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Mensagem aos Participantes

2010

para esse segmento se baseia em estudos que
visam compatibilizar os investimentos de longo
prazo com a evolução do pagamento de benefícios.
Assim, a aplicação dos recursos garantidores dos
benefícios do Plano Básico Anterior concentra-se em
renda fixa. Em 2010, o retorno desses investimentos
superou a meta atuarial, o que contribuiu
positivamente para o equilíbrio desse plano.

foi mais um ano de intensas
atividades para a PRhosper, uma
entidade que tem como principal propósito
contribuir para que os empregados do Grupo Rhodia
e seus familiares tenham uma aposentadoria mais
tranquila. A previdência privada é um benefício
importante, por meio do qual a organização expressa
seu empenho em valorizar os colaboradores não
apenas como profissionais, mas, sobretudo, como
seres humanos em sua integralidade. Ao mesmo
tempo, isso garante à companhia diferenciais que
contribuem para a atração e retenção de talentos.

Um importante fato a destacar no ano foi a revisão
do cálculo das reservas de renda vitalícia, visando
sua adequação à realidade observada. Isso acarretou
aumento de 15% nas reservas atuariais e, portanto,
a necessidade de uma provisão a constituir,
prontamente financiada pela patrocinadora. Dessa
forma, o plano fechou o ano em equilíbrio atuarial.

Ciente de sua responsabilidade em assegurar a
excelência na oferta desse benefício, a PRhosper
busca o contínuo aprimoramento de suas práticas, a
fim de garantir uma gestão eficiente e rigorosa dos
recursos dos participantes e cultivar um
relacionamento próximo e transparente com eles.

Considerados todos os tipos de planos, a PRhosper
distribuiu no ano mais de R$ 52 milhões em
benefícios para assistidos, pensionistas e
beneficiários, incluído-se nesse total também os
valores relativos a resgates e portabilidades daqueles
que se desligaram da Rhodia.

Neste relatório, trazemos conteúdos que mostram
os caminhos trilhados em 2010, compartilhando
com o leitor as principais iniciativas e resultados do
ano. Além da versão impressa, disponibilizamos
informações mais detalhadas em nosso portal
(www.prhosper.com.br).

Outro importante eixo de avanços nas atividades da
PRhosper foi o programa de educação
previdenciária. Em 2010, realizamos mais de 20
horas de palestras para 200 empregados e exempregados da patrocinadora, promovendo uma
profunda reflexão sobre o futuro financeiro desses
participantes, o que certamente favorecerá uma
mudança comportamental em relação à poupança
de aposentadoria.

2010 foi um ano dentro das expectativas. Começou
impulsionado pela excepcional recuperação depois
da crise econômica mundial, mas esse fôlego não
foi suficiente para manter a recuperação no patamar
observado em 2009, em particular, em função da
Bolsa de Valores, que fechou o ano abaixo das
projeções.

Para 2011, um novo cenário emerge, advindo da
recente notícia da patrocinadora, que anunciou a
aproximação com o grupo Solvay, visando formar
um dos maiores grupos químicos do mundo. A
expectativa é que a união das duas companhias –
a ser formalizada por meio da aquisição das ações
da Rhodia pela Solvay – ocorra no segundo
semestre de 2011. Somando portfólios
complementares e expertises, a nova organização
já nasce em posições de liderança em seus
mercados de atuação.

Em 2010, a rentabilidade dos planos de contribuição
definida (Plano Básico e Plano Suplementar) foi de
8,98%. Nos 10 anos de existência, as cotas desses
planos da PRhosper registram rendimento
acumulado de 413%. Trata-se de uma performance
muito positiva, como pode ser constatado na
comparação com outros indicadores: no mesmo
período, o índice do CDI foi de 315% e o da
poupança 123%.
Se, nos planos de contribuição definida, a estratégia
de investimentos combina um mix de aplicações em
renda fixa e variável, a abordagem é diferente para a
modalidade renda vitalícia, relativa ao Plano Básico
Anterior, que se encontra fechado para novas
adesões desde dezembro de 2000. A estratégia

Teremos, portanto, um período de adaptação à nova
organização, sendo que, nesse novo contexto, a
administração da PRhosper seguirá comprometida
com os mais elevados e modernos padrões de
governança.
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Perfil institucional

A

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

Administração e Controle
Conselho Deliberativo

Marcos Antonio De Marchi – Presidente
André Luis Rodrigues – Representante das Patrocinadoras
Osni de Lima – Representante das Patrocinadoras
Vilien José Soares – Representante dos Participantes
Estela Cristina de Medeiros Salvadori – Representante dos
Participantes

Conselho Fiscal

Rubens André Bueno – Presidente do Conselho
Miris Nascimento A. Silva – Representante da Patrocinadora
Marina Pisaneschi – Representante dos Participantes

Diretoria-Executiva

Valeria Bernasconi – Diretora-superintendente
Denise Nader Porcelli – Diretora
Pedro Luiz Ferreira Mattos – Diretor

Atuário

Mercer

Auditoria Externa

Ernest & Young Terco

Serviços Externos

Previtec – Sistemas, Seguridade e Contabilidade
Risk Office – Gestão de Riscos e Assessoria de Investimentos

Gestão de Investimentos
BNP Paribas
Itaú-Unibanco
HSBC
Western Asset Management
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2010 – A PRhosper em síntese
Em 2010, a PRhosper ocupava a 76ª posição entre as 300 maiores entidades de previdência fechada do País no ranking da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

PATRIMÔNIO

XXR$ 857.349.791
PARTICIPANTES EM DEZEMBRO DE 2010

XX5.014
BENEFÍCIOS PAGOS NO ANO
(incluindo resgates e portabilidades)

Os alicerces da PRhosper

XXR$ 52.679.751

MISSÃO
Contribuir para a qualidade de vida dos participantes e de seus beneficiários na fase de aposentadoria por meio da administração eficiente
dos planos de benefícios oferecidos pelas empresas Rhodia.

RENDA MÉDIA DO ASSISTIDO (PRESTAÇÃO
CONTINUADA) (todos os planos e benefícios)

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

XXR$ 2.225

VALORES

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ATIVO

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

XX39 ANOS

XX Transparência, comunicação de forma clara, precisa e regular com
todos os públicos com os quais se relaciona.
XX Comprometimento com os objetivos dos patrocinadores e dos participantes.

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ASSISTIDO

XX67 ANOS

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

VISÃO DE FUTURO
Ser referência de gestão entre as entidades de previdência complementar fechada de perfil similar, avaliada de acordo com os seguintes indicadores:
XX Práticas de gestão de ativos e passivos.
XX Comparativos entre planos.
XX Satisfação do participante.
XX Custo administrativo.
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Gestão de seguridade

O

aumento da expectativa da vida, as
transformações da economia, da sociedade
e do mundo do trabalho são fatos que nos
desafiam quando lançamos um olhar para o
nosso futuro e de nossas famílias. Planejá-lo,
preparar-se para quando esse futuro se tornar
presente, é fundamental. E isso significa, entre
outros pontos, poupar para a aposentadoria. Há
vários caminhos possíveis, e um deles é investir
em previdência complementar, um benefício que
a Rhodia proporciona aos seus empregados há
mais de três décadas. Além do Plano Básico, os
profissionais contam com o Plano Suplementar,
que lhes permite reforçar os investimentos. E eles
têm explorado de maneira crescente essa
possibilidade, como mostra o aumento no índice
de adesões a esse plano. Em dezembro de 2010,
o Plano Suplementar contava com a adesão de
quase 75% dos empregados ativos da Rhodia.

Planos da PRhosper
A PRhosper administra dois planos:

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

Plano Suplementar: do tipo contribuição definida, no qual a Rhodia e o participante efetuam contribuições.

Quem são os participantes
A PRhosper encerrou o ano com cerca de 5 mil pessoas participantes,
sendo que, dentre os empregados ativos, parte está inscrita tanto no
Plano Básico como no Plano Suplementar. Como mostram os quadros,
o Plano Suplementar segue a tendência dos anos anteriores e registra
um índice expressivo de adesões.

Total de participantes por plano*
Dez. 10

Dez. 09

Plano Básico

4.943

4.763

Plano Suplementar

2.526

2.363

* Inclui os participantes de patrocinadoras em processo de retirada.

Novos participantes em 2010
Plano Básico

XX 355
Plano Suplementar

XX 266
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Execução Orçamentária –
Contribuições e Benefícios
No ano, os participantes contribuíram com R$ 7,7 milhões, a Rhodia
contribuiu com R$ 11 milhões, e R$ 0,5 milhão transferido das sobras do
Fundo Previdencial. Além disso, os patrocinadores cobrem a quase totalidade das despesas administrativas não atribuídas aos investimentos. O custeio das despesas com investimentos é debitado diretamente
do resultado dos investimentos.

Programa Previdencial e Administrativo(1)		

Perfil da população PRhosper
2.891
1.453
480

¢ Ativos (empregados da patrocinadora)
¢ Benefício Proporcional Diferido
¢ Aguardando opção		
¢ Autopatrocinados		

Plano Básico(2)

Participantes

R$

13.241

R$ 7.717.884

Patrocinadores

R$ 5.349.193

R$ 5.636.836

Utilização de sobras do Fundo
Previdencial

R$

R$

212
18

Retorno dos investimentos
A participação das mulheres contribuintes vem crescendo gradativamente. Mas os homens ainda são ampla maioria. Em termos de idade, o
perfil da população PRhosper concentra o maior grupo na faixa dos 3554 anos. O contribuinte mais jovem tem 15 anos; o assistido mais idoso
tem 95 anos.

Distribuição por Sexo

24%
Masculino 76%

¢ Feminino
¢

Distribuição por Idade

22,64%
20,96%
16,67%
16,69%
12,30%
7,98%
2,09%
0,29%

0,37%
de 20 a
29 anos

de 30 a
39 anos

de 40 a
49 anos

300.000

Programa Administrativo
(atribuído aos investimentos)
Fonte de Custeio

até
19 anos

200.000

Plano Suplementar(3)

(1) Custeio administrativo coberto pelos patrocinadores, autopatrocinados e
BPD.
(2) Apenas os participantes autopatrocinados fazem contribuição no Plano
Básico.
(3) Inclui autopatrocínio e portabilidade.

Participantes por tipo
¢ Aposentados e pensionistas		

Fonte de custeio

de 50 a
59 anos

de 60 a
69 anos

de 70 a
79 anos

de 80 a acima de
89 anos 90 anos
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Plano Básico
R$ 1.181.498

Plano Suplementar
R$

781.491

Gestão de seguridade

Folha de Pagamento de Benefícios
Os pagamentos efetuados– incluindo aposentadorias, resgates e portabilidades – somaram um total de R$ 52,7 milhões. No ano de 2010,
foram concedidos 9 novos benefícios de aposentadoria do tipo renda
mensal e 42 benefícios em forma de pagamento único.

Benefícios Pagos por Plano
Plano Básico

R$

47.603.047

Plano Suplementar

R$

5.076.047

Benefícios Pagos por Tipo (Básico e Suplementar)
Renda Mensal (aposentadoria normal/
antecipada, pensão por morte, pensão por
invalidez)

R$

47.154.591

Benefícios de pagamento único (beneficio único,
beneficio mínimo, pecúlio)

R$

1.004.345

Portabilidade para outros planos

R$

265.107

Devolução por desligamento (resgates)

R$

4.255.706

Plano Básico Anterior

Plano Básico Anterior
(modalidade benefício definido/renda vitalícia)

Reajuste dos benefícios de Renda
Vitalícia

Evolução atuarial
No fechamento de 2010, o Plano Básico encontrava-se equilibrado
atuarialmente.

Em 2010, os participantes do Plano Básico Anterior, que recebem
benefícios do tipo renda vitalícia, tiveram reajuste de 5,39%. No longo prazo, os reajustes dos benefícios dessa modalidade mantêm
valores acumulados superiores à inflação.

No ano, o retorno dos investimentos foi superior à meta atuarial,
gerando um ganho financeiro de R$ 18,2 milhões. Por outro lado, o
plano sofreu perdas atuariais equivalentes a R$ 7,8 milhões, decorrentes de sobrevida em relação à tábua atuarial e reajustes de benefícios acima da hipótese atuarial.
Em 2010, o Conselho Deliberativo aprovou a alteração na hipótese
de taxa de juros para 5,8% e ajustou a hipótese atuarial referente ao
reajuste de benefícios. As alterações de hipóteses resultaram na elevação das reservas atuariais em R$ 53 milhões. O resultado do exercício foi um déficit a equacionar de R$ 44 milhões. A patrocinadora
Rhodia, em conformidade com a legislação vigente, decidiu fazê-lo
por meio de contribuições extraordinárias a serem financiadas em
prestações anuais a partir de 2011, ajustáveis por perdas e ganhos
atuariais.
Mais detalhes podem ser encontrados no Parecer Atuarial, disponível na versão completa do Relatório Anual, cujo arquivo pode ser
baixado no portal www. prhosper.com.br.

Conciliação Sintética
Em milhões de Reais
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Déficit equacionado 2009

(3,4)

Ganhos financeiros com investimentos 2010

+18,3

Perdas atuariais 2010

(7,8)

Subtotal do exercício 2010

+8,8

Mudança de hipóteses atuariais

(53,0)

Provisões a constituir em 31/12/2010

(44,2)

Relacionamento com o Associado

O que os participantes destacaram
(comentários)

Em 2010, a PRhosper deu continuidade ao Plano de Educação Financeira e Previdenciária, iniciando o primeiro ciclo de palestras do Programa
4 Gerações.

} Conhecimento e didática aplicada. ~
Nilza Garcia (Disal – Santo André)

Foram mais de 20 horas de encontros, com a presença de 200 participantes que se inscreveram para este primeiro ano do programa. Nesses
eventos, as especialistas da entidade abordaram temas como planejamento financeiro e preparação da aposentadoria, compartilhando conhecimentos e esclarecendo dúvidas.

} Exemplos discutidos nas palestras. ~

Humberto Araújo (Supply Chain – São Bernardo do Campo)

} Estímulo à reflexão e ao planejamento. ~
Agnaldo Coelho (Coatis – Cenesp)

} Cartilha do Participante e simuladores apresentados. ~

As palestras estão disponíveis no portal da PRhosper (www.prhosper.
com.br).

Marlise Magaritelli (Coatis – Cenesp)

A programação foi muito bem avaliada pelos participantes.

} Conscientização para a aposentadoria. ~

Avaliação geral do programa 4 Gerações
(organização, conteúdo, palestrantes)

} Foi o melhor treinamento sobre o tema. ~

¢ Superou as expectativas
¢ Atendeu as expectativas
¢ Abaixo das expectativas

Guilherme Venturini (Finanças – Cenesp)
Vera Casadei (Presidência – Cenesp)

63%
39%
1%

Conheça o programa 4 Gerações!

tários. Empregados com mais de 30 anos de idade terão interesse
neste módulo.

Em qualquer etapa da vida, planejar é a melhor forma de
garantir um futuro melhor e mais tranquilo.

3 – PROGRAMAR
Módulo direcionado a empregados com mais de 50 anos de idade,
pois estimula uma reflexão sobre a saída para aposentadoria. Apresenta detalhadamente os benefícios do plano em caso de desligamento da Rhodia e/ou aposentadoria e ensina como maximizar a
utilização dos recursos acumulados.

1 – INICIAR

FRUIR

PR

I N I CI A R

OGRAMAR

USU

PLA

NE J A R

GERAÇÕES
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
E PREVIDENCIÁRIA

Módulo destinado aos empregados que
estão iniciando investimentos pessoais,
interessados em adquirir habilidades financeiras e conhecer aspectos básicos
da previdência complementar.

4 – USUFRUIR
Módulo dirigido principalmente a ex-empregados vinculados ao plano, aposentados e pensionistas – pessoas que podem e devem
acompanhar as atividades da PRhosper e aprender a gerenciar o consumo dos recursos acumulados.

2 - PLANEJAR
Módulo que aborda as ferramentas de
planejamento de longo prazo, os fatores que impactam a formação do saldo
para a aposentadoria e aspectos tribu-

Para saber mais, acesse www.prhosper.com.br/link 4Gerações

Alterações de Planos de
Benefícios e Novas Legislações
Os planos PRhosper estão devidamente adequados a todas as legislações, incluindo as mais recentes.
Entre as novas regulamentações publicadas pelo órgão regulador em
2010, destacam-se:
XX Guia Previc: coletânea das melhores práticas para Fundos de Pensão.
XX Instrução Previc nº 09 de 2010: estabelece o novo formato do Demonstrativo Atuarial (D.A.), a ser implementado a partir de 2011 em
substituição ao atual Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial (D.R.A.A.). Mais detalhado, esse novo modelo visa conferir
maior transparência à demonstração atuarial.
Os planos da PRhosper vigentes desde 2007 encontram-se disponíveis
no portal da entidade da internet e na intranet.
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Gestão de Investimentos

O

Brasil continua apresentando sinais de
economia bastante aquecida. Isso pode ser
observado nos indicadores de inflação, que
apresentaram alta relevante nos últimos meses
de 2010. O IPCA subiu 5,91%, uma elevação
atribuída sobretudo ao grupo dos alimentos que,
segundo o IBGE, ficou em média 10,39% mais
caro.
Com três altas ao longo do ano, as taxas de juros
nominais (taxa básica Selic) somaram aumento
de 2% em 2010. Em janeiro, a Selic estava em
8,75% ao ano (o menor nível histórico). Em
julho, passou a 10,75% ao ano, fechando 2010
nesse patamar.
Evolução da taxa de juros básica (Selic)
11%
10,5%
10%
9,5%
9%
8,5%
8%
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Já as bolsas de valores ao redor do mundo,
mesmo após forte alta em 2009, continuaram a
apresentar bons resultados (em dólares) em
2010. O Brasil foi a exceção entre os
emergentes e, juntamente com alguns países da
Europa afetados pela crise fiscal, apresentou
resultados sofríveis. O Ibovespa fechou o ano em
1,04%. Globalmente, o período foi marcado por
muita oscilação dos mercados, em consequência
de dados conflitantes sobre a retomada do
crescimento nos Estados Unidos, Europa e Japão,
e sobre a manutenção do alto crescimento da
China e países emergentes. A crise fiscal e da
dívida soberana na Europa atingiram países
como a Grécia e Irlanda, fato que exigiu forte
apoio do Banco Central Europeu e do FMI.
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Evolução Patrimonial
Evolução do Ativo Consolidado
Valores em milhares de Reais em 31 de dezembro de 2010

		
550.101

619.731

703.475 716.358

797.915

857.349

Indicadores 2010
2005

10%

2006

2007

2008

2009

2010

8%

Formam o patrimônio: as reservas matemáticas dos participantes da modalidade renda vitalícia, o somatório dos saldos individuais das contas dos
participantes dos planos Básico e Suplementar, os fundos administrativos
e as reservas destinadas aos pagamentos dos benefícios mínimo, por invalidez e por morte.

6%
4%
2%
0
- 2%
- 4%

Evolução do Ativo Líquido* por Plano

- 6%

Valores em milhares de Reais em 31 de dezembro de 2010
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

624.728

Dez

665.384

¢ CDI 				¢ INPC 				¢ IBx

No lado do câmbio, a grande questão está na
trajetória de queda livre do dólar no mercado
internacional e frente ao Real. Mesmo com a
adoção de medidas pelo Banco Central para
segurar o câmbio, o dólar encerrou o ano com
desvalorização de 4,31%.

166.370

2009

Perspectivas 2011 – No final de 2010, a
atenção do mercado continuou voltada para os
dados de crescimento da economia americana e
para a situação fiscal de alguns países da Europa.

189.213

2010

¢ Plano Básico 					¢ Plano Suplementar

* Ativo líquido = ativos (-) obrigações operacionais (-) obrigações contingenciais (-) fundos previdenciais (-) fundos administrativos.

Para o começo de 2011, previa-se nova alta de
juros. Com o início de um novo governo, a
expectativa é que o Banco Central siga com
autonomia para tentar recolocar a inflação de
volta ao centro da meta. Apesar do cuidado que
o dólar inspira, com a flutuação do câmbio para
os dois lados, e fatores externos (economia de
países estrangeiros e os mercados oriental e
europeu, entre outros), a Bolsa brasileira se
mantém aberta a grandes fluxos de
investimentos. A Bovespa deve continuar
oscilando conforme o cenário internacional.

O demonstrativo de investimentos na data de 31 de dezembro
de 2010 encontra-se no Relatório Completo em versão eletrônica disponível no portal www.prhosper.com.br
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Gestão de Investimentos

Política de Investimentos
A aplicação dos recursos dos participantes da PRhosper segue as diretrizes estabelecidas pela Política de Investimentos, com parâmetros de
investimentos por plano de beneficio, limites de alocação, limites de
risco e seleção de ativos permitidos, em consonância com os requisitos
legais da resolução CVM 3792, que define os critérios de investimentos
para fundos de pensão.
A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo para o
período 2010-2014 estabeleceu os seguintes parâmetros principais:

Gestão de Investimentos

Objetivos de alocação macro
XX até100% em renda fixa

Planejamento Estratégico da Entidade

Estratégico

XX até 30% em renda variável
XX 0% em imóveis

Alocação Estratégica dos Ativos

Benchmarks em 2010

Política de Investimentos

XX Renda fixa: 100% CDI
XX Renda variável: 100% IBx
XX Imóveis: INPC + 5,5%
No final de 2010, o Conselho Deliberativo aprovou alterações na Política
para os exercícios seguintes, a fim de adequar o objetivo de investimento ao objetivo do passivo atuarial de longo prazo:

Monitoramento

(indicadores de rentabilidade dos segmentos de investimentos)
Estrutura e Seleção de Gestores
Mandato dos Gestores
Gestão do Investimento
Processamento, Contabilização e Cotas

XX Benchmark de Renda Fixa: 85% CDI + 15 IMAB*
* O benchmark IMAB mede o retorno médio dos títulos do governo vinculados ao IPCA.
No final de 2010, o Conselho alterou a meta atuarial INPC + 5,8%, utilizada para benchmark da modalidade renda vitalícia, compatível com os
investimentos dessa modalidade.
Para a execução da Política de Investimento, a PRhosper contrata gestores externos especializados que, por meio de carteiras balanceadas e
fundos exclusivos, realizam a macroalocação dos recursos entre renda
fixa e renda variável. A administração e a custódia de ativos são descentralizadas por gestor.
Os movimentos das carteiras e de fundos, o tipo e a qualidade dos ativos, os riscos, as precificações e o atendimento aos requisitos legais são
monitorados pela consultoria especializada Risk Office.
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Tático

Programa de Investimentos
Como cada tipo de plano de benefício tem características próprias, a Política de Investimentos define objetivos diferentes para cada um deles.
A modalidade de contribuição definida (Planos Básico e Suplementar)
demanda investimentos que possam proporcionar maior acumulação
no longo prazo. Nesse segmento, os benefícios não estão definidos.
Portanto, entre outros fatores, dependerão dos rendimentos acumulados nos planos.
Já para a modalidade de renda vitalícia (Plano Básico Anterior) é necessário assegurar que os investimentos das reservas garantidoras acompanhem, no mínimo, a meta atuarial, garantindo dessa forma o pagamento dos benefícios já compromissados.
Carteira
Balanceada
(Renda fixa e
Renda variável)

Imóveis

Fundos de Renda
Fixa - ALM
(Títulos marcados
até o vencimento)

Plano Básico Anterior/
Renda Vitalícia

x

x

x

Plano Básico/
Contribuição Definida

x

(não investe)

(não investe)

Plano Suplementar/
Contribuição Definida

x

(não investe)

(não investe)

Programa de Investimentos
Valores em milhares de Reais em 31/12/2010
Renda fixa – títulos marcados a mercado

R$

403.005

Em 2010, o Conselho Deliberativo aprovou a contratação de um novo
gestor para a carteira administrada, o BNP Paribas Asset Management.

Renda fixa – títulos marcados no vencimento (ALM)

R$

353.984

Renda variável

R$

99.162

Escolhido por meio de um processo de seleção no qual foram avaliados
diversos critérios quantitativos (resultados históricos, tipos de veículos
disponíveis, produtos) e qualitativos (qualidade da equipe de gestão,
sistemas de controles, sistemas de riscos, gestão), o BNP Paribas assumiu, em agosto de 2010, o comando de uma parcela inicial de R$ 50
milhões, com expectativa de crescimento do montante sob sua gestão
ao longo dos próximos anos.

Imóveis

R$

1.118

Debêntures não conversíveis

R$

41

Esse movimento teve por objetivo redistribuir os ativos que estavam
sob gestão do Itaú-Unibanco, uma vez que, após a fusão do Itaú com
Unibanco Asset Management, ocorreu concentração de recursos, contrariando assim a política de diversificação adotada pela entidade.

Distribuição dos recursos por gestor
(incluindo fundos exclusivos)
Em 31/12/2010
¢ BNP Paribas		
¢ HSBC 			
¢ Itaú-Unibanco
¢ Western Asset

6,1%
33,6%
42,6%
17,7%
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Gestão de Investimentos
Composição na modalidade Contribuição
Definida (Plano Básico e Suplementar)

Rentabilidade acumulada

É definida pelo estudo de risco x retorno e pelos objetivos de rentabilidade dos segmentos de renda fixa e renda variável. A carteira de investimento das contas individuais dos participantes da modalidade Contribuição Definida é composta de títulos de renda fixa e renda variável
marcados a valor de mercado.

Considerados todos os planos, modalidades e veículos de investimentos, a rentabilidade da entidade foi de 12,16%. A rentabilidade, após
despesas, da cota CD (Contribuição Definida) foi de 8,98%. No consolidado desde o início do plano, em janeiro de 2001, a cota CD apresenta
rendimento de 413%, muito acima do CDI, que ficou em 315%, e da
poupança, que registrou 123% no mesmo período.

Distribuição da Carteira por Fator de Risco

400

COTA CD
413%

Dezembro de 2010

48,2%
300

20,0%

16,4%
13,4%

Selic

200

13,4%

10,3%

0.0%
Pré

IGPM

IPCA

Bolsa

CDI
315%

10,3%

1,6%

0,0%

Caixa

Cupom Cupom Cupom
de Selic de IGPM de IPCA

0,4%
CDI

INPC
97%

100

Cotas de
Fundos
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidade da Cota CD
8,98%

9,76%

Composição na modalidade Benefício Definido
(Plano Básico Anterior/renda vitalícia)
É definida pelo estudo ALM, sigla que significa Asset Liability Management (Gerenciamento Ativo X Passivo). A carteira de investimentos da reserva garantidora é composta de títulos de renda fixa e
renda variável marcados a valor de mercado (carteira administrada),
imóveis e títulos de renda fixa de longo prazo mantidos até o vencimento. Os títulos de renda fixa de longo prazo mantidos até o vencimento são administrados por meio dos fundos exclusivos Itaú Stix
e HSBC Defense.

1,52%

Cota CD

CDI

IBx

Em 2010, foi trocada parte dos papéis NTNC com vencimento em
2017 para papéis NTNB com vencimento mais longo. Esse movimento, denominado “alongamento”, é executado em conformidade
com a legislação aplicável.
Em dezembro, os ativos garantidores da reservas do Beneficio Definido (Plano Básico Anterior) estavam investidos da seguinte forma:
¢ Imóveis 
¢ R
enda fixa – Títulos Públicos
marcados no vencimento 
¢ R
enda Fixa – Títulos Públicos
marcados a mercado 
¢ 
Renda Fixa – Crédito Privado 
¢ Renda Variável 
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0,17%
93,54%
4,29%
1,22%
0,78%

Distribuição dos Fundos ALM
em 31 de dezembro de 2010
65,0%

31,1%

1,9%
Selic

IGPM

IPCA

0,0%

1,9%

Caixa

Cupom
de Selic

6,3%

0,6%

Cupom
de IGPM

Cupom
de IPCA

Veículos de Investimentos
Carteira balanceada – renda fixa e variável
Os títulos e valores mobiliários da carteira balanceada são marcados a
valor de mercado e avaliados pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos contratados no período. Em 2010, a rentabilidade da renda fixa, de 10,26%, correspondeu a 105% do CDI, que foi de 9,76 %, e a
rentabilidade da renda variável, de 0,38%, foi inferior ao benchmark de
2,62 % do IBx.
Carteira Balanceada

2010

2009

Renda Fixa

R$

403.005

R$

388.498

Renda Variável

R$

99.162

R$

88.688

Carteira de Imóveis
Os imóveis são alocados 100% no Plano Básico, na carteira de investimentos da modalidade renda vitalícia (Plano Básico Anterior).
A PRhosper mantém ainda uma parcela remanescente de um andar do
Condomínio Centro Empresarial e vagas de garagem, administrados
diretamente pela entidade.
Os valores imobiliários são ajustados periodicamente. A PRhosper conduziu uma reavaliação no final de 2007.
Imóveis

* Valores em milhares de Reais em 31/12/2010

2010

2009

1.118

1.175

Valores em milhares de Reais em 31/12/2010

Fundos ALM
(Carteira de títulos públicos de longo prazo)
Os fundos ALM de longo prazo marcados até o vencimento obtiveram
rentabilidades acima da meta atuarial, que foi de 12,35%.

Fundos ALM (Títulos mantidos até o vencimento)
2010

2009

Total

353.984

319.515

Stix FI – Itaú

224.515

197.879

Defense - HSBC

129.469

121.636

Todos os imóveis de propriedade da PRhosper encontram-se locados. A
rentabilidade do segmento de imóveis foi de 83,86%, muito acima do
benchmark, que é a própria meta atuarial de INPC+5,5%. Importante
observar que essa rentabilidade decorre da locação de vagas de estacionamento cedidas à PRhosper através de um contrato de comodato
de longo prazo.
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Gestão Administrativa, Contábil e Financeira

A

PRhosper alicerça sua administração em
sólidas práticas de governança corporativa.
Os principais elementos de sua estrutura de
governança são o Conselho Deliberativo, o
Conselho Fiscal, a Diretoria-Executiva e os
Comitês. São órgãos colegiados, que atuam em
estreita sintonia.

Estrutura de Governança
Presidente do Conselho Deliberativo

Presidente do Conselho Fiscal

Conselheiros Rep. Patrocinadores
Conselheiros Rep. Participantes

Conselheiros Rep. Patrocinadores
Conselheiros Rep. Participantes

Diretor
Fin./Admin.

Diretorsuperintendente

Comitê
Investimentos

Administrativo/
Financeiro

Investimentos

Diretor
Jur/Seguridade

Auditores
de Contas

Comitê
Seguridade

Seguridade

Jurídico

Controles
Internos/Gestão
de Riscos

Compliance

Prestando contas
A PRhosper efetua a gestão contábil por plano de benefícios e em três
frentes de programas: previdencial, administrativo e investimentos. As
demonstrações contábeis visam apresentar informações transparentes
e consistentes sobre os planos e programas, detalhando as atividades
executadas pela entidade.
Em 2010, o plano de contas foi alterado em conformidade com a nova
legislação aplicável.
Os balancetes são periodicamente disponibilizados para todos os participantes no portal da PRhosper na internet e na intranet da patrocinadora.
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Demonstrações financeiras 2010
As demonstrações financeiras de 2010 foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, regulamentadas pelo Ministério da Previdência Social através da CGPC no 28, de 26 de janeiro
de 2009.

Balanço patrimonial sintético
Em milhares de Reais
Ativo

31/12/2010

Disponível

28

29

Realizável

857.321

797.886

Gestão administrativa

Despesas administrativas não atribuídas
às cotas

Total do ativo

Em 2010, foi consumido R$ 1,18 milhão para cobertura das despesas de
funcionamento da PRhosper. Os recursos necessários foram coletados
da patrocinadora e das sobras do fundo administrativo.

Passivo

Investimentos

Exigível operacional

Importante salientar que a patrocinadora paga diretamente várias despesas de funcionamento, incluindo os salários do pessoal cedido para a
administração do plano, locação de espaço, materiais de consumo,
equipamentos e sistemas de uso próprio.

Exigível contingencial
Patrimônio social
Patrimônio de cobertura do plano

Valores em milhares de Reais
Administração geral*

127

Relacionamento com participantes

313

Terceirização administrativa**

463

PIS/Cofins

157

Fundos
Total do passivo

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

Despesas com administração de
investimentos (atribuídas às cotas)
Em 2010, foi consumido R$ 1,96 milhão com as despesas relacionadas a
investimentos, incluindo despesas alocadas nos investimentos do Plano Básico Anterior.
Valores em milhares de Reais
Gestão de recursos (externos)

1.530

Terceirização administrativa*

285

Consultorias e Gestão de Riscos

144

* Abrange a administração externa dos investimentos, incluindo o
processamento de dados, cotas e sistemas de tecnologia da informação.
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31/12/2009

11

10

857.310

797.876

857.349

797.915

31/12/2010

31/12/2009

1.566

5.893

450

450

855.333

791.572

852.163

788.894

3.170

2.678

857.349

797.915

Gestão Administrativa, Contábil e Financeira

Gestão de Riscos
Os riscos da entidade, dos planos e dos investimentos são mapeados e
monitorados continuamente através do processo de controles internos.
Os riscos máximos aceitáveis para os investimentos são definidos na
Política de Investimentos. Os riscos de crédito, liquidez e mercado são
monitorados mensalmente, com apoio da consultoria especializada
Risk Office. Já os riscos operacionais, jurídicos e compliance são monitorados por meio do sistema de controles internos.
A existência de uma grade de riscos e de controles desenhada para os
riscos inerentes de um fundo de pensão, a dupla verificação de atividades críticas e o monitoramento contínuo por meio de auditorias independentes garantem a segurança das operações.

Auditorias Internas e Externas
Conforme o disposto na Resolução CGPC 13 de 2004, o Conselho Fiscal
reuniu-se para realizar os exames semestrais da gestão da PRhosper,
avaliar os controles internos da entidade, a aderência da gestão dos investimentos à Política de Investimentos, a aderência das hipóteses atuariais e a execução orçamentária. As recomendações de melhoria propostas pelo Conselho foram prontamente atendidas pela Diretoria.
Em 2010, a PRhosper recebeu a equipe de auditoria da matriz da patrocinadora, que verificou todos os processos internos da entidade, atestando a qualidade da gestão e dos controles internos.
A auditoria independente aprovou sem ressalvas as demonstrações financeiras de 2010.
Os controles internos foram avaliados por uma auditoria externa quanto à sua execução e efetividade, com resultado satisfatório. O relatório
de recomendações emitido pela auditoria independente foi submetido
à Diretoria, que aprovou a continuidade das ações em andamento.

Superintendência de Previdência
Complementar – Previc
Os relatórios financeiros do fechamento contábil 2010, incluindo os
pareceres de auditores independentes e dos atuários, foram encaminhados pela PRhosper à Previc no final de março de 2011, atendendo todos os requisitos previstos na legislação pertinente.
Em 2010, consolidou-se a implementação do novo modelo de órgão regulador e fiscalizador composto da Secretaria de Políticas de
Previdência Complementar (SPPC), da Superintendência de Previdência Complementar (Previc), do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e da Câmara de Recursos da Previdência
Complementar (CRPC).
Importante ressaltar que os participantes de fundos de pensão têm
direito a indicar um representante para o colegiado do órgão de
regulação (CNPC), participando ativamente das decisões que visam à melhoria contínua do Sistema de Previdência Complementar
no Brasil.
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A partir desta edição, as demonstrações
financeiras, o parecer da Diretoria e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal e o parecer do auditor
independente aprovando as contas estão
publicados exclusivamente na versão eletrônica do
Relatório Anual da PRhosper, disponível no portal
da PRhosper (www.prhosper.com).

PRhosper Previdência Rhodia
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 – Bloco B – 1º andar
Jd. São Luiz – São Paulo (SP) – CEP 05804-902
Fones: (11) 3741-7189/8318
E-mail: rhodia.prhosper@br.rhodia.com
Portal na internet: www.prhosper.com.br

