir as expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos ativos do
Plano e do ajuste na consideração de que os benefícios de renda vitalícia do
Plano antigo da PRhosper teriam sempre sua correção sendo efetuada pelo IGP-DI menos dois pontos percentuais, pelo fato de que tal consideração gerava
perdas sucessivas para o Plano, as demais hipóteses atuariais e econômicas
permaneceram inalteradas em relação a avaliação atuarial de 2009.
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De acordo com o previsto no item 1.2 da Resolução nº 18 do CGPC, as justificativas para adoção das hipóteses atuariais aplicáveis ao Plano de Aposentadoria
Básico encontram-se arquivadas na PRhosper - Previdência Rhodia à disposição
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com
data-base de 31/12/2010 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 2011
De acordo com o previsto na Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008, o Déficit
apurado inicialmente no exercício de 2008 foi equacionado a partir do exercício de
2009 por meio de uma Contribuição Extraordinária para equacionamento do Déficit. Conforme previsto no Plano de Custeio, tanto de 2009 quanto de 2010, e
conforme artigo 3º parágrafo 2 da Instrução Normativa SPC nº 28 de 30 de dezembro de 2008 as parcelas subsequentes da contribuição extraordinária seriam ajustadas em função dos ganhos e perdas observados no plano de benefícios. Durante o exercício de 2010 houve um ganho no Plano decorrente da sua rentabilidade
ter sido superior à meta atuarial e, portanto, a contribuição extraordinária seria nula
a partir de 2011. No entanto, em função do ajuste realizado na consideração de
que os benefícios de renda vitalícia do Plano antigo da PRhosper teriam sempre
sua correção sendo efetuada pelo IGP-DI menos dois pontos percentuais, apurou-se novo Déficit que será equacionado a partir do exercício de 2011.

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 pelos 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 2011.

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, 15/03/2011

O Plano de Custeio apresentado a seguir já considera a redefinição da Contribuição Extraordinária descrita acima.

Mercer Human Resource Consulting Ltda.

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:

Atuário – MIBA nº 746

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 2,33% em média da folha salarial. Além dessa contribuição a Patrocinadora deverá efetuar contribuições para cobertura das despesas administrativas,
cujo valor orçado corresponde a 0,29% da folha salarial do exercício.
O Fundo Previdencial (Fundo de Reversão) será utilizado no exercício de 2011
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$ 2.875.404,70 por ano, sendo que a primeira parcela será paga em dezembro
de 2011, 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 16,24 anos em
31/12/2010 e foi calculado de acordo com o item 10 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.
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Parecer Atuarial – Plano Suplementar
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 31/12/2010.

2. Patrimônio para a Cobertura do Plano e Fundos
Certificamos ainda que, em 31 de dezembro de 2010, a composição do Patrimônio para 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, conforme disposto a seguir.
2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL
2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO PARA COBERTURA DO PLANO
2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS
2.3.1.1.01.00.00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2.3.1.1.01.01.00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
2.3.1.1.01.01.01
SALDO DE CONTAS DOS
ASSISTIDOS
2.3.1.1.01.02.00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO
2.3.1.1.01.02.01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS
2.3.1.1.01.02.02
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS NÃO-PROGRAMADOS
- ASSISTIDOS
2.3.1.1.02.00.00
BENEFÍCIOS A CONDEDER
2.3.1.1.02.01.00
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
2.3.1.1.02.01.01
SALDO DE CONTAS - PARCELA
PATROCINADOR(ES) /
INSTITUIDOR(ES)
2.3.1.1.02.01.02
SALDO DE CONTAS - PARCELA
PARTICIPANTES
2.3.1.1.02.02.00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO
PROGRAMADO
2.3.1.1.02.02.01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS PROGRAMADOS
2.3.1.1.02.02.02
(-) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PATROCINADORES
2.3.1.1.02.02.03
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PARTICIPANTES
2.3.1.1.02.03.00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO
PROGRAMADO
2.3.1.1.02.03.01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS
FUTUROS NÃO PROGRAMADOS
2.3.1.1.02.03.02
(-) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PATROCINADORES
2.3.1.1.02.03.03
(-) VALOR ATUAL DAS
CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS
PARTICIPANTES
2.3.1.1.02.04.00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE REPARTIÇÃO DE
CAPITAIS DE COBERTURA
2.3.1.1.02.05.00
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO
EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES
2.3.1.1.03.00.00
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A
CONSTITUIR
2.3.1.1.03.01.00
(-) SERVIÇO PASSADO
2.3.1.1.03.01.01
(-) PATROCINADOR(ES )
2.3.1.1.03.01.02
(-) PARTICIPANTES
2.3.1.1.03.02.00
(-) DÉFICIT EQUACIONADO
2.3.1.1.03.02.01
(-) PATROCINADOR(ES)

R$ 189.477.613,13
R$ 188.453.693,91
R$ 188.394.611,33
R$ 25.930.088,92
R$ 24.481.774,92
R$ 24.481.774,92
R$

1.448.314,00

R$

1.208.310,00

R$

240.004,00

R$ 162.464.522,41
R$ 162.464.522,41
R$ 73.476.878,85

2.3.1.1.03.02.02
2.3.1.1.03.02.03
2.3.1.1.03.03.00
2.3.1.1.03.03.01
2.3.1.1.03.03.02
2.3.1.1.03.03.03
2.3.1.2.00.00.00
2.3.1.2.01.00.00
2.3.1.2.01.01.00
2.3.1.2.01.01.01
2.3.1.2.01.01.02
2.3.1.2.01.02.00
2.3.1.2.02.00.00
2.3.2.0.00.00.00
2.3.2.1.00.00.00
2.3.2.1.01.00.00
2.3.2.1.01.01.00
2.3.2.1.01.02.00
2.3.2.1.02.00.00
2.3.2.1.03.00.00
2.3.2.2.00.00.00
2.3.2.3.00.00.00

(-) PARTICIPANTES
(-) ASSISTIDOS
(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
(+/-) PATROCINADOR(ES)
(+/-) PARTICIPANTES
(+/-) ASSISTIDOS
EQUILÍBRIO TÉCNICO
RESULTADOS REALIZADOS
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO
DE PLANO
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO
RESULTADOS A REALIZAR
FUNDOS
FUNDOS PREVIDENCIAIS
REVISÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA
COMPLEMENTAR
FUNDO DE RETIRADA
FUNDO PRHOSPER (FUNDO DE
REVERSÃO)
REVISÃO DE PLANO
OUTROS - PREVISTO EM NOTA
TÉCNICA ATUARIAL
FUNDOS ADMINISTRATIVOS
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS

R$
R$
R$

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
59.082,58
59.082,58
59.082,58
59.082,58
0,00

R$
R$
R$
R$
R$

0,00
0,00
1.023.919,22
758.967,35
758.967,35

R$
R$

196.264,92
562.702,43

R$
R$

0,00
0,00

R$
R$

264.951,87
0,00

Ressaltamos o que se segue:
a) 	No caso de aposentadoria concedida, as provisões referentes à reversão de
aposentadoria normal em pensão por morte do aposentado válido foram
registradas na conta 2.3.1.1.01.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados - assistidos) e as provisões referentes à reversão de aposentadoria
por invalidez em pensão por morte do inválido foram registradas na conta
2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).

R$

88.987.643,56

R$

0,00

R$

0,00

R$

0,00

A provisão da pensão por morte já concedida foi registrada na conta
2.3.1.1.01.02.02 (valor atual dos benefícios futuros não programados - assistidos).

R$

0,00

c) As provisões referentes à futura reversão de aposentadoria normal em pensão por morte de futuro aposentado válido foram registradas na conta
2.3.1.1.02.02.01 (valor atual dos benefícios futuros programados).

R$

0,00

R$

0,00

R$

0,00

R$

0,00

Os valores apresentados foram obtidos considerando-se:

R$

0,00

(1) O
 Regulamento do Plano de Aposentadoria Suplementar vigente em 31 de
dezembro de 2010, Plano este que se encontra em manutenção, e cujas
principais características estão descritas no item “Características do Plano”
do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA);

R$

0,00

R$

0,00

R$
R$
R$
R$
R$

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

b)

d) 	As provisões referentes à futura reversão da aposentadoria por invalidez em
pensão por morte do futuro inválido calculada para participante ativo foram
registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não
programados)
e) As provisões referentes à pensão por morte de participante ativo foram registradas na conta 2.3.1.1.02.03.01 (valor atual dos benefícios futuros não
programados).

(2) 	Os dados individuais, posicionados em 01/07/2010, dos participantes e beneficiários do plano fornecidos pela PRhosper à Mercer que, após a realização de testes apropriados e devidos acertos efetuados em conjunto com a
Entidade, considerou-os adequados para fins desta avaliação atuarial. As
principais características da população avaliada encontram-se no item “Informações Gerais” deste documento;
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Não obstante, a análise efetuada na base cadastral utilizada na avaliação
atuarial do presente exercício tem como objetivo sanar eventuais distorções
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de caráter genérico nos dados, sem contudo eliminá-los por completo, permanecendo a responsabilidade sobre as informações prestadas com a
PRhosper, não cabendo à Mercer qualquer responsabilidade sobre eventuais imprecisões existentes na base cadastral.

Com exceção da taxa real anual de juros que foi alterada de 5,5% para 5,8%
para refletir as expectativas futuras quanto às taxas de remuneração dos ativos do
Plano, as demais hipóteses atuariais e econômicas permaneceram inalteradas
em relação a avaliação atuarial de 2009.

(3)	A avaliação atuarial procedida com base em hipóteses e métodos atuariais
geralmente aceitos, respeitando-se a legislação vigente, as características da
massa de participantes e o Regulamento do plano de benefícios;

De acordo com o previsto no item 1.2 da Resolução nº 18 do CGPC, as justificativas para adoção das hipóteses atuariais aplicáveis ao Plano de Aposentadoria
Básico encontram-se arquivadas na PRhosper - Previdência Rhodia à disposição
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.

(4) 	Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela PRhosper à Mercer,
bem como o valor dos Fundos Administrativo e Previdencial.
(5) 	Os valores totais dos Saldos de Conta informados pela PRhosper, posicionados em 31/12/2010.
Em atendimento ao disposto no Art. 5º da Resolução nº 26/2008, esclarecemos que o Fundo do Programa Previdencial do Plano Suplementar da PRhosper, no valor de R$ 758.967,35, foi constituído com os seguintes aportes:
 contribuições da Patrocinadora às quais os Participantes não tiveram
direito por terem se desligado do Plano antes de se tornarem elegíveis
aos benefícios programados registrado no Fundo de Reversão no valor
de R$ 562.702,43. Para o exercício de 2011, está prevista a sua utilização para cobertura de parte dos custos, conforme explicitado no Plano
de Custeio;
 valores das provisões relativas às Patrocinadoras em processo de retirada que já foram aprovados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): Rhodia - Ster Fibras e Resinas Ltda. e
Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda. Tais valores encontram-se contabilizados no Fundo do Programa Previdencial, e equivalem, em
31/12/2010, a R$ 196.264,92.				
Registramos que o Superávit Técnico apresentado em 31/12/2010 deve-se
à ganhos de mortalidade registrados no grupo que recebe renda mensa vitalícia.Cabe ressaltar que o Superávit Técnico apurado foi integralmente contabilizado na subconta Reserva de Contingência conforme previsto na Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008.				

3. Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados
As principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas na apuração das Provisões Matemáticas foram:
Taxa real de juro (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

5,8% a.a.
3,0% a.a. (em média)
0% a.a.
0% a.a.
0,98
0,98
Não Aplicável
AT-83
IAPB-57
Não Aplicável
Não Aplicável

Observações:

Em nossa opinião, as hipóteses e métodos utilizados nesta avaliação atuarial com
data-base de 31/12/2010 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 2011
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 3,01% em média da folha salarial. Além dessa contribuição a Patrocinadora deverá efetuar contribuições para cobertura das despesas administrativas, cujo valor orçado corresponde a 0,29% 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 (3,01%
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
2011.

5. Conclusão
Certificamos que o Plano Suplementar da PRhosper está superavitário, dependendo do
pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio e da realização das hipóteses
atuariais, com destaque para a mortalidade geral, para manter esta situação.
Rio de Janeiro, 11/03/2011

(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.

Mercer Human Resource Consulting Ltda.
Atuário – MIBA nº 746

(3) Foi utilizada a tábua AT-83, segregada por sexo.
O método atuarial adotado foi o de Capitalização Individual para a avaliação de
todos os benefícios do plano, exceto os benefícios de aposentadoria de 6 Participantes e 1 Beneficiário que recebem benefício de renda mensal vitalícia, que
foram avaliados pelo método Agregado.
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2010 – PLANO BÁSICO
Política de Investimentos 2010 – Plano Básico
1. Introdução

PERFIL

A presente política de investimento estabelece os princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à entidade, com vistas a
promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos do plano.

Benefício
Definido (BD)

Os limites e critérios aqui apresentados estão fundamentados na Resolução
CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009, legislação que estabelecia, quando
da aprovação desta política de investimento, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC.
Entende-se, dessa forma, que as diretrizes ora estabelecidas são complementares àquelas definidas pela Resolução CMN nº 3792, não estando os administradores ou gestores, em nenhuma hipótese, dispensados de observar as regras de
elegibilidade, restrições, limites e demais condições estabelecidas pela legislação
aplicável, ainda que estas não estejam transcritas neste documento.
Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser adequados gradativamente à nova regulamentação. Se houver necessidade de negociação de
ativos, a entidade estabelecerá um plano com critérios e prazos para a realização
dessas operações, de forma a garantir a preservação dos recursos, sem prejuízos
à rentabilidade dos investimentos.
A entidade poderá deixar de monitorar, da mesma forma, limites e restrições
obrigatórios que eventualmente venham a ser revogados pela legislação aplicável.
As diretrizes aqui definidas, que entram em vigor em 1ª de janeiro de 2010,
contemplam todos os itens previstos no Capitulo V, “Da Política de Investimento”,
da Resolução CMN nº 3792. O documento foi elaborado tendo em vista um
horizonte de 60 meses, conforme estabelece a Resolução CGPC nº 7, de 4 de
dezembro de 2003.

2. Plano de benefícios

4. Diretrizes de aplicação
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a serem observados
na aplicação dos recursos do plano. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem nas modalidades previstas nesta política devem
estar em conformidade com as exigências, limites e condições estabelecidas pela
legislação aplicável.
4.1. Composição dos investimentos
A tabela a seguir mostra os limites e os índices de referência (benchmarks)
dos mandatos que se enquadram nos segmentos estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792. Além do consolidado do plano, foram elaborados limites distintos para os perfis de investimento do plano.

 Tipo: Contribuição Variável (CV)
 CNPB: 1980000565
 Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): Valéria Bernas-

4.1.1.
SEGMENTO

 Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB): Valéria Bernasconi

3. Estrutura de investimentos
O plano define estratégias de macroalocação específicas em função das características atuariais dos perfis que compõem o plano de benefícios. Para o perfil de
Benefício Definido (BD), fechada para novas adesões, a estratégia consiste em
construir uma carteira hedge constituída por títulos públicos indexados a índice
de preços, para garantir o pagamento de benefícios futuros tipo renda vitalícia.
Para o perfil de Contribuição Definida (CD), a estratégia se baseou na assunção
de risco almejando obter retorno de longo prazo. Nas Contas Coletivas, a estratégia se baseou na liquidez de curto prazo e redução dos riscos de mercado.
Com a finalidade de definir os investimentos mais adequados para cada perfil,
algumas diretrizes desta política foram divididas entre:
 Perfil BD: referente aos recursos destinados às reservas atuarias do regime
Benefício Definido (Plano Básico Anterior, conforme regulamento do Plano)
 Perfil CD: referente aos recursos destinados às contas individuais do regime de Contribuição Definida;
 Contas Coletivas: referente aos recursos destinados às obrigações de curto prazo (despesas administrativas) e fundos coletivos não enquadrados nos
itens anteriores.
Os perfis acima descritos são compostos por lastros distintos na carteira de investimentos do plano de benefícios. Esse modelo, batizado como Multicotas, possuía, quando da aprovação desta política de investimento, a seguinte estrutura:

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

Fundos de títulos do Tesouro
Nacional de longo prazo
Fundos de Renda Fixa
Fundos de Renda Fixa na
carteira administrada
Renda variável
Carteira ou fundos de ações
na carteira administrada
Imóveis
Investimentos imobiliários
Contas Coletivas Fundos coletivos Renda Fixa hedge
Fundos de títulos do Tesouro
comuns do plano
Nacional de longo prazo
Renda Fixa comum Fundos de Renda Fixa
Renda Fixa estratégia Fundos de Renda Fixa na
carteira administrada
Renda variável
Carteira ou fundos de ações
na carteira administrada
Imóveis
Investimentos imobiliários
Contribuição
Reservas
Renda Fixa estratégia Fundos de Renda Fixa na
Definida (CD) individuais
carteira administrada
Renda variável
Carteira ou fundos de ações
na carteira administrada

A presente política de investimento apresenta as diretrizes para a aplicação dos
recursos garantidores do Plano de Aposentadoria Básico. Os tópicos a seguir mostram seus principais dados:

coni

PARCELA
NOME DO LASTRO
ASSOCIADA
(MULTICOTAS)
Reservas Coletivas Renda Fixa hedge
da Renda Vitalícia
Renda Fixa comum
Renda Fixa estratégia

Renda Fixa

Plano Básico
BENCHMARK
CDI

IBr-X
Renda Variável
IMM
Investimentos
estruturados
—
Investimentos
no exterior
INPC + 5,5%
Imóveis
ao ano

Operações com
participantes
4.1.2.
SEGMENTO

—

BENCHMARK

INPC + 5,5%
ao ano
IBr-X
Renda Variável
—
Investimentos

Operações com
participantes
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ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
92,0%
79%
100%
8,0%
0%
15%
0,0%
0%
5%

10%

0,0%

0%

0%

8%

0,0%

0%

1%

15%

0,0%

0%

0%

Perfil BD

Renda Fixa

estruturados
Investimentos
no exterior
Imóveis

LIMITE
LEGAL
100%
70%
20%

LIMITE
LEGAL
100%

ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
99,0%
97%
100%

70%
20%

1,0%
0,0%

0%
0%

2%
0%

—

10%

0,0%

0%

0%

INPC + 5,5%
ao ano

8%

0,0%

0%

1%

—

15%

0,0%

0%

0%
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4.1.3. Perfil CD
SEGMENTO

BENCHMARK

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
estruturados
Investimentos no
exterior
Imóveis
Operações com
participantes

4.2.1.

CDI
IBr-X
IMM

LIMITE
LEGAL
100%
70%
20%

—

10%

0,0%

0%

0%

—
—

8%
15%

0,0%
0,0%

0%
0%

0%
0%

Comitê de investimentos

O funcionamento do Comitê de Investimentos é regulado por um Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo. A composição do
Comitê de Investimentos deve assegurar no mínimo a participação do
Diretor Financeiro, do AETQ, e de um terceiro membro designado pelo
AETQ.

ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
85,0%
70%
100%
15,0%
0%
30%
0,0%
0%
10%

4.2.2.

Análise terceirizada

Para avaliação de investimentos específicos, ou estruturas mais complexas, o Comitê de Investimentos pode contratar análises de consultores
externos ou de agências de classificação de risco. As informações serão
usadas para subsidiar a decisão.
4.3. Análise prévia do risco dos investimentos

4.1.4.
SEGMENTO

Contas coletivas
BENCHMARK

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
estruturados
Investimentos no
exterior
Imóveis
Operações com
participantes

CDI
IBr-X
—

LIMITE
LEGAL
100%
70%
20%

—

10%

0,0%

0%

0%

—
—

8%
15%

0,0%
0,0%

0%
0%

1%
0%

Conforme estabelece o Art. 30 da Resolução CMN nº 3792, a aquisição
de títulos e valores mobiliários integrantes dos segmentos de renda fixa
e de renda variável deve ser precedida de análise de riscos. Essa análise
é necessária, portanto, no caso dos investimentos em:

ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
85,0%
97%
100%
15,0%
0%
2%
0,0%
0%
0%

 Títulos de emissão privada;
 Títulos de estados e municípios;
 Derivativos;
 Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos
de renda fixa;
 Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos
de renda variável;

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração desta
política de investimento. Os números refletem, portanto, a alocação
estratégica dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo com as
condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico
inevitavelmente alteram as expectativas de retorno dos ativos, bem
como suas volatilidades, o que obriga os administradores de plano
a buscar um novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
4.2. Estrutura de tomada de decisão
As decisões sobre a alocação dos recursos, desde a estrutura dos investimentos até a definição dos mandatos e alocações táticas, devem respeitar o seguinte processo:
Conselho Delibetativo
Planejamento Estratégico

Estrutura de Investimento
Alocação dos Recursos

Política de Investimentos
Conselho de Investimentos

PRhosper +
RiskOffice

AETQ

Comitê de
Investimentos

Consolidação dos Investimentos

4.3.1.

Aplicação

Como a estrutura de investimentos do plano é baseada exclusivamente
em veículos sob gestão discricionária (administrados por gestores externos), os procedimentos para análise prévia estabelecidos no item Aspectos a serem analisados serão aplicáveis somente caso o plano
estruture uma carteira própria ou um fundo de investimento exclusivo
no qual a entidade seja responsável pelas decisões referentes à compra
e venda de ativos (gestão não discricionária).
Dessa forma, nos investimentos feitos por meio de carteiras administradas ou fundos sob gestão discricionária, ainda que exclusivos, os procedimentos de análise prévia serão feitos conforme os critérios estabelecidos pelos gestores contratados.

Aspectos a serem analisados

4.3.2.1. Títulos de crédito privado e similares
Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na
análise prévia da aquisição dos seguintes ativos:
 Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;

Fiscalização

 Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB e
DPGE);

Conselho Fiscal

 Depósitos em poupança;

Aplicação dos Recursos
Sistema Previtec

 Certificados de ouro físico.

A análise prévia de riscos, baseadas em avaliações terceirizadas ou não,
deve contemplar, no mínimo, os aspectos relacionados nos tópicos a
seguir. Caso a verificação de algum dos itens obrigatórios seja inviável,
as razões que motivaram a não observância dos requisitos estabelecidos nesta política devem ser documentadas e arquivadas.

Monitoramento
Reuniões Mensais

Reuniões Trimestrais

Gestores

 Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC); e

4.3.2.

Seleção de Gestores

Relação com Gestores

 Créditos de carbono e Reduções Certificadas de Emissão (RCE);

Cabe registrar, entretanto, que, para fins de contratação de terceiros
com a finalidade de prestar serviços de gestão e administração de carteiras, o plano deve realizar um processo de seleção de gestores baseado em análises técnicas quantitativas e qualitativas.

Conselho Delibetativo e
Comitê de Investimentos

Conselho de Investimentos
(Aprovada pelo Conselho Deliberativo)

 Debêntures com participação nos lucros;

Secretaria de
Previdência
Complementar

 Títulos de companhias abertas (ex. debêntures, CCB, NP, FIDC,
CCI, NCE, CPR e CDCA);
 Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;
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 Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras (ex.
CRI); e

Neste último item, é necessário considerar a penalidade (desconto
no preço) que a BM&F impõe a cada ativo, quando acerta como
margem de garantia.

 Demais títulos de emissão privada.

4.3.2.1. Demais títulos e valores mobiliários

A avaliação deve contemplar tanto as características particulares do
investimento, quanto o impacto que sua aquisição causaria na carteira do plano e do veículo, em termos de risco, retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise deve considerar, no mínimo:

No caso dos demais títulos e valores mobiliários integrantes dos
segmentos de renda fixa e renda variável, a análise de risco deve
considerar, no mínimo:

 O rating do emissor ou da emissão, conforme o caso;

 A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável e por
esta política;

 O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes desta
política;

 O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação e
por esta política;

 O histórico do emissor;

 As características específicas do investimento; e

 O volume/montante da emissão;

 Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.

 O prazo do investimento;

4.4. Restrições

 O instrumento utilizado (CCB, FIDC, CCI, etc.);

As restrições estabelecidas a seguir são aplicáveis somente às alocações em
veículos exclusivos da PRhosper. No caso de investimentos em fundos condominiais, as aplicações estão sujeitas exclusivamente à legislação aplicável
e a seus regulamentos e mandatos específicos.

 As vedações, limites e restrições estabelecidos por esta política
e pela legislação aplicável;
 O prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou duration semelhante.

4.4.1.

A análise do impacto na carteira deve considerar:

Títulos do Tesouro Nacional

 A variação no percentual de crédito na carteira;

É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos ou refinanciados
pelo Tesouro Nacional:

 Os limites legais de investimento por modalidade;

 Moedas de Privatização;

 Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores); e

 Títulos da Dívida Agrária;
 Títulos Estaduais e Municipais.

 O impacto na liquidez.

4.4.2.

Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados
não impedem que o plano decida por investir em títulos que se
enquadram na categoria grau especulativo, conforme definido no
item Risco de crédito desta política.

Títulos de grau especulativo

É vedada a aquisição de títulos que se enquadram na categoria grau
especulativo, conforme os critérios estabelecidos nesta política de investimentos.
Essa vedação inclui as cotas de Fundos de Investimentos em Direitos
Creditórios (FIDC) e cotas de Fundos de Investimentos em Cotas de
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIC FIDC)

4.3.2.1. Cotas de fundos de investimento
No caso de aquisição de cotas de fundos de investimentos de
condomínio aberto, que não aqueles classificados pela Resolução
CMN nº 3792 nos segmentos de investimentos estruturados e de
investimentos no exterior, a análise de risco deve considerar, no
mínimo:

4.4.3.

Papéis de renda fixa na carteira de renda variável

Não serão permitidos títulos de renda fixa nas carteiras administradas de
renda variável.

 O percentual de crédito (por setor);

4.4.4.

 Qualidade do crédito, com base nos critérios desta política de
investimento;

Especificamente para os fundos exclusivos, não será permitida:
 A negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja o administrador ou gestor do fundo;

 A política de derivativos (finalidade das operações, alavancagem, etc.);

 A aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) cujo underwriter seja o administrador ou gestor do
fundo ou outra entidade ligada ao seu controlador.

 A liquidez dos investimentos;
 Indicadores de risco-retorno; e

Não será permitida a negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja
o administrador ou gestor do fundo de investimentos.

 Análise qualitativa da gestão.
4.3.2.1. Derivativos
Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não discricionária, a análise de risco deve considerar, pelo menos:
 Os riscos da operação, considerando testes de stress;
 O depósito de margem necessário, com base em dados históricos;
 O nível de margem já comprometida no veículo;

4.5. Operações com derivativos
VEÍCULO
Fundos e carteiras
exclusivos
Fundos condominiais
Carteiras administradas

 A aderência à legislação aplicável e à política de investimento.
 A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem
(segundo a legislação):
−

Títulos da dívida pública federal;

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

Restrições adicionais para fundos exclusivos

Ações integrantes do Índice Bovespa.
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PODE OPERAR VEDAÇÕES
DERIVATIVOS?
¡ Operações a descoberto
Sim
¡ Short de ações
¡ Operações que gerem exposição
superior a uma vez o patrimônio líquido
do veículo.

As aplicações em cotas de fundos de investimentos multimercado que se
enquadram no segmento de Investimentos estruturados não estão sujeitos
às vedações acima apresentadas.
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5. Meta de retorno

O gestor que eventualmente extrapolar algum dos limites de risco estabelecidos nesta política de investimentos deve comunicar à entidade sobre o
ocorrido e tomar a medida mais adequada diante do cenário e das condições de mercado da ocasião.

As metas de retorno foram definidas para um horizonte de 60 meses. É possível,
portanto, que, dentro de um mesmo ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos fique abaixo da meta.
SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos estruturados
Investimentos no exterior
Imóveis
Operações com participantes

Os limites de risco estabelecidos nesta política de investimento serão monitorados pela entidade, conforme os critérios especificados no item Monitoramento de riscos.

META DE RETORNO
INPC + 5,0% ao ano
INPC + 8,5% ao ano
INPC + 7,0% ao ano
—
INPC + 5,5% ao ano
—

6.3. Avaliação de riscos
6.3.1.

Risco de mercado

Segundo o Art. 13 da Resolução CMN nº 3792, as entidades devem
acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos
diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de
perdas máximas toleradas para os investimentos.

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico
apresentado pelo Boletim FOCUS divulgado em 4 de dezembro de 2009. Para
obtenção dos retornos específicos de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em relação à taxa básica de juros.

Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento
do risco de mercado será feito através do Value-at-Risk (VaR), que
estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda esperada.

6. Política de gestão de risco

Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), modelo
que aponta, com um grau de confiança e para um horizonte de tempo
pré-definido, qual a perda esperada em relação à carteira teórica do índice de referência.

Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN nº 3792, este tópico estabelece quais serão
os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam
identificar, avaliar, controlar e monitorar os diversos riscos aos quais os recursos
do plano estão expostos, entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez,
operacional e legal.

Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a
seguir foram definidos com diligência, mas estão sujeitos a imprecisões
típicas de modelos estatísticos frente a situações anormais de mercado.
6.3.1.1. VaR

Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos referente ao monitoramento
dos limites de alocação estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792 e por esta
política de investimento.

Para os investimentos no segmento de renda fixa, o controle de
risco de mercado será feito por meio do Value-at-Risk (VaR), que
será calculado com os seguintes parâmetros:

6.1. Identificação dos riscos

 Modelo: não paramétrico.

No processo de gestão do Plano de Aposentadoria Básico, foram identificados os seguintes riscos:

 Intervalo de Confiança: 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:

 Risco de mercado;
 Risco de crédito;

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
Renda Fixa hedge
Renda Fixa comum
Renda Fixa estratégia

 Risco de liquidez;
 Risco da exposição em derivativos;
 Risco operacional;
 Risco legal; e

LIMITE
0,5%
1,0%
1,5%

HORIZONTE DE TEMPO
21 dias
21 dias
21 dias

6.3.1.1. Benchmark-VaR

 Risco sistêmico.

Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados pelo Sistema
de Controles Internos serão tratados no próprio processo de controles internos da entidade.

Para os investimentos em renda variável, o controle de risco será
feito por meio do B-VaR, um modelo indicado para avaliar a aderência da gestão a um determinado mandato. Ele pode ser entendido como uma medida da diferença entre o retorno esperado do
fundo ou carteira em relação ao retorno esperado para o benchmark definido.

6.2. Controle de riscos

O cálculo do B-VaR considerará:

Como a estrutura de investimentos do plano atribui a discricionaridade da
administração dos recursos a terceiros contratados, o controle de parte dos
riscos identificados será feito pelos próprios gestores externos, por meio de
modelos que devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste documento. Da mesma forma, caberá à entidade o controle
de alguns riscos conforme define a tabela a seguir:

 o modelo não paramétrico; e

Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos tópicos a seguir.

RISCO
Risco de mercado
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco da exposição em derivativos
Risco operacional
Risco legal
Risco sistêmico

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade

 intervalo de confiança de 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
Renda Variável
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LIMITE
3,5%

HORIZONTE DE TEMPO
21 dias
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6.3.2.

Risco de crédito

6.3.3.

O risco de crédito dos investimentos do plano será avaliado com base
nos ratings atribuídos por agência classificadora de risco atuante no
Brasil. Os ativos serão enquadrados em duas categorias:

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
 possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de
obrigações;

 Grau de investimento;

 possibilidade de redução da demanda de mercado.

 Grau especulativo.

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

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características. Posteriormente,
é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior
à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
SETOR /
PRAZO
Crédito
bancário
DPGEs
Até 1 ano
De 1 a 3 anos
Mais de 3 anos
Crédito não
bancário
Até 1 ano
De 1 a 3 anos
Mais de 3 anos

S&P
Longo
prazo
brBBBN/A
brAbrALongo
prazo
brAbrAbrA-

MOODY’S
Curto
Prazo
brA-3
brA-3
N/A
N/A
Curto
Prazo
brA-3
N/A
N/A

Risco de liquidez

Longo
prazo
Baa3.br
N/A
A3.br
A3.br
Longo
prazo
A3.br
A3.br
A3.br

Curto
Prazo
BR-3
BR-3
N/A
N/A
Curto
Prazo
BR-3
N/A
N/A

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

FITCH RATINGS
Longo
prazo
BBB-(bra)
N/A
A-(bra)
A-(bra)
Longo
prazo
A-(bra)
A-(bra)
A-(bra)

6.3.3.1.	Indisponibilidade de recursos para pagamento de
obrigações

Curto
Prazo
F3(bra)
F3(bra)
N/A
N/A
Curto
Prazo
F3(bra)
N/A
N/A

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento
de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com
prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode
gerar um descasamento.
Para o perfil BD, a gestão desse risco é feito por meio da elaboração do estudo de ALM, que projeta, com base características do
passivo, o fluxo de caixa para os próximos anos e recomenda uma
carteira de ativos adequada para atender a essas demandas futuras.
Para o perfil CD e as Contas Coletivas, a gestão desse risco é feita
por meio da manutenção de parte dos recursos aplicados em ativos com liquidez.

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento,
desde que observadas as seguintes condições:

6.3.3.2. Redução de demanda de mercado

 No caso de emissões bancárias, para fins de enquadramento, a
avaliação deve considerar o rating do emissor; nos demais casos,
deve-se considerar o rating da emissão;

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a
possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos
e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco
será feita com base nos seguintes indicadores:

 O prazo utilizado corresponde ao período de tempo entre a data
do enquadramento e o vencimento do papel;

 Participação no patrimônio líquido de fundos condominiais; e

 Os títulos com prazo inferior a um ano devem ser enquadrados
com base no rating de curto prazo, exceto no caso de DPGEs;

 Percentual da carteira que pode ser negociada em condições
adversas.

 Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou
que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo;

6.3.3.2.1.

O controle da participação em fundos condominiais visa a reduzir
o risco de o plano se tornar um dos últimos cotistas do fundo e
eventualmente ter que arcar com prejuízos financeiros decorrentes
da negociação de títulos e valores mobiliários com baixa liquidez.

 Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será
considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;
 O enquadramento dos títulos será feita com base no rating vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de
investimento.

Como os investimentos em fundos condominiais são realizados
prioritariamente através das carteiras administradas, o controle da
participação deve ser feito individualmente por mandato, em linha
com os limites apresentados a seguir:

6.3.2.1. Exposição a crédito privado

Dessa forma, cada carteira administrada pode possuir, no máximo:

O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis.

 30% (trinta por cento) das cotas de um fundo condominial.
Cabe frisar que, para fins de verificação desse limite, devem ser
contabilizadas as aplicações de outros planos da entidade na mesma carteira administrada.

O controle do risco de crédito deve ser feito de acordo com os
seguintes limites:
NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
Renda Fixa estratégia

CATEGORIA DE RISCO
Grau de investimento +
Grau especulativo
Grau especulativo

Participação em fundos condominiais

LIMITE
50%

6.3.3.2.2.

Percentual da carteira negociável

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

3%

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos da entidade
destinadas ao hedge do passivo e em fundos de liquidez das Contas Coletivas não devem ser considerados na verificação do limite.

O controle de liquidez deve ser feito de acordo com os seguintes
limites:
NOME DO LASTRO
(MULTICOTAS)
Renda Fixa estratégia
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HORIZONTE
1 (um) dia útil
7 (sete) dias úteis
21 (vinte e um) dias úteis

PERCENTUAL DA
CARTEIRA
50%
70%
90%
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6.3.4.

Risco da exposição em derivativos

6.4. Monitoramento dos riscos

O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade
com o que determina a legislação, por meio do monitoramento:
 dos níveis de margem depositada como garantia de operações
com derivativos; e
 das despesas com a compra de opções.
6.3.4.1. Exposição em derivativos
O controle de risco de exposição a derivativos deve ser realizado
individualmente por veículo de investimento. Os limites devem ser
medidos em relação às alocações em:
 Títulos da dívida pública federal;
 Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e

Eventuais desenquadramentos que venham a ser identificados são reportados ao Comitê de Investimentos, que deve avaliar a medida mais adequada
diante das condições de mercado.
O processo de monitoramento pode incluir, adicionalmente, auditorias nos
gestores de carteiras administradas, a fim de certificar o funcionamento dos
sistemas de gestão de risco e compliance.
Além disso, foram definidos procedimentos de monitoramento complementares para alguns dos riscos identificados. Essa prática busca identificar
riscos potenciais decorrentes de eventos atípicos, como o surgimento de
uma crise generalizada de mercado.
6.4.1.

 Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada
como denominador na conta da exposição, que devem respeitar
os seguintes limites:
 Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para
operações com derivativos;
 Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.
6.3.5.

Os limites definidos no item Avaliação de riscos são monitorados periodicamente pela entidade, através de relatórios específicos avaliados pelo
AETQ com apoio de consultoria especializada.

Risco legal

O risco legal está relacionado a autuações, processos ou mesmo a
eventuais perdas financeiras decorrentes de questionamentos jurídicos,
da não execução de contratos e do não cumprimento das normas.

Risco de mercado

6.4.1.1. Análise de Stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de cenários de stress, que podem considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de determinados
ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros:

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e
investimentos que envolvam a elaboração de contratos específicos, será
feito por meio:

 Cenário: BM&F

 da realização periódica de relatórios de compliance que permitam
verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação
em vigor e à política de investimento;

As análises de stress são realizadas por meio do cálculo do Value-at-Risk (VaR) da carteiras, considerado o cenário atípico de mercado.

 da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não;

Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de
perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.

 da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros.
6.3.6.

Risco operacional

A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva, por meio
da adoção de normas e procedimentos de controles internos, em linha
com o que estabelece a legislação aplicável. Entre os procedimentos de
controle podem ser destacados:
 A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios
de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
 O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; e
6.3.7.

Risco sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de
um banco ou de uma empresa. É, portanto, um risco que, por concepção, não se controla.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a
alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores.
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 Periodicidade: mensal

6.4.2.

Risco de crédito

O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado
à saúde financeira das empresas investidas, que pode mudar em função do cenário macroeconômico, das condições de mercado ou de situações específicas.
Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação
de risco revejam periodicamente os ratings atribuídos. Como nada impede que esses ratings sejam revistos para pior, é possível que um título sofra um rebaixamento de rating e passe a ser classificado na categoria grau especulativo.
Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de
um título integrante da carteira do plano tenha falência decretada ou
anuncie que não terá condições de arcar com suas dívidas (default).
Nesse caso, a recuperação de parte dos recursos depende de trâmites
legais.
Como os eventos acima mencionados fogem do controle dos investidores, os tópicos a seguir estabelecem procedimentos de monitoramento que devem ser adotados em eventuais casos de rebaixamento
de rating ou default.
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6.2.1.1. Rebaixamento de rating

8. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais

Caso ocorra rebaixamento de rating de um papel integrante da
carteira administrada, presente em veículos exclusivos ou condominiais, cabe ao gestor contratado:

Os princípios sócio-ambientais podem ser entendidos como um conjunto de
regras que visam a favorecer o investimento em companhias que adotam, em
suas atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade sócio-ambiental.

 Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;
 Verificar o enquadramento do título conforme os parâmetros
estabelecidos por esta política;
 Verificar a existência de outros títulos na carteira que possam
sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
 Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito
da carteira, de acordo com os parâmetros desta política;
 Caso seja considerada a possibilidade de venda do título, verificar a existência de fontes de referência para apreçamento.
6.2.1.1. Default
Caso ocorra algum default na carteira do plano, os gestores podem adotar as mesmas medidas recomendadas para os casos de
rebaixamento de rating.

A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras ocorre por meio da
adesão a protocolos ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios sócio-ambientais na gestão dos recursos depende,
portanto, da adequação do processo de tomada de decisões, de forma que os
administradores da entidade tenham condições de cumprir as regras de investimento responsável.
Como a estrutura de investimentos do plano atribui, em grande parte, a discricionaridade da administração dos recursos a gestores terceirizados, decidiu-se que,
ao longo da vigência desta política de investimento, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos de regras.

7. Apreçamento
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a
valor de mercado, de acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela
ANBID.
Isso não exclui a possibilidade, porém, de o plano contabilizar os títulos que
pretende carregar até o vencimento pela taxa do papel, método chamado de
marcação na curva.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento dos ativos adotados pela entidade são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão
disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por consultores contratados.
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Política de Investimentos 2010 – Plano Suplementar
1. Introdução

PERFIL

A presente política de investimento estabelece os princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à entidade, com vistas a
promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos do plano.
Os limites e critérios aqui apresentados estão fundamentados na Resolução
CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009, legislação que estabelecia, quando
da aprovação desta política de investimento, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC.
Entende-se, dessa forma, que as diretrizes ora estabelecidas são complementares àquelas definidas pela Resolução CMN nº 3792, não estando os administradores ou gestores, em nenhuma hipótese, dispensados de observar as regras de
elegibilidade, restrições, limites e demais condições estabelecidas pela legislação
aplicável, ainda que estas não estejam transcritas neste documento.
Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser adequados gradativamente à nova regulamentação. Se houver necessidade de negociação de
ativos, a entidade estabelecerá um plano com critérios e prazos para a realização
dessas operações, de forma a garantir a preservação dos recursos, sem prejuízos
à rentabilidade dos investimentos.
A entidade poderá deixar de monitorar, da mesma forma, limites e restrições
obrigatórios que eventualmente venham a ser revogados pela legislação aplicável.

PARCELA
ASSOCIADA
Reservas
individuais

NOME DO LASTRO DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
(MULTICOTAS)
Contribuição
Renda Fixa estratégia Fundos de Renda Fixa na
Definida (CD)
carteira administrada
Renda variável
Carteira ou fundos de ações
na carteira administrada
Contas Coletivas Fundos coletivos Renda Fixa hedge
Fundos de títulos do Tesouro
comuns do plano
Nacional de longo prazo
Renda Fixa comum Fundos de Renda Fixa
Renda Fixa estratégia Fundos de Renda Fixa na
carteira administrada
Renda variável
Carteira ou fundos de ações
na carteira administrada
Imóveis
Investimentos imobiliários

4. Diretrizes de aplicação
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a serem observados
na aplicação dos recursos do plano. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem nas modalidades previstas nesta política devem
estar em conformidade com as exigências, limites e condições estabelecidas pela
legislação aplicável.
4.1. Composição dos investimentos

As diretrizes aqui definidas, que entram em vigor em 1ª de janeiro de 2010,
contemplam todos os itens previstos no Capitulo V, “Da Política de Investimento”,
da Resolução CMN nº 3792. O documento foi elaborado tendo em vista um
horizonte de 60 meses, conforme estabelece a Resolução CGPC nº 7, de 4 de
dezembro de 2003.

A tabela a seguir mostra os limites e os índices de referência (benchmarks)
dos mandatos que se enquadram nos segmentos estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792. Além do consolidado do plano, foram elaborados limites distintos para os perfis de investimento.
4.1.1.

2. Plano de benefícios
A presente política de investimento apresenta as diretrizes para a aplicação dos
recursos garantidores do Plano de Aposentadoria Suplementar. Os tópicos
a seguir mostram seus principais dados:
 Tipo: Contribuição Variável (CV)
 CNPB: 1996003119
 Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ): Valéria Bernasconi
 Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB): Valéria Bernasconi

SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
estruturados
Investimentos no
exterior
Imóveis
Operações com
participantes

3. Estrutura de investimentos

4.1.2.

O plano define estratégias de macroalocação específicas em função das características atuariais dos perfis que compõem o plano de benefícios. Para o perfil de
Contribuição Definida (CD), a estratégia se baseou na assunção de risco almejando obter retorno de longo prazo. Para as Contas Coletivas, a estratégia se baseou
na liquidez de curto prazo e redução dos riscos de mercado.
Com a finalidade de definir os investimentos mais adequados para cada perfil,
algumas diretrizes desta política foram divididas entre:
 Perfil CD: referente aos recursos destinados às contas individuais do regime de Contribuição Definida;
 Contas Coletivas: referente aos recursos destinados às obrigações de curto prazo (despesas administrativas) e fundos coletivos não enquadrados nos
itens anteriores.

SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
estruturados
Investimentos no
exterior
Imóveis
Operações com
participantes

Os perfis acima descritos são compostos por lastros distintos na carteira de investimentos do plano de benefícios. Esse modelo, batizado como Multicotas, possuía, quando da aprovação desta política de investimento, a seguinte estrutura:
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Plano Suplementar
BENCHMARK
CDI
IBr-X
IMM

LIMITE
LEGAL
100%
70%
20%

ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
85,0%
70%
100%
15,0%
0%
30%
0,0%
0%
10%

—

10%

0,0%

0%

0%

—
—

8%
15%

0,0%
0,0%

0%
0%

1%
0%

Perfil CD
BENCHMARK
CDI
IBr-X
IMM

LIMITE
LEGAL
100%
70%
20%

ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
85,0%
70%
100%
15,0%
0%
30%
0,0%
0%
10%

—

10%

0,0%

0%

0%

—
—

8%
15%

0,0%
0,0%

0%
0%

0%
0%
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4.1.3.
SEGMENTO

Contas coletivas
BENCHMARK

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
estruturados
Investimentos no
exterior
Imóveis
Operações com
participantes

4.3. Análise prévia do risco dos investimentos

CDI
IBr-X
—

LIMITE
LEGAL
100%
70%
20%

—

10%

0,0%

0%

0%

—
—

8%
15%

0,0%
0,0%

0%
0%

1%
0%

Conforme estabelece o Art. 30 da Resolução CMN nº 3792, a aquisição de
títulos e valores mobiliários integrantes dos segmentos de renda fixa e de
renda variável deve ser precedida de análise de riscos. Essa análise é necessária, portanto, no caso dos investimentos em:

ALOCAÇÃO
LIMITES
OBJETIVO INFERIOR SUPERIOR
85,0%
97%
100%
15,0%
0%
2%
0,0%
0%
0%

 Títulos de emissão privada;
 Títulos de estados e municípios;
 Derivativos;
 Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de
renda fixa;

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração desta
política de investimento. Os números refletem, portanto, a alocação
estratégica dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo com as
condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico inevitavelmente alteram as expectativas de retorno dos ativos, bem como suas
volatilidades, o que obriga os administradores de plano a buscar um
novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
4.2. Estrutura de tomada de decisão
As decisões sobre a alocação dos recursos, desde a estrutura dos investimentos até a definição dos mandatos e alocações táticas, devem respeitar o
seguinte processo:

 Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de
renda variável;
 Debêntures com participação nos lucros;
 Créditos de carbono e Reduções Certificadas de Emissão (RCE);
 Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC); e
 Certificados de ouro físico.
4.3.1.

Como a estrutura de investimentos do plano é baseada exclusivamente
em veículos sob gestão discricionária (administrados por gestores externos), os procedimentos para análise prévia estabelecidos no item Aspectos a serem analisados serão aplicáveis somente caso o plano
estruture uma carteira própria ou um fundo de investimento exclusivo
no qual a entidade seja responsável pelas decisões referentes à compra
e venda de ativos (gestão não discricionária).
Dessa forma, nos investimentos feitos por meio de carteiras administradas ou fundos sob gestão discricionária, ainda que exclusivos, os procedimentos de análise prévia serão feitos conforme os critérios estabelecidos pelos gestores contratados.

Conselho Delibetativo
Planejamento Estratégico
Conselho Delibetativo e
Comitê de Investimentos

Cabe registrar, entretanto, que, para fins de contratação de terceiros
com a finalidade de prestar serviços de gestão e administração de carteiras, o plano deve realizar um processo de seleção de gestores baseado em análises técnicas quantitativas e qualitativas.

Estrutura de Investimento
Alocação dos Recursos

4.3.2.
Conselho de Investimentos
(Aprovada pelo Conselho Deliberativo)
Política de Investimentos
Conselho de Investimentos

Monitoramento
PRhosper +
RiskOffice
Reuniões Trimestrais

AETQ

Comitê de
Investimentos

Gestores

Sistema Previtec
4.2.1.

 Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;

Fiscalização

 Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB e DPGE);

Conselho Fiscal

 Depósitos em poupança;
 Títulos de companhias abertas (ex. debêntures, CCB, NP, FIDC,
CCI, NCE, CPR e CDCA);

Secretaria de
Previdência
Complementar

 Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;
 Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras (ex.
CRI); e

Comitê de investimentos

O funcionamento do Comitê de Investimentos é regulado por um Regimento Interno aprovado pelo Conselho Deliberativo. A composição do
Comitê de Investimentos deve assegurar no mínimo a participação do
Diretor Financeiro, do AETQ, e de um terceiro membro designado pelo
AETQ.
4.2.2.

4.3.2.1. Títulos de crédito privado e similares
Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na
análise prévia da aquisição dos seguintes ativos:

Aplicação dos Recursos

Consolidação dos Investimentos

Aspectos a serem analisados

A análise prévia de riscos, baseadas em avaliações terceirizadas ou não,
deve contemplar, no mínimo, os aspectos relacionados nos tópicos a
seguir. Caso a verificação de algum dos itens obrigatórios seja inviável,
as razões que motivaram a não observância dos requisitos estabelecidos nesta política devem ser documentadas e arquivadas.

Reuniões Mensais

Seleção de Gestores

Relação com Gestores

Aplicação

Análise terceirizada

Para avaliação de investimentos específicos, ou estruturas mais complexas, o Comitê de Investimentos pode contratar análises de consultores
externos ou de agências de classificação de risco. As informações serão
usadas para subsidiar a decisão.
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 Demais títulos de emissão privada.
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A avaliação deve contemplar tanto as características particulares do
investimento, quanto o impacto que sua aquisição causaria na carteira do plano e do veículo, em termos de risco, retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise deve considerar, no mínimo:

4.3.2.4. Demais títulos e valores mobiliários
No caso dos demais títulos e valores mobiliários integrantes dos
segmentos de renda fixa e renda variável, a análise de risco deve
considerar, no mínimo:

 O rating do emissor ou da emissão, conforme o caso;

 A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável e por
esta política;

 O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes desta
política;
 O histórico do emissor;

 O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação e
por esta política;

 O volume/montante da emissão;

 As características específicas do investimento; e

 O prazo do investimento;

 Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.

 O instrumento utilizado (CCB, FIDC, CCI, etc.);

4.4. Restrições

 As vedações, limites e restrições estabelecidos por esta política
e pela legislação aplicável;

As restrições estabelecidas a seguir são aplicáveis somente às alocações em
veículos exclusivos da PRhosper. No caso de investimentos em fundos condominiais, as aplicações estão sujeitas exclusivamente à legislação aplicável
e a seus regulamentos e mandatos específicos.

 O prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou duration semelhante.
A análise do impacto na carteira deve considerar:

4.4.1.

 A variação no percentual de crédito na carteira;

É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos ou refinanciados
pelo Tesouro Nacional:

 Os limites legais de investimento por modalidade;

Títulos do Tesouro Nacional

 Moedas de Privatização;

 Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores); e

 Títulos da Dívida Agrária;

 O impacto na liquidez.

 Títulos Estaduais e Municipais.

Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados
não impedem que o plano decida por investir em títulos que se
enquadram na categoria grau especulativo, conforme definido no
item Risco de crédito desta política.

4.4.2.

4.3.2.2. Cotas de fundos de investimento

Essa vedação inclui as cotas de Fundos de Investimentos em Direitos
Creditórios (FIDC) e cotas de Fundos de Investimentos em Cotas de
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIC FIDC)

Títulos de grau especulativo

É vedada a aquisição de títulos que se enquadram na categoria grau
especulativo, conforme os critérios estabelecidos nesta política de investimentos.

No caso de aquisição de cotas de fundos de investimentos de
condomínio aberto, que não aqueles classificados pela Resolução
CMN nº 3792 nos segmentos de investimentos estruturados e de
investimentos no exterior, a análise de risco deve considerar, no
mínimo:

4.4.4.

Papéis de renda fixa na carteira de renda variável

Não serão permitidos títulos de renda fixa nas carteiras administradas de
renda variável.

 O percentual de crédito (por setor);

4.4.4.

 Qualidade do crédito, com base nos critérios desta política de
investimento;

Restrições adicionais para fundos exclusivos

Especificamente para os fundos exclusivos, não será permitida:
 A negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja o administrador ou gestor do fundo;

 A política de derivativos (finalidade das operações, alavancagem, etc.);

 A aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) cujo underwriter seja o administrador ou gestor do
fundo ou outra entidade ligada ao seu controlador.

 A liquidez dos investimentos;
 Indicadores de risco-retorno; e
 Análise qualitativa da gestão.

Não será permitida a negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja
o administrador ou gestor do fundo de investimentos.

4.3.2.3. Derivativos
Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não discricionária, a análise de risco deve considerar, pelo menos:
 Os riscos da operação, considerando testes de stress;
 O depósito de margem necessário, com base em dados históricos;
 O nível de margem já comprometida no veículo;

4.5. Operações com derivativos
VEÍCULO
Fundos e carteiras
exclusivos
Fundos condominiais
Carteiras administradas

 A aderência à legislação aplicável e à política de investimento.
 A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem
(segundo a legislação):
−

Títulos da dívida pública federal;

−

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

−

Ações integrantes do Índice Bovespa.

Neste último item, é necessário considerar a penalidade (desconto
no preço) que a BM&F impõe a cada ativo, quando acerta como
margem de garantia.
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PODE OPERAR VEDAÇÕES
DERIVATIVOS?
¡ Operações a descoberto
Sim
¡ Short de ações
¡ Operações que gerem exposição
superior a uma vez o patrimônio líquido
do veículo.

As aplicações em cotas de fundos de investimentos multimercado que se
enquadram no segmento de Investimentos estruturados não estão sujeitos
às vedações acima apresentadas.
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5. Meta de retorno
As metas de retorno foram definidas para um horizonte de 60 meses. É possível,
portanto, que, dentro de um mesmo ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos fique abaixo da meta.
SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos estruturados
Investimentos no exterior
Imóveis
Operações com participantes

O gestor que eventualmente extrapolar algum dos limites de risco estabelecidos
nesta política de investimentos deve comunicar à entidade sobre o ocorrido e
tomar a medida mais adequada diante do cenário e das condições de mercado
da ocasião.
Os limites de risco estabelecidos nesta política de investimento serão
monitorados pela entidade, conforme os critérios especificados no item
Monitoramento de riscos.

META DE RETORNO
INPC + 5,0% ao ano
INPC + 8,5% ao ano
INPC + 7,0% ao ano
—
INPC + 5,5% ao ano
—

6.3. Avaliação de riscos
6.3.1.

Risco de mercado

Segundo o Art. 13 da Resolução CMN nº 3792, as entidades devem
acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos
diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de
perdas máximas toleradas para os investimentos.

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico
apresentado pelo Boletim FOCUS divulgado em 4 de dezembro de 2009. Para
obtenção dos retornos específicos de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em relação à taxa básica de juros.

Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento
do risco de mercado será feito através do Value-at-Risk (VaR), que
estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda esperada.

6. Política de gestão de risco

Também será utilizado o Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), modelo
que aponta, com um grau de confiança e para um horizonte de tempo
pré-definido, qual a perda esperada em relação à carteira teórica do índice de referência.

Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN nº 3792, este tópico estabelece quais serão
os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam
identificar, avaliar, controlar e monitorar os diversos riscos aos quais os recursos
do plano estão expostos, entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez,
operacional e legal.

Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a
seguir foram definidos com diligência, mas estão sujeitos a imprecisões
típicas de modelos estatísticos frente a situações anormais de mercado.
6.3.1.1. VaR

Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos referente ao monitoramento
dos limites de alocação estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792 e por esta
política de investimento.

Para os investimentos no segmento de renda fixa, o controle de
risco de mercado será feito por meio do Value-at-Risk (VaR), que
será calculado com os seguintes parâmetros:

6.1. Identificação dos riscos

 Modelo: não paramétrico.

No processo de gestão do Plano de Aposentadoria Suplementar, foram
identificados os seguintes riscos:

 Intervalo de Confiança: 95%.
O controle de risco deve ser feito de acordo com os seguintes limites:

 Risco de mercado;
 Risco de crédito;

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
Renda Fixa hedge
Renda Fixa comum
Renda Fixa estratégia

 Risco de liquidez;
 Risco da exposição em derivativos;
 Risco operacional;
 Risco legal; e

LIMITE
0,5%
1,0%
1,5%

HORIZONTE DE TEMPO
21 dias
21 dias
21 dias

6.3.1.2. Benchmark-VaR

 Risco sistêmico.

Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados pelo Sistema
de Controles Internos serão tratados no próprio processo de controles internos da entidade.

Para os investimentos em renda variável, o controle de risco será
feito por meio do B-VaR, um modelo indicado para avaliar a aderência da gestão a um determinado mandato. Ele pode ser entendido como uma medida da diferença entre o retorno esperado do
fundo ou carteira em relação ao retorno esperado para o benchmark definido.

6.2. Controle de riscos

O cálculo do B-VaR considerará:

Como a estrutura de investimentos do plano atribui a discricionaridade da
administração dos recursos a terceiros contratados, o controle de parte dos
riscos identificados será feito pelos próprios gestores externos, por meio de
modelos que devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste documento. Da mesma forma, caberá à entidade o controle
de alguns riscos conforme define a tabela a seguir:

 o modelo não paramétrico; e

Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos tópicos a seguir.

RISCO
Risco de mercado
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco da exposição em derivativos
Risco operacional
Risco legal
Risco sistêmico

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade

 intervalo de confiança de 95%.
O controle de risco deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
Renda Variável
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LIMITE
3,5%

HORIZONTE DE TEMPO
21 dias
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6.3.2.

Risco de crédito

6.3.3.

O risco de crédito dos investimentos do plano será avaliado com base
nos ratings atribuídos por agência classificadora de risco atuante no
Brasil. Os ativos serão enquadrados em duas categorias:

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
 possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de
obrigações;

 Grau de investimento;

 possibilidade de redução da demanda de mercado.

 Grau especulativo.

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

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características. Posteriormente,
é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior
à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
SETOR /
PRAZO
Crédito
bancário
DPGEs
Até 1 ano
De 1 a 3 anos
Mais de 3 anos
Crédito não
bancário
Até 1 ano
De 1 a 3 anos
Mais de 3 anos

S&P
Longo
prazo
brBBBN/A
brAbrALongo
prazo
brAbrAbrA-

MOODY’S
Curto
Prazo
brA-3
brA-3
N/A
N/A
Curto
Prazo
brA-3
N/A
N/A

Longo
prazo
Baa3.br
N/A
A3.br
A3.br
Longo
prazo
A3.br
A3.br
A3.br

Curto
Prazo
BR-3
BR-3
N/A
N/A
Curto
Prazo
BR-3
N/A
N/A

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

FITCH RATINGS
Longo
prazo
BBB-(bra)
N/A
A-(bra)
A-(bra)
Longo
prazo
A-(bra)
A-(bra)
A-(bra)

6.3.3.1.	Indisponibilidade de recursos para pagamento de
obrigações

Curto
Prazo
F3(bra)
F3(bra)
N/A
N/A
Curto
Prazo
F3(bra)
N/A
N/A

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento
de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com
prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode
gerar um descasamento.
Para o perfil CD e as Contas Coletivas, a gestão desse risco é feita
por meio da manutenção de parte dos recursos aplicados em ativos com liquidez.
6.3.3.2. Redução de demanda de mercado
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a
possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos
e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco
será feita com base nos seguintes indicadores:

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento,
desde que observadas as seguintes condições:

 Participação no patrimônio líquido de fundos condominiais; e

 No caso de emissões bancárias, para fins de enquadramento, a
avaliação deve considerar o rating do emissor; nos demais casos,
deve-se considerar o rating da emissão;

 Percentual da carteira que pode ser negociada em condições
adversas.
6.3.3.2.1.

 O prazo utilizado corresponde ao período de tempo entre a data
do enquadramento e o vencimento do papel;

 Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou
que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo;

Como os investimentos em fundos condominiais são realizados
prioritariamente através das carteiras administradas, o controle da
participação deve ser feito individualmente por mandato, em linha
com os limites apresentados a seguir:

 Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será
considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;

Dessa forma, cada carteira administrada pode possuir, no máximo:

 O enquadramento dos títulos será feita com base no rating vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de
investimento.

 30% (trinta por cento) das cotas de um fundo condominial.
Cabe frisar que, para fins de verificação desse limite, devem ser
contabilizadas as aplicações de outros planos da entidade na mesma carteira administrada.

6.3.2.1. Exposição a crédito privado
O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis.

6.3.3.2.2.

Percentual da carteira negociável

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

Os limites são os seguintes:
CATEGORIA DE RISCO
Grau de investimento +
Grau especulativo
Grau especulativo

Participação em fundos condominiais

O controle da participação em fundos condominiais visa a reduzir
o risco de o plano se tornar um dos últimos cotistas do fundo e
eventualmente ter que arcar com prejuízos financeiros decorrentes
da negociação de títulos e valores mobiliários com baixa liquidez.

 Os títulos com prazo inferior a um ano devem ser enquadrados
com base no rating de curto prazo, exceto no caso de DPGEs;

NOME DO LASTRO (MULTICOTAS)
Renda Fixa estratégia

Risco de liquidez

LIMITE
50%

Os limites são os seguintes:

3%

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos da entidade
destinadas ao hedge do passivo e em fundos de liquidez das Contas Coletivas não devem ser considerados na verificação do limite.

NOME DO LASTRO
(MULTICOTAS)
Renda Fixa estratégia
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HORIZONTE
1 (um) dia útil
7 (sete) dias úteis
21 (vinte e um) dias úteis

PERCENTUAL DA
CARTEIRA
50%
70%
90%
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6.3.4.

Risco da exposição em derivativos

6.4. Monitoramento dos riscos

O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade
com o que determina a legislação, por meio do monitoramento:
 dos níveis de margem depositada como garantia de operações
com derivativos; e
 das despesas com a compra de opções.
6.3.4.1. Exposição em derivativos
O controle de risco de exposição a derivativos deve ser realizado
individualmente por veículo de investimento. Os limites devem ser
medidos em relação às alocações em:
 Títulos da dívida pública federal;
 Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e

Eventuais desenquadramentos que venham a ser identificados são reportados ao Comitê de Investimentos, que deve avaliar a medida mais adequada
diante das condições de mercado.
O processo de monitoramento pode incluir, adicionalmente, auditorias nos
gestores de carteiras administradas, a fim de certificar o funcionamento dos
sistemas de gestão de risco e compliance.
Além disso, foram definidos procedimentos de monitoramento complementares para alguns dos riscos identificados. Essa prática busca identificar
riscos potenciais decorrentes de eventos atípicos, como o surgimento de
uma crise generalizada de mercado.
6.4.1.

 Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada
como denominador na conta da exposição, que devem respeitar
os seguintes limites:
 Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para
operações com derivativos;
 Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.
6.3.5.

Os limites definidos no item Avaliação de riscos são monitorados periodicamente pela entidade, através de relatórios específicos avaliados pelo
AETQ com apoio de consultoria especializada.

Risco legal

O risco legal está relacionado a autuações, processos ou mesmo a
eventuais perdas financeiras decorrentes de questionamentos jurídicos,
da não execução de contratos e do não cumprimento das normas.

Risco de mercado

6.4.1.1. Análise de Stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de cenários de stress, que podem considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de determinados
ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros:

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e
investimentos que envolvam a elaboração de contratos específicos, será
feito por meio:

 Cenário: BM&F

 da realização periódica de relatórios de compliance que permitam
verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação
em vigor e à política de investimento;

As análises de stress são realizadas por meio do cálculo do Value-at-Risk (VaR) da carteiras, considerado o cenário atípico de mercado.

 da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não;

Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de
perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.

 da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros.
6.3.6.

Risco operacional

A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva, por meio
da adoção de normas e procedimentos de controles internos, em linha
com o que estabelece a legislação aplicável. Entre os procedimentos de
controle podem ser destacados:
 A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios
de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
 O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; e
6.3.7.

Risco sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de
um banco ou de uma empresa. É, portanto, um risco que, por concepção, não se controla.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a
alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores.
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 Periodicidade: mensal

6.4.2.

Risco de crédito

O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado
à saúde financeira das empresas investidas, que pode mudar em função do cenário macroeconômico, das condições de mercado ou de situações específicas.
Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação
de risco revejam periodicamente os ratings atribuídos. Como nada impede que esses ratings sejam revistos para pior, é possível que um título sofra um rebaixamento de rating e passe a ser classificado na categoria grau especulativo.
Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de
um título integrante da carteira do plano tenha falência decretada ou
anuncie que não terá condições de arcar com suas dívidas (default).
Nesse caso, a recuperação de parte dos recursos depende de trâmites
legais.
Como os eventos acima mencionados fogem do controle dos investidores, os tópicos a seguir estabelecem procedimentos de monitoramento que devem ser adotados em eventuais casos de rebaixamento
de rating ou default.
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6.2.1.1. Rebaixamento de rating

8. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais

Caso ocorra rebaixamento de rating de um papel integrante da
carteira administrada, presente em veículos exclusivos ou condominiais, cabe ao gestor contratado:

Os princípios sócio-ambientais podem ser entendidos como um conjunto de
regras que visam a favorecer o investimento em companhias que adotam, em
suas atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade sócio-ambiental.

 Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;
 Verificar o enquadramento do título conforme os parâmetros
estabelecidos por esta política;
 Verificar a existência de outros títulos na carteira que possam
sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
 Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito
da carteira, de acordo com os parâmetros desta política;
 Caso seja considerada a possibilidade de venda do título, verificar a existência de fontes de referência para apreçamento.
6.4.4.2. Default
Caso ocorra algum default na carteira do plano, os gestores podem adotar as mesmas medidas recomendadas para os casos de
rebaixamento de rating.

A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras ocorre por meio da
adesão a protocolos ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios sócio-ambientais na gestão dos recursos depende,
portanto, da adequação do processo de tomada de decisões, de forma que os
administradores da entidade tenham condições de cumprir as regras de investimento responsável.
Como a estrutura de investimentos do plano atribui, em grande parte, a discricionaridade da administração dos recursos a gestores terceirizados, decidiu-se que,
ao longo da vigência desta política de investimento, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos de regras.

7. Apreçamento
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a
valor de mercado, de acordo com os critérios recomendados pela CVM e pela
ANBID.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento dos ativos adotados pela entidade são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão
disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por consultores contratados.
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DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO BÁSICO
Demonstrativos de Investimentos em 31 dezembro 2010 - Plano Básico
Segmento
Renda Fixa
Renda Variavel
Imóveis
Total de Investimentos

Valor Dezembro/2009
572.903.137,72
52.425.052,46
1.175.144,69
626.503.334,87

Percentual
91,44
8,37
0,19

Valor Dezembro/2010
604.441.081,09
60.596.998,29
1.117.337,99
666.155.417,38

Rentabilidade por Segmento/Benchmark
Renda Fixa
Taxa CDI CETIP
Renda Variavel
IBOVESPA MÉDIA
Índice IBX
Imóveis

Valor da Cota
210,36
9,75
646,07
1,63
3,04
1.214,85

Rentabilidade
-41,13

Gestão terceirizada
BNP PARIBAS
HSBC
HSBC DEFENSE
ITAU
ITAU SOBERANO
STIX FIF
WESTERN ASSET
Total da Gestão Tercerizada
Total de Investimentos

Valor
32.034.553,60

Percentual
4,81
14,56
19,44
12,06
1,36
33,70
13,90
99,83

Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
DEBÊNTURE indexada em taxa IGP-M
Total
Fundos de Renda Fixa
BNP PARIBAS MATCH DI FI REF CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS PRE
BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RF
BNP PARIBAS SLICE DI FI REF
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LYON
HSBC FI REF DI TIT PÚBLICOS
HSBC FI REFERENCIADO IPCA DÉFENSE
ITAÚ PERFIL REFERENCIADO DI FI
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W2 FIM
ITAUBANCO STIX FIF
UNIBANCO FIDELIDADE W FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLATION II RF FICFI
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REFERENCIADO FI
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Pagar IRF
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Fixa

129.469.059,58
9.073.882,01
224.514.528,77
92.620.159,24
665.028.960,36
666.155.417,38

1,50

79,30

Valor Mercado

Percentual s/ Segmento

11.575,43
24.790,14
36.365,57

0,00
0,00
0,00

2.715.536,23
1.360.408,51
6.098.259,45
15.648.763,48
74.037.113,42
1.654.457,57
129.469.059,58
390.545,99
9.073.882,01
42.443.371,36
224.514.528,77
20.185.985,82
38.233.219,52
3.008.457,80
160.540,72
4.440.986,07
30.565.521,06
604.000.637,36

0,45
0,23
1,01
2,59
12,25
0,27
21,42
0,06
1,50
7,02
37,14
3,34
6,33
0,50
0,03
0,73
5,06
99,93

0,00
449.893,23
853.971,39
1.303.864,62
604.441.081,09

0,00
0,07
0,14
0,21
100,00
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Percentual
90,74
9,10
0,17

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO BÁSICO
Espécie
Mercado à Vista
ANHANGUERA ON NM
ALPARGATAS/PN
AMBEV/PN
BRASIL/ON
BRADESCO/DIR_PN
BRADESCO/PND
BRADESCO/PN
TRISUL/ON
/ON
BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES/ON
BRADESPAR/PN
BRF FOODS
BRASKEM/PNA
BR MALLS PAR ON
BR PROPERT ON NM
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL/PNB
BMFBOVESPA/ON
CCRO3
CESP/PNB
CIELO/ON
CEMIG/PN
COELCE/PNA
CPFL ENERGIA/ON
COPEL/PNB
COSAN/ON
COPASA ON
SID NACIONAL/ON
CYRELA REALT ON NM
ECORODOVIAS ON
ELETROBRAS/ON
ELETROBRAS/PNB
ELETROPAULO/PN
ENERGIAS BR
EVEN/ON
FIBRIA / ON
GER TIETE/PN
GAFISA/ON
GERDAU/PN
GERDAU MET/PN
GOL/PN
HYPERMARCAS ON
ITAUSA/PN
ITAUUNIBANCO/PN
JBS /ON
KLABIN SA/PN
LOJAS AMERIC/PN
LOJAS RENNER/ON
MARFRIG ON NM
MRV ENGENHARIA /ON
OGX PETROLEO/ON
P.ACUCAR-CBD/PNA
PDG REALT ON NM
PETROBRAS/ON
PETROBRAS/PN
POSITIVO INFORMATICA/ON
RANDON PART/PN
REDECARD/ON

Valor Mercado

Percentual

95.777,35
97.832,09
876.543,97
1.568.899,62
4.261,31
4.764,09
2.097.322,23
69.186,86

0,16
0,16
1,45
2,59
0,01
0,01
3,46
0,11

181.228,70
649.037,62
157.264,23
197.662,25
139.632,32
94.770,46
43,35
779.257,82
158.370,30
78.093,53
490.921,84
652.951,06
42.562,90
505,90
523.445,31
250.880,17
23.452,99
676.878,44
161.757,68
184.389,81
4.383,06
16.045,62
46.466,30
185.377,05
301.479,34
175.648,29
44,20
160.976,60
549.011,81
311.343,66
310.872,58
107.893,19
183.585,28
4.337.115,81
340.967,06
53.458,12
18.799,38
263.166,68
71.096,57
98.713,91
607.068,74
360.502,80
723.442,10
2.598.886,38
3.841.210,73
55.095,92
184.578,89
33.084,93

0,30
1,07
0,26
0,33
0,23
0,16
0,00
1,29
0,26
0,13
0,81
1,08
0,07
0,00
0,86
0,41
0,04
1,12
0,27
0,30
0,01
0,03
0,08
0,31
0,50
0,29
0,00
0,27
0,91
0,51
0,51
0,18
0,30
7,16
0,56
0,09
0,03
0,43
0,12
0,16
1,00
0,59
1,19
4,29
6,34
0,09
0,30
0,05
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DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO BÁSICO
ROSSI RESID/ON
SANTANDER BR UNT
SARAIVA LIVR/PN
SUZANO PAPEL/PNA
TAM S/A PN
TRACTEBEL/ON
TELE CL SUL/PN
TEGMA/ON
TELESP/PN
TELEMAR/ON
TRAN PAULIST/PN
USIMINAS/ON
USIMINAS/PNA
VALE R DOCE/ON
VALE R DOCE/PNA
VIVO/ PN
VALID ON
Total
Fundos de Renda Variável
FI ACOES INSTITUCIONAL
BNP PARIBAS ACE FI AÇÕES
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Variável
Imóveis
Comercial
Total do Segmento de Imóveis

320.720,76
113.734,53
62.231,33
143.872,86
55.469,97
42.183,38
414.964,04
91.720,01
64.511,57
343.806,96
52.840,98
9.437,76
183.085,91
1.428.755,17
4.076.789,47
235.252,31
253.588,48
34.090.974,69

0,53
0,19
0,10
0,24
0,09
0,07
0,68
0,15
0,11
0,57
0,09
0,02
0,30
2,36
6,73
0,39
0,42
56,28

21.283.034,33
5.356.795,68
26.639.830,01

35,12
8,84
43,96

-284.008,14
150.201,73
-133.806,41
60.596.998,29

-0,47
0,25
-0,22
100,00

Valor
1.117.337,99
1.117.337,99

Percentual
100,00
100,00

Enquadramento por Segmento
Patrimônio.
Limite Máximo
Renda Fixa
Art. 35 Inciso I - Títulos Públicos Federais
509.695.675,47
Art. 35 Inciso II - Demais Títulos de Renda Fixa
88.407.127,54
Total do Plano
598.102.803,01
Renda Variável
Art. 36 Inciso I - Ações de Cias no Novo Mercado
16.943.295,67
Art. 36 Inciso II - Ações de Cias no Nível 2
1.325.531,37
Art. 36 Inciso IV - Ações de Cias no Nível 1
30.629.112,06
Art. 36 Inciso V - Ações de Cias não Pertencentes aos Incisos de I a IV
16.266.201,23
Art. 36 Inciso VII - Demais Investimentos Classificados no Segmento
-20,52
de Renda Variável
Total do Plano
65.164.119,82
Investimentos Imobiliários
Art. 39 - Investimentos Imobiliários
1.117.337,99
Total do Plano
1.117.337,99
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar e Receber
1.771.156,63
Total do Plano
1.771.156,63
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% Invest

Limite legal

76,51
13,27
89,78

100,00
80,00

2,54
0,19
4,59
2,44
0,00

70,00
60,00
45,00
35,00
3,00

9,76
0,16
0,16

8,00

0,26
0,26

20,00

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO BÁSICO
Enquadramento Política de Investimentos
Composição da Carteira
Renda Fixa
Renda Variavel
Imóveis
Custos com investimentos
Mês
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Gestão
18.447,42
27.066,38
25.172,06
23.125,88
22.855,02
24.835,41
141.502,16

% Investimento Limite
90,74
9,10
0,17

Custódia

0,00

Mín (%)
70,00
0,00
0,00

Corretagens Paga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Limite Máx (%)
100,00
30,00
11,00

Total
18.447,42
27.066,38
25.172,06
23.125,88
22.855,02
24.835,41
141.502,16

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO SUPLEMENTAR
12. Demonstrativos de Investimentos em 31 dezembro 2010 - Plano Suplementar
Segmento
Renda Fixa
Renda Variavel
Total de Investimentos

Valor Dezembro/2009
135.138.673,61
31.454.426,89
166.593.100,50

Rentabilidade por Segmento / Benchmark
Renda Fixa
Taxa CDI CETIP
Renda Variavel
IBOVESPA MÉDIA
Índice IBX
Imóveis

Percentual
81,12
18,88

Valor Dezembro/2010
151.361.202,98
37.955.811,63
189.317.014,61

Valor da Cota
210,36
9,75
646,07
1,63
3,04
1.214,85

Rentabilidade
-41,13

Gestão Terceirizada
BNP PARIBAS
HSBC
ITAU
WESTERN ASSET
Total da Gestão Tercerizada
Total de Investimentos

Valor
20.079.440,41
60.645.506,91
50.309.687,22
58.269.410,74
189.304.045,29
189.317.014,61

Percentual
10,61
32,03
26,57
30,78
99,99

Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
DEBÊNTURE indexada em taxa IGP-M
Total
Fundos de Renda Fixa
BNP PARIBAS MATCH DI FI REF CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS PRE
BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RF
BNP PARIBAS SLICE DI FI REF
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LYON
HSBC FI REF DI TIT PÚBLICOS
ITAÚ PERFIL REFERENCIADO DI FI
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W2 FIM
UNIBANCO FIDELIDADE W FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLATION II RF FICFI
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REFERENCIADO FI
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Pagar IRF
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Fixa

Valor Mercado

Percentual s/ Segmento

16.462,89
15.527,67
31.990,56

0,01
0,01
0,02

1.704.795,76
850.023,40
3.810.372,55
9.824.190,66
46.260.574,36
1.038.657,57
245.182,20
26.585.023,23
12.643.785,94
23.889.244,36
1.879.773,26
100.310,58
2.774.859,21
19.188.832,83
150.795.625,91

1,13
0,56
2,52
6,49
30,56
0,69
0,16
17,56
8,35
15,78
1,24
0,07
1,83
12,68
99,62

0,00
0,00
533.586,51
533.586,51
151.361.202,98

0,00
0,00
0,35
0,35
100,00
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1,50

79,30

Percentual
79,95
20,05

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO SUPLEMENTAR
Espécie
Mercado à Vista
ANHANGUERA ON NM
ALPARGATAS/PN
AMBEV/PN
BRASIL/ON
BRADESCO/DIR_PN
BRADESCO/PND
BRADESCO/PN
TRISUL/ON
/ON
BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES/ON
BRADESPAR/PN
BRF FOODS
BRASKEM/PNA
BR MALLS PAR ON
BR PROPERT ON NM
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL/PNB
BMFBOVESPA/ON
CCRO3
CESP/PNB
CIELO/ON
CEMIG/PN
COELCE/PNA
CPFL ENERGIA/ON
COPEL/PNB
COSAN/ON
COPASA ON
SID NACIONAL/ON
CYRELA REALT ON NM
ECORODOVIAS ON
ELETROBRAS/ON
ELETROBRAS/PNB
ELETROPAULO/PN
ENERGIAS BR
EVEN/ON
FIBRIA / ON
GER TIETE/PN
GAFISA/ON
GERDAU/PN
GERDAU MET/PN
GOL/PN
HYPERMARCAS ON
ITAUSA/PN
ITAUUNIBANCO/PN
JBS /ON
KLABIN SA/PN
LOJAS AMERIC/PN
LOJAS RENNER/ON
MARFRIG ON NM
MRV ENGENHARIA /ON
OGX PETROLEO/ON
P.ACUCAR-CBD/PNA
PDG REALT ON NM
PETROBRAS/ON
PETROBRAS/PN
POSITIVO INFORMATICA/ON
RANDON PART/PN
REDECARD/ON

Valor Mercado

Percentual

59.991,53
61.278,55
549.036,06
982.703,10
2.669,13
2.984,06
1.313.688,31
43.336,19

0,16
0,16
1,45
2,59
0,01
0,01
3,46
0,11

113.515,23
406.534,16
98.504,74
123.808,63
87.460,74
59.360,85
27,15
488.099,48
99.197,54
48.915,02
307.496,03
408.985,39
26.659,89
316,88
327.867,58
157.142,44
14.690,12
423.972,66
101.319,28
115.495,24
2.745,40
10.050,41
29.104,84
116.113,62
188.835,97
110.019,86
27,69
100.830,03
343.881,53
195.014,64
194.719,56
67.580,46
114.991,31
2.716.615,61
213.569,68
33.484,28
11.775,26
164.838,28
44.532,37
61.830,89
380.246,35
225.806,18
453.138,49
1.627.850,30
2.405.998,24
34.510,13
115.613,68
20.723,23

0,30
1,07
0,26
0,33
0,23
0,16
0,00
1,29
0,26
0,13
0,81
1,08
0,07
0,00
0,86
0,41
0,04
1,12
0,27
0,30
0,01
0,03
0,08
0,31
0,50
0,29
0,00
0,27
0,91
0,51
0,51
0,18
0,30
7,16
0,56
0,09
0,03
0,43
0,12
0,16
1,00
0,59
1,19
4,29
6,34
0,09
0,30
0,05
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DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO SUPLEMENTAR
ROSSI RESID/ON
SANTANDER BR UNT
SARAIVA LIVR/PN
SUZANO PAPEL/PNA
TAM S/A PN
TRACTEBEL/ON
TELE CL SUL/PN
TEGMA/ON
TELESP/PN
TELEMAR/ON
TRAN PAULIST/PN
USIMINAS/ON
USIMINAS/PNA
VALE R DOCE/ON
VALE R DOCE/PNA
VIVO/ PN
VALID ON
Total
Fundos de Renda Variável
FI ACOES INSTITUCIONAL
BNP PARIBAS ACE FI AÇÕES
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Variável
Enquadramento por Segmento
Renda Fixa
Art. 35 Inciso I - Títulos Públicos Federais
Art. 35 Inciso II - Demais Títulos de Renda Fixa
Total do Plano
Renda Variável
Art. 36 Inciso I - Ações de Cias no Novo Mercado
Art. 36 Inciso II - Ações de Cias no Nível 2
Art. 36 Inciso IV - Ações de Cias no Nível 1
Art. 36 Inciso V - Ações de Cias não Pertencentes aos Incisos de I a IV
Art. 36 Inciso VII - Demais Investimentos Classificados no Segmento
de Renda Variável
Total do Plano
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar e Receber
Total do Plano

200.888,11
71.239,27
38.979,50
90.116,86
34.744,42
26.422,18
259.918,77
57.450,16
40.407,76
215.348,50
33.097,71
5.911,47
114.678,53
894.921,60
2.553.556,41
147.353,71
158.838,84
21.353.378,07

0,53
0,19
0,10
0,24
0,09
0,07
0,68
0,15
0,11
0,57
0,09
0,02
0,30
2,36
6,73
0,39
0,42
56,28

13.330.938,24
3.355.306,92
16.686.245,16

35,12
8,84
43,96

-177.892,63
94.081,03
-83.811,60
37.955.811,63

-0,47
0,25
-0,22
100,00

Patrimônio

% Invest.

Limite Máximo

91.782.635,03
55.317.958,61
147.100.593,64

48,48
29,21
77,69

100,00
80,00

10.612.928,96
830.269,86
19.185.092,44
10.188.498,02
-12,85

5,60
0,43
10,13
5,38
0,00

70,00
60,00
45,00
35,00
3,00

40.816.776,42

21,54

1.399.644,55
1.399.644,55

0,73
0,73
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20,00

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO SUPLEMENTAR
Composição da Carteira
Renda Fixa
Renda Variavel
Custos com invetimentos
Mês
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

% Investimento
79,95
20,05

Gestão
266,37
5.618,50
4.931,61
4.370,19
4.135,85
4.685,94
24.008,45

Custódia

0,00

Limite Mín (%)
70,00
0,00

Corretagens Paga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Limite Máx (%)
100,00
30,00

Total
266,37
5.618,50
4.931,61
4.370,19
4.135,85
4.685,94
24.008,45

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA
Demonstrativos de Investimentos em 31 dezembro 2010 - Plano Gestão Administrativa
Segmento
Renda Fixa
Renda Variavel
Imóveis
Total de Investimentos

Valor Dezembro/2009
0,00
0,00
0,00
0,00

Segmento / Benchmark
Renda Fixa
Taxa CDI CETIP
Renda Variavel
IBOVESPA MÉDIA
Índice IBX
Imóveis
Gestão terceirizada
BNP PARIBAS
HSBC
ITAU
WESTERN ASSET
Total da Gestão Tercerizada
Total de Investimentos
Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
DEBÊNTURE indexada em taxa IGP-M
Total
Fundos de Renda Fixa
BNP PARIBAS MATCH DI FI REF CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS PRE
BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RF
BNP PARIBAS SLICE DI FI REF
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LYON
HSBC FI REF DI TIT PÚBLICOS
ITAÚ PERFIL REFERENCIADO DI FI
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W2 FIM
UNIBANCO FIDELIDADE W FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLATION II RF FICFI
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REFERENCIADO FI
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Pagar IRF
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Fixa

Percentual
0,00
0,00
0,00
953.209,63

Valor Dezembro/2010
806.192,72
146.225,39
791,52

Valor da Cota
210,36
9,75
646,07
1,63
3,04
1.214,85

Rentabilidade
-41,13

Valor
137.725,71
277.674,71
195.027,41
341.806,23
952.234,06
953.209,63

Percentual
14,45
29,13
20,46
35,86
99,90

Valor Mercado

Percentual s/ Segmento

233,63
59,81
293,44

0,03
0,01
0,04

14.845,42
3.991,23
17.891,34
85.549,40
217.213,31
9.044,67
2.135,06
102.419,22
48.710,39
112.170,28
8.826,34
471,00
13.029,16
167.097,04
803.393,86

1,84
0,50
2,22
10,61
26,94
1,12
0,26
12,70
6,04
13,91
1,09
0,06
1,62
20,73
99,64

0,00
0,00
2.505,42
2.505,42
806.192,72

0,00
0,00
0,31
0,31
100,00
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1,50

79,30

Percentual
84,58
15,34
0,08

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA
Espécie
Mercado à Vista
ANHANGUERA ON NM
ALPARGATAS/PN
AMBEV/PN
BRASIL/ON
BRADESCO/DIR_PN
BRADESCO/PND
BRADESCO/PN
TRISUL/ON
/ON
BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES/ON
BRADESPAR/PN
BRF FOODS
BRASKEM/PNA
BR MALLS PAR ON
BR PROPERT ON NM
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL/PNB
BMFBOVESPA/ON
CCRO3
CESP/PNB
CIELO/ON
CEMIG/PN
COELCE/PNA
CPFL ENERGIA/ON
COPEL/PNB
COSAN/ON
COPASA ON
SID NACIONAL/ON
CYRELA REALT ON NM
ECORODOVIAS ON
ELETROBRAS/ON
ELETROBRAS/PNB
ELETROPAULO/PN
ENERGIAS BR
EVEN/ON
FIBRIA / ON
GER TIETE/PN
GAFISA/ON
GERDAU/PN
GERDAU MET/PN
GOL/PN
HYPERMARCAS ON
ITAUSA/PN
ITAUUNIBANCO/PN
JBS /ON
KLABIN SA/PN
LOJAS AMERIC/PN
LOJAS RENNER/ON
MARFRIG ON NM
MRV ENGENHARIA /ON
OGX PETROLEO/ON
P.ACUCAR-CBD/PNA
PDG REALT ON NM
PETROBRAS/ON
PETROBRAS/PN
POSITIVO INFORMATICA/ON
RANDON PART/PN
REDECARD/ON

Valor Mercado

Percentual

231,12
236,08
2.115,17
3.785,88
10,28
11,50
5.061,01
166,95

0,16
0,16
1,45
2,59
0,01
0,01
3,46
0,11

437,32
1.566,18
379,49
476,97
336,94
228,69
0,10
1.880,41
382,16
188,45
1.184,63
1.575,62
102,71
1,22
1.263,11
605,39
56,59
1.633,36
390,34
444,95
10,58
38,72
112,13
447,33
727,49
423,85
0,11
388,45
1.324,81
751,30
750,16
260,35
443,01
10.465,81
822,78
129,00
45,36
635,04
171,56
238,20
1.464,91
869,92
1.745,73
6.271,32
9.269,14
132,95
445,41
79,84

0,30
1,07
0,26
0,33
0,23
0,16
0,00
1,29
0,26
0,13
0,81
1,08
0,07
0,00
0,86
0,41
0,04
1,12
0,27
0,30
0,01
0,03
0,08
0,31
0,50
0,29
0,00
0,27
0,91
0,51
0,51
0,18
0,30
7,16
0,56
0,09
0,03
0,43
0,12
0,16
1,00
0,59
1,19
4,29
6,34
0,09
0,30
0,05
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DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA
ROSSI RESID/ON
SANTANDER BR UNT
SARAIVA LIVR/PN
SUZANO PAPEL/PNA
TAM S/A PN
TRACTEBEL/ON
TELE CL SUL/PN
TEGMA/ON
TELESP/PN
TELEMAR/ON
TRAN PAULIST/PN
USIMINAS/ON
USIMINAS/PNA
VALE R DOCE/ON
VALE R DOCE/PNA
VIVO/ PN
VALID ON
Total
Fundos de Renda Variável
FI ACOES INSTITUCIONAL
BNP PARIBAS ACE FI AÇÕES
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Variável

773,93
274,45
150,17
347,18
133,85
101,79
1.001,34
221,33
155,67
829,64
127,51
22,77
441,80
3.447,70
9.837,62
567,68
611,93
82.264,24

0,53
0,19
0,10
0,24
0,09
0,07
0,68
0,15
0,11
0,57
0,09
0,02
0,30
2,36
6,73
0,39
0,42
56,28

51.357,66
12.926,37
64.284,03

35,12
8,84
43,96

-685,33
362,45
-322,88
146.225,39

-0,47
0,25
-0,22
100,00

Valor
791,52
791,52

Percentual
100,00
100,00

Grupo
Comercial
Total do Segmento de Imóveis
Enquadramento por Segmento
Renda Fixa
Art. 35 Inciso I - Títulos Públicos Federais
Art. 35 Inciso II - Demais Títulos de Renda Fixa
Total do Plano
Renda Variável
Art. 36 Inciso I - Ações de Cias no Novo Mercado
Art. 36 Inciso II - Ações de Cias no Nível 2
Art. 36 Inciso IV - Ações de Cias no Nível 1
Art. 36 Inciso V - Ações de Cias não Pertencentes aos Incisos de I a IV
Art. 36 Inciso VII - Demais Investimentos Classificados no Segmento
de Renda Variável
Total do Plano
Investimentos Imobiliários
Art. 39 - Investimentos Imobiliários
Total do Plano
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar e Receber
Total do Plano

Patrimônio

% Invest.

Limite Máximo

519.110,54
266.370,73
785.481,27

54,45
27,94
82,39

100,00
80,00

41.850,36
3.210,30
74.577,48
39.756,29
-0,05

4,39
0,33
7,82
4,17
0,00

70,00
60,00
45,00
35,00
3,00

159.394,38

16,71

791,52
791,52

0,08
0,08

8,00

7.542,47
7.542,47

0,79
0,79

20,00
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DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA
Composição da Carteira
Renda Fixa
Renda Variavel
Imóveis
Custos com investimentos
Mês
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

% Investimento
84,58
15,34
0,08

Gestão
2,09
27,57
23,10
21,50
19,77
26,09
120,13

Custódia

0,00

Limite Mín (%)
50,00
0,00
0,00

Corretagens Paga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Limite Máx (%)
100,00
50,00
14,00

Total
2,09
27,57
23,10
21,50
19,77
26,09
120,13

