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Escolhemos como tema desta edição o conceito de semear, pois ele tem tudo a ver com o propósito da previdência privada. Assim como na natureza a semente cultivada e bem cuidada produz plantas, flores e frutos
saudáveis, investir numa poupança para o futuro gera
mais tranquilidade e qualidade de vida na aposentadoria. A ideia de semear pode nos remeter ainda às transformações na própria companhia patrocinadora, que
começa a cultivar uma nova era de sua existência a partir de sua aquisição pela Solvay, formalizada em setembro de 2011. Agora as duas organizações semeiam um
cuidadoso processo de integração. Unidas, elas somam
forças, gerando um dos maiores grupos químicos do
mundo.
A PRhosper encerrou 2011 com mais de 4.800 participantes, quase 3 mil deles ativos, e um patrimônio social consolidado de mais de R$ 937 milhões. No ano, foram pagos quase R$ 55 milhões em aposentadorias, resgates e portabilidades. Com constantes aprimoramentos nos processos de gestão e ações proativas no
gerenciamento dos investimentos, a PRhosper seguiu
empenhada em cumprir com excelência o seu papel:
ajudar os participantes a transformar as sementes da
poupança de longo prazo da previdência privada em
bons frutos a colher na aposentadoria. É uma tarefa à
qual nos dedicamos com afinco, atentos aos desafios e
oportunidades, buscando sempre os melhores caminhos, com processos e práticas pautados pelo rigor, ética e transparência.
2011 foi mais um ano de turbulências no contexto da
economia mundial, com destaque para a crise na Europa, em especial o baque da Grécia. Embora menos grave, a situação fiscal dos Estados Unidos também permanece frágil, sem sinais de recuperação econômica. Esse

Na renda fixa, a PRhosper introduziu um novo benchmark atrelado aos índices de inflação (IMA-B), decisão
que se revelou acertada. Os positivos resultados da renda fixa compensaram em parte a volatilidade da Bolsa.
No ano, a rentabilidade da cota dos planos de Contribuição Definida foi de 7,31%. Em seus onze anos de existência, as cotas dos planos de Contribuição Definida (Planos
Básico e Suplementar) evoluíram 450%, patamar superior à inflação do período medida pelo INPC (109%) e
superior ao rendimento do CDI no período (362%).
Em relação aos recursos garantidores dos benefícios do
Plano Básico Anterior, da modalidade Benefício Definido (ou renda vitalícia), vale destacar a alteração nas aplicações de renda fixa feitas de acordo com a revisão do
estudo ALM (Asset Liability Management), visando uma
melhor relação entre os investimentos e as obrigações
relativas aos benefícios a pagar. A mudança impactou
positivamente os resultados, permitindo uma redução
significativa do déficit do plano – que passou de aproximadamente R$ 44 milhões em 2010 para R$ 15 milhões
em 2011. O déficit já foi equacionado pela patrocinadora, que aportará os recursos necessários.
2012 deverá trazer novidades na estrutura organizacional da PRhosper em decorrência de alterações na estrutura da patrocinadora. Mudanças e transformações fazem parte da vida e do processo de semear. Importante
é ter em mente que, no presente, estamos sempre cultivando o futuro. E ele será tanto melhor quando mais
cuidado dedicarmos a irrigar e nutrir as sementes para
que elas germinem com vigor, proporcionando os melhores frutos. É com essa dedicação que a PRhosper trabalha, porque sua aspiração é ser uma entidade cada
vez melhor para os seus participantes.
Por meio deste relatório, compartilhamos com você os
esforços e as realizações de nossa entidade em 2011.
Boa leitura!

AOS PARTICIPANTES

Como fazemos tradicionalmente, preparamos este Relatório Anual de Informações com o objetivo de levar
aos participantes da PRhosper um panorama abrangente das atividades que desenvolvemos ao longo de
2011 e os resultados obtidos.

cenário global adverso afetou as Bolsas de Valores do
mundo todo, Brasil inclusive. Assim, em mais um ano
marcado por forte volatilidade, o resultado dos investimentos em renda variável foi negativo.

MENSAGEM

Caros participantes,
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INSTITUCIONAL

PERFIL

QUEM SOMOS
Entidade de previdência complementar sem fins lucrativos, a PRhosper Previdência Rhodia responde pela administração dos planos de benefícios oferecidos pela
Rhodia, uma empresa do Grupo Solvay, aos seus empregados no Brasil. A entidade é patrocinada pela Rhodia
Brasil e Rhodia Poliamida e Especialidades.
As atividades da PRhosper se alinham às estratégias da
companhia no âmbito da gestão de recursos humanos,
que buscam valorizar o indivíduo não apenas como
profissional, mas como um ser humano em toda a sua
integralidade. E, nos dias de hoje, previdência complementar é um item essencial para assegurar às pessoas
um futuro mais tranquilo e com qualidade de vida na
aposentadoria. Por isso mesmo, esse é um benefício valorizado por todos os colaboradores. É um fator que
agrega pontos na satisfação dos funcionários e contribui para atrair e reter talentos.
Ciente da crescente importância de suas atividades, a
PRhosper se empenha em trilhar uma jornada de evolução constante, congregando as melhores políticas e
práticas para garantir que os recursos sejam gerenciados de maneira eficiente, rigorosa e transparente.
É um caminho que a PRhosper segue pautada por três
dimensões-chave:

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

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

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

2011 – PRHOSPER EM SÍNTESE
PATRIMÔNIO SOCIAL:

R$ 937.027.346,00

PARTICIPANTES EM DEZEMBRO DE 2011:

4.844

BENEFÍCIOS PAGOS NO ANO:

R$ 54.905.325,00

(incluindo resgates e portabilidades)

RENDA MÉDIA DO ASSISTIDO
(PRESTAÇÃO CONTINUADA):

R$ 2.297,00

(todos os planos e benefícios)

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ATIVO:

40 anos

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ASSISTIDO:

68 anos

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 (até maio de 2011)
Renato Ferreira do Amaral (a partir de maio de 2011)
Conselho Fiscal
Rubens André Bueno – Presidente do Conselho
Miris Nascimento A. Silva – Representante da Patrocinadora (até agosto de 2011)
Victor Muniz Batista (a partir de agosto de 2011)
Marina Pisaneschi – Representante dos Participantes
Diretoria-Executiva
Valeria Bernasconi – Diretora-Superintendente
Denise Nader Porcelli – Diretora
Pedro Luiz Ferreira Mattos – Diretor
Atuário
Towers Watson
Auditoria Externa
Ernest & Young Terço
Serviços Externos
Itaú Soluções Previdenciárias – Sistemas, Gestão do Passivo,
Processamento dos Investimentos 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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GOVERNANÇA

MODELO E ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
O modelo de governança corporativa da PRhosper busca contemplar as melhores práticas, tendo como pilares
da gestão os princípios e valores da entidade e uma forte sintonia entre os vários colegiados: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria-Executiva e Comitês.
Ao longo de 2011, houve duas mudanças no quadro de
conselheiros, relativas a dois profissionais que se desligaram da patrocinadora. No Conselho Deliberativo, o
conselheiro suplente Renato do Amaral Ferreira assumiu em maio a vaga de conselheiro representante dos
participantes em substituição a Estela Cristina de Medeiros Salvadori. No Conselho Fiscal, Victor Batista Muniz foi nomeado, em agosto, conselheiro representante
dos patrocinadores em substituição a Miris Nascimento A. Silva.

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
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Investimentos

Diretor
Jur./Seguridade

Auditores
de Contas

Comitê
Seguridade

Seguridade

Jurídico

Controles
Internos/Gestão
de Riscos

Compliance

GESTÃO DE RISCOS
A PRhosper dispõe de rigorosos mecanismos para o gerenciamento dos riscos da entidade, dos planos e dos
investimentos. Por meio do processo de controles internos, eles são mapeados e continuamente monitorados.
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.
Uma grade de riscos e de controles desenhada para os
riscos inerentes de um fundo de pensão permanentemente atualizada, 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, a aderência da gestão dos investimentos à Política de Investimentos, a aderência das hipóteses atuariais
e a execução orçamentária. As recomendações de melhoria propostas pelo Conselho foram prontamente
atendidas pela Diretoria.
A auditoria independente aprovou sem ressalvas as demonstrações financeiras de 2011.
Outra ação importante no ano foi a promoção do 4º Ciclo de Controles Internos, com a realização de auditoria
externa visando avaliar a efetividade na execução dos
controles implementados. O relatório da auditoria externa foi reportado à Diretoria, que definiu planos de
ação para atender às recomendações propostas.
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SEGURIDADE

GESTÃO DE

PLANOS PRHOSPER

QUEM SÃO OS PARTICIPANTES

A PRhosper administra dois planos previdenciais:

A PRhosper encerrou o ano com 4.844 participantes, sendo que o contribuinte mais jovem tem 16 anos e o assistido mais idoso, 98 anos. A maioria dos participantes, porém, está na faixa dos 35 aos 54 anos. Os homens são a
maioria, refletindo o próprio perfil da população Rhodia.

1) 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.
2) Plano Suplementar: do tipo contribuição definida,
no qual a Rhodia e o participante efetuam contribuições.
Além dos planos previdenciais, a PRhosper administra o
Plano de Gestão Administrativa – PGA, que define a forma com a entidade é administrada. Em 2011, a PRhosper implantou a gestão segregada dos investimentos
relativos ao PGA. Dessa forma, torna ainda mais transparente a gestão dos recursos previdenciais e daqueles
referentes à administração da entidade.

Total de participantes por plano
Dez. 2011

Dez. 2010

Plano Básico

4.764

4.943

Plano Suplementar

2.621

2.526

Novos participantes em 2011
Plano Básico

337

Plano Suplementar

273

Participantes por tipo
Ativos (empregados da patrocinadora)

2.915

Aposentados e pensionistas

1.333

Benefício Proporcional Diferido (BPD)

397

Aguardando opção

225

Autopatrocinados

19

Distribuição por sexo
Feminino

23%

Masculino

77%

Distribuição por idade

8

até 19 anos

0,37%

de 20 a 29 anos

12,85%

de 30 a 39 anos

23,28%

de 40 a 49 anos

20,08%

de 50 a 59 anos

16,06%

de 60 a 69 anos

16,46%

de 70 a 79 anos

8,38%

acima de 80 anos

2,52%

RELACIONAMENTO COM O
ASSOCIADO
Para garantir um padrão de excelência no relacionamento com os participantes, a PRhosper dispõe de um
amplo leque de recursos de comunicação, interação e
atendimento.
No site da entidade, os associados encontram informações sobre a PRhosper, planos, políticas e outros conteúdos institucionais, notícias diversas sobre previdência
privada, além de uma ferramenta de simulação. Já o boletim impresso PRhosperar, editado periodicamente,
traz as notícias mais recentes e relevantes de interesse
dos participantes. Comunicados por e-mail e correio
são outros recursos de informação utilizados.
Além disso, os associados contam com uma equipe de
especialistas da PRhosper sempre pronta para atendê-los. Ao longo do ano, esses profissionais ofereceram
dezenas de consultorias individuais e apoiaram os participantes em decisões relevantes, como idade de início
de aposentadoria, investimentos e uso dos recursos.
Além de orientar e esclarecer dúvidas, essa interação
com os participantes é uma oportunidade para abordar
temas como planejamento financeiro e preparação
para a aposentadoria.

No ano, um dos fatos de grande repercussão tanto entre empregados como ex-empregados associados à
PRhosper foi a compra do Grupo Rhodia pelo Grupo
Solvay e a integração das duas organizações. Uma das
questões bastante citadas durante as reuniões de informação foi em relação à previdência privada, reafirmando a importância que as pessoas atribuem a esse benefício. Usando diferentes meios de comunicação, a
Direção da PRhosper manteve seus associados prontamente informados. A Solvay e a Rhodia já deram início a
um bem-cuidado processo de integração, que busca
somar recursos e incorporar os melhores processos e
práticas rumo ao objetivo maior da união das duas companhias: ser um Grupo ainda mais forte, que finca posição entre as maiores empresas do setor químico no
mundo. A integração em andamento oferecerá a ambas
as empresas, oportunamente, uma avaliação sobre as
questões envolvendo os Planos de Previdência. Porém,
no curto prazo nada muda.
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SEGURIDADE

GESTÃO DE

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 2011 destacam-se:
 Resolução CNPC nº 2, de 3 de março de 2011
Nessa data, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) aprovou alterações na Resolução
CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006.
As mudanças referem-se aos procedimentos a serem
observados pelas entidades fechadas de previdência
complementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter
previdenciário.
 Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011
Publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2011, essa resolução dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar e revoga a Resolução CGPC nº 28, de
26 de janeiro de 2009, e a Resolução CNPC nº 1, de 3 de
março de 2011.
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SITUAÇÃO ATUARIAL DOS
PLANOS
Principais hipóteses financeiras e
demográficas
O Conselho Deliberativo da PRhosper aprovou, para o
fechamento do exercício 2011, a redução da meta atuarial de INPC + 5,8% para INPC + 5,5%. Essa diminuição
do indicador de juros visa conferir maior segurança aos
planos, já antecipando a tendência de redução nas taxas de juros do Brasil.
A mudança impactou diretamente o montante das reservas da renda vitalícia, gerando um acréscimo no passivo da ordem de R$ 10,8 milhões.
A tábua de mortalidade utilizada para o cálculo das reservas de renda vitalícia (tábua AT-83, segregada por
sexo) foi mantida.

Planos da modalidade Benefício
Definido (Renda Vitalícia)

PLANO SUPLEMENTAR – BENEFÍCIO DEFINIDO
(RENDA VITALÍCIA EM COTAS)

PLANO BÁSICO – BENEFÍCIO DEFINIDO

No fechamento de 2011, o Plano Suplementar da modalidade Benefício Definido encontrava-se equilibrado
atuarialmente.

No fechamento de 2011, o Plano Básico da modalidade
Benefício Definido encontrava-se equilibrado atuarialmente.
O retorno dos investimentos dessa modalidade superou
a meta atuarial, gerando um ganho financeiro de R$ 16
milhões. Além disso, a decisão da Direção da PRhosper
de alterar a contabilização de uma parcela dos investimentos das reservas de Benefício Definido mostrou-se
acertada. Os investimentos do Fundo Itaú Stix, que antes
eram marcados até o vencimento, no final de dezembro
passaram a ser marcados a mercado, gerando um resultado positivo de R$ 27 milhões para o plano, integralmente reconhecido no ano. Por outro lado, o plano sofreu perdas atuariais equivalentes a R$ 14 milhões decorrentes, em parte, do ajuste na taxa de juros da meta
atuarial, conforme mencionado no item anterior.

As reservas do Plano Suplementar Anterior, referente
aos participantes que recebem renda vitalícia em cotas,
estão integralmente cobertas, no valor de R$ 1,4 milhão.
Essa parcela gerou um excedente de R$ 65 mil, alocado
na conta de Reserva de Contingência.

Considerados em seu conjunto, os resultados obtidos
no ano permitiram reduzir o déficit do Plano Básico
da modalidade Benefício Definido (Plano Básico Anterior) de R$ 44 milhões (em 2010) para R$ 15 milhões (em
2011), integralmente equacionado pela patrocinadora
por meio de contribuições a serem financiadas em prestações anuais ajustáveis.
Reconciliação atuarial
(em milhares de Reais)

Déficit equacionado em 31/12/2010

(44.262)

(+) Ganhos financeiros com investimentos em 2011

43.086

(-) Perdas atuariais em 2011

(3.682)

= Insuficiência antes das Mudanças de Hipóteses

(4.858)

(-) Redução da Taxa de Desconto (de 5,8% para 5,5%)

(10.784)

= Insuficiência em 31/12/2011

(15.643)

Alocação da Insuficiência
Contribuições Futuras – Ativos (cobertura Benefícios
Mínimo e de Risco)

(5.670)

Provisão Matemática a Constituir (Renda Vitalícia)

(9.973)

Mais detalhes podem ser encontrados no Parecer Atuarial, disponível na versão completa do Relatório Anual, que pode ser baixado no portal
www.prhosper.com.br.
Os planos da PRhosper vigentes desde 2007 encontram-se disponíveis no portal da entidade na
internet e na intranet.
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INVESTIMENTOS

GESTÃO DE

PERSPECTIVAS DE MERCADO
O movimento de redução das taxas de juros observado
em 2011 deverá prosseguir em 2012. A expectativa é
que a taxa Selic definida pelo Banco Central continue
sendo gradualmente reduzida ao longo do ano. O boletim Focus, que traz uma média das expectativas das
principais instituições financeiras atuantes no País, projeta que ela pode chegar a 9,0%. Assim, os juros reais da
Selic estarão próximos de 4,0%, caso se concretize a inflação medida pelo IPCA de 5,42% projetada para o ano
2012 pelo mesmo boletim Focus em sua edição de 9 de
dezembro de 2011.

Indicadores 2011
CDI

IMA-B

IBr-x

jan/11

0,86

-0,31

-3,49

fev/11

0,84

0,64

2

Outro fator importante que deve ser considerado são as
taxas oferecidas pelas NTN-Bs. Esses títulos, que iniciaram 2011 oferecendo entre 5,5% e 6,5% de taxa real dependendo do vencimento, no final do período já estavam apresentando juros reais de 4,0% a 5,65%. A queda
foi mais acentuada durante o segundo semestre do ano.

mar/11

0,92

1,56

2,26

abr/11

0,84

0,55

-3,68

mai/11

0,99

1,49

-2,27

jun/11

0,95

-0,3

-1,55

jul/11

0,97

0,67

-5,01

ago/11

1,07

5,43

-4,16

Seguindo o curso da taxa Selic e das NTN-Bs, os juros
prefixados também sofreram fortes reduções ao longo
de 2011. Eles iniciaram o ano entre 11,0% e 12,5% dependendo do vencimento e fecharam 2011 entre 9,5%
e 11,0%.

set/11

0,94

0,66

-4,55

out/11

0,88

1,55

8,84

nov/11

0,86

2,04

-1,06

Todos esses movimentos de redução de taxas devem
continuar ao longo de 2012, embora não com a mesma
intensidade.
Em relação à inflação, o cenário foi mais preocupante no
início de 2011. A expectativa agora é que ela fique mais
próxima do centro da meta de 4,5% perseguida pelo
Banco Central, embora não se acredite que atinja esse
patamar já em 2012. Para o ano, a expectativa é de
5,42%, segundo o boletim Focus.
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vivem uma situação fiscal delicada, porém não tão deteriorada como a da Europa. Mas também não devem
apresentar uma retomada econômica tão cedo. Quem
deve continuar puxando a economia em 2012 são os
países emergentes, apesar de alguns deles – como a
China e o próprio Brasil – já apresentarem sinais de desaceleração.

Para a Bolsa, a exemplo de 2011, o cenário continua bastante incerto, com decisões políticas importantes a serem tomadas na Europa. Os Estados Unidos também

dez/11

0,91

0,31

1,52

2011

11,64%

15,49%

-11,38%

Para os próximos cinco anos, a tendência da taxa básica
de juros medida pela Selic deve continuar seu movimento de queda, apesar de um possível período de elevação em meados de 2013.
Os juros reais, seguindo a tendência da Selic, devem
continuar em processo de redução, o que deve fazer
com que as taxas pagas pelas NTN-Bs sigam o mesmo
movimento descendente no longo prazo. O mesmo
vale para as taxas prefixadas, apenas com a ressalva de
que estas dependem mais de cenários positivos de inflação para continuarem seu movimento de queda.

A inflação deve migrar gradativamente para próximo da
meta perseguida pelo Banco Central nos próximos
anos. Mesmo assim, na média, deve continuar acima do
centro da meta nos próximos cinco anos. Um fator de
preocupação é a possível retomada dos países desenvolvidos, o que poderia elevar a inflação quando isso
acontecer.
Na medida em que os problemas dos países desenvolvidos forem sendo resolvidos, a Bolsa deve voltar a obter
retornos que compensem a sua maior volatilidade e
pode se tornar cada vez mais importante na carteira dos
investidores, uma vez que a expectativa é que a renda
fixa se torne gradativamente menos atraente, dado o
cenário projetado de redução das taxas de juros.

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 benefício, limites de alocação, limites de risco e seleção de ativos permitidos, em consonância com os requisitos legais da resolução CVM 3.792, que define os critérios de investimentos para fundos de pensão.
A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo para o período 2011-2015 estabeleceu os seguintes parâmetros principais:

Objetivos de alocação macro

Esse contexto é dependente não só da melhora do cenário econômico mundial, mas principalmente das medidas tomadas internamente no País, com um controle
cada vez maior das finanças públicas. Isso fará com que
a inflação provocada pelo elevado gasto do governo diminua, e os juros possam seguir em trajetória descendente, permitindo que a economia continue a crescer
de forma sustentável.

 até100% em Renda Fixa

O cenário de juros e o risco de inflação para os próximos
anos refletem a necessidade de a carteira ajustar a alocação da parcela destinada ao IMA-B na Política de Investimentos, o que foi iniciado pela PRhosper em janeiro de 2012.

 Renda Fixa: 85%% CDI + 15% IMA-B*

 até 10 % em Investimentos Estruturados
 até 1% em Investimentos no Exterior
 0% em Imóveis

Benchmarks (indicadores de rentabilidade dos
segmentos de investimentos)
 Renda Variável: 100% IBr-x
 Investimentos Estruturados: 100% IMM
 Investimentos no Exterior: 100% IBr-x
 Imóveis: INPC + 5,5%
No final do ano 2011, o Conselho Deliberativo aprovou
alterações na Política para os exercícios seguintes:
 Benchmark de Renda Fixa: 70% CDI + 30% IMA-B*
* O benchmark IMA-B mede o retorno médio dos títulos do
governo vinculados ao IPCA.
 Inclusão do segmento Renda Variável Ativa, com
benchmark IBr-x + 3% a.a.
Esse segmento visa buscar investimentos que não estejam diretamente vinculados com o índice IBr-x.
GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Planejamento Estratégico da Entidade

Estratégico

Alocação Estratégica dos Ativos
Política de Investimentos
Monitoramento

A volatilidade esperada para o segmento de renda variável reforça a necessidade de medir o desempenho
ajustado pelo risco e de migrar uma parcela da renda
variável para gestão ativa, perseguindo outros indicadores que não o IBr-x.

 até 30% em Renda Variável

Estrutura e Seleção de Gestores
Mandato dos Gestores
Gestão do Investimento
Processamento, Contabilização e Cotas

Tático
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PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS

Os movimentos das carteiras e dos fundos, o tipo e a
qualidade dos ativos, os riscos, as precificações e o atendimento aos requisitos legais são monitorados pela
consultoria especializada Risk Office.

Para a execução da Política de Investimento, a PRhosper
contrata gestores externos especializados. Por meio de
carteiras balanceadas e fundos exclusivos, eles realizam
a macroalocação dos recursos entre renda fixa e renda
variável. A administração e a custódia de ativos são descentralizadas por gestor.
Distribuição dos recursos por gestor
(incluindo fundos exclusivos)
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
BNP Paribas

138.140

HSBC

244.076

Itaú-Unibanco

390.758

Western Asset

163.004

Própria (Imóveis)

Investimentos da Gestão Previdencial
Cada tipo de plano de benefício tem características próprias. Assim, a Política de Investimentos define objetivos diferentes para cada um deles. O quadro abaixo
mostra em quais modalidades são aplicados os recursos
para cada tipo de plano.
Veículos de Investimentos – Contribuição
Definida e Benefício Definido
Plano Básico Anterior
Planos Básico e
(Benefício Definido/
Suplementar
Renda Vitalícia)
(Contribuição Definida)

2.084

X

X

Imóveis

Não investe

X

Renda Fixa - Fundos
exclusivos ALM - Títulos
marcados até o
vencimento

Não investe

X

Renda Fixa - Fundos
Condominiais

Não investe

X

Carteira Balanceada –
gestão discricionária
em fundos e carteiras
de Renda Fixa e Renda
Variável

MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
(PLANOS BÁSICO E SUPLEMENTAR)

MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO
(PLANO BÁSICO ANTERIOR/RENDA VITALÍCIA)

A modalidade de contribuição definida 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.

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 comprometidos.

A composição dos investimentos dos Planos Básico e
Suplementar da modalidade Contribuição Definida 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 desses planos é administrada através de carteiras balanceadas compostas de Fundos
Condominiais não exclusivos de renda fixa e renda variável marcados a valor de mercado. Os títulos são avaliados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
contratados no período.

A composição dos investimentos da modalidade de Benefício Definido (Plano Básico Anterior) é determinada
pelo estudo ALM - Asset Liability Management (Gerenciamento Ativo x Passivo). A carteira de investimentos
da reserva garantidora dos benefícios de renda vitalícia
é composta por uma parcela da carteira administrada
comum a todos os planos, composta de títulos de renda
fixa e de renda variável marcados a mercado, de fundos
exclusivos de títulos de renda fixa de longo prazo denominados Fundos ALM marcados até o vencimento e
marcados a mercado, e de fundos de renda fixa marcados a mercado destinados aos pagamentos de curto
prazo e de imóveis.

Em dezembro de 2011, os ativos garantidores dessa modalidade estavam investidos conforme o quadro abaixo.

Em dezembro, os ativos garantidores da reservas do Benefício Definido (Plano Básico Anterior) estavam investidos conforme o quadro abaixo.

Composição dos investimentos –
Carteira Balanceada
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)*
Disponível

23

Renda Fixa

429.189

Renda Variável

86.415

Derivativos e BM&F

4.154

* Inclui R$ 1,4 milhão, valor alocado via rateio para a modalidade Beneficio
Definido

Rentabilidade da Carteira Balanceada
Carteira

Benchmark

Renda Fixa

13,10%

12,14% 85% CDI + 15% IMA-B

Renda Variável

-13,55%

-11,39% IBr-x

Composição dos Investimentos
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Carteira Balanceada*

1.402

Renda Fixa (Fundos CDI)**

22.827

Renda Fixa (Fundos ALM)
– títulos públicos marcados no vencimento
(Fundo Defense)
– títulos públicos marcados a mercado (Fundo Stix)
Imóveis

125.360
266.871
2.084

* Ver detalhamento da Carteira Balanceada no quadro à esquerda
** Os recursos destinados aos pagamentos de benefícios no curto prazo são
investidos em fundos não exclusivos que têm como objetivo de retorno a
variação do CDI
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Renda Fixa - Fundos ALM (títulos públicos
de longo prazo)
No exercício de 2011, a PRhosper decidiu pela alteração
da marcação do fundo Stix FI – Itaú de “títulos mantidos
até o vencimento” para “títulos para negociação”. Para
essa alteração, foi realizado estudo ALM conduzido pela
consultoria PPS – Portfólio Performance, ressaltando as
análises de liquidez e solvência das reservas garantidoras do benefício de renda vitalícia. Esses estudos foram
aprovados pela Diretoria e pelo Conselho em dezembro
de 2011.

2011
Fundo STIX Itaú*

13,62%

12,23%

14,01%

12,23%

Imóveis**

244,86%

12,23%

* Rentabilidade do Fundo Stix acumulada até o dia 28 dezembro, dia
anterior à alteração de marcação dos títulos NTN-B e NTN-C
** Rentabilidade dos imóveis impactada positivamente pelo retorno
financeiro da locação de vagas recebidas em sistema de comodato
localizadas no Centro Empresarial de São Paulo

(Em milhares de Reais)
Título
LFT

Vencimento

Valor Aquisição

Custo Contábil
(em 28/12/2011)

Benchmark
meta atuarial INPC+5,8%

Fundo Defense HSBC

O quadro abaixo apresenta o resultado reconhecido em
29 de dezembro de 2011:

Valor Mercado
(em 30/12/2011)

Resultado
Reconhecido

2012

2.183

2.187

2.189

NTN-B

2014-2045

101.387

115.559

124.375

8.816

NTN-C

2017

73.539

122.007

140.308

18.301

177.109

239.753

266.872

27.119

Total

16

Rentabilidade dos Fundos ALM e dos
Imóveis (2011)

2

Investimentos da Gestão
Administrativa

Rentabilidade por cota

Em agosto de 2011, a PRhosper implantou a segregação
real dos investimentos previdenciais e administrativos,
de forma a conferir maior transparência à gestão dos
recursos relativos a cada um deles.
Assim, os recursos coletados da patrocinadora e dos
participantes autopatrocinados e BPD destinados aos
investimentos de curto prazo foram aplicados em um
fundo condominial exclusivo para o Plano Administrativo. Antes, esses recursos eram investidos nos mesmos
veículos da modalidade Benefício Definido.

Considerados todos os planos, modalidades e veículos
de investimentos, a rentabilidade da entidade foi de
10,13%. A rentabilidade após despesas da cota CD (Contribuição Definida) foi de 7,31%.
* Rentabilidade acumulada sem ganhos de alteração da marcação dos
títulos do Fundo Stix

Veja o comparativo da cota CD com os indicadores financeiros.

500

Investimento do Plano de Gestão
Administrativa

COTA CD
450%

400

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Fundo Soberano

Evolução da cota CD

(dezembro de 2000 até dezembro de 2011)

1.190
300

CDI
362%

Rentabilidade do Fundo*

Renda Fixa - PGA - Fundo Itaú
Soberano (a partir de agosto
de 2011)

2011

Benchmark 100%CDI

4,66%

4,74%

200

INPC
109%
100

* O fundo selecionado tem por objetivo de retorno a variação do CDI
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

O resumo do demonstrativo de investimentos na
data de 31 de dezembro de 2011 encontra-se no
Relatório Completo, em versão eletrônica disponível no portal www.prhosper.com.br
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As demonstrações contábeis visam apresentar informações transparentes e consistentes sobre os planos e programas, detalhando as atividades executadas. Os balancetes são periodicamente disponibilizados para todos
os participantes no portal da PRhosper na internet e na
intranet da patrocinadora.

RECEITAS
Gestão Previdencial
A gestão previdencial tem três fontes de custeio:
 Os patrocinadores contribuem para o custeio previdencial (formação de poupança e pagamento de benefícios) em ambos os planos.
 Os participantes contribuem apenas no Plano Suplementar, com exceção de alguns autopatrocinados do
Plano Básico que assumiram o custeio de sua participação.
 O Fundo de Reversão, que é formado pela sobra das
contribuições da conta da patrocinadora de participantes que se desligam antes de completar 20 anos e
resgatam sua parcela de direito do saldo da patrocinadora.
No ano, os participantes contribuíram com R$ 9,7 milhões,
os patrocinadores com R$ 13,4 milhões e R$ 1,8 milhão foi
transferido do Fundo Previdencial de Reversão.

Gestão Administrativa
O Plano de Custeio da PRhosper prevê três fontes de
custeio para cobertura das despesas administrativas:
 Patrocinadora – Os patrocinadores cobrem a quase
totalidade das despesas administrativas não atribuídas aos investimentos, tendo aportado no ano para
essa finalidade R$ 1,2 milhão.
 Participantes – Conforme estabelecido pelo regulamento do plano, os participantes autopatrocinados e
vinculados (BPD) contribuem para as despesas administrativas.
Os participantes ativos e os assistidos não pagam as
despesas administrativas, integralmente custeadas
pelos patrocinadores.
 Investimentos – Custeio recebido do retorno dos investimentos.
Contribuições Gestão Administrativa –
Patrocinadora e Participantes
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Plano Básico
Participantes
Patrocinadores

Participantes
Patrocinadores
Fundo Previdencial de
Reversão

Plano Básico

Plano Suplementar

14

9.701

8.034

5.370

880

930

* Apenas os participantes autopatrocinados fazem contribuição no Plano
Básico

46

34

611

591

Contribuições Gestão Administrativa –
Investimentos
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Contribuições Gestão Previdencial
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Plano Suplementar

Debitado dos
investimentos

Plano Básico

Plano Suplementar

1.241

745

DESPESAS

Despesas com administração de
investimentos (atribuídos às cotas)

Despesas administrativas não
atribuídas às cotas

Em 2011, R$ 2 milhões de despesas* foram custeadas
pela rentabilidade dos investimentos.

As despesas de funcionamento da PRhosper totalizaram R$ 1,1 milhão em 2011.

* Não computados custos de gestão dos fundos Stix, Defense, Institucional e
Targus debitados diretamente da cota do fundo

Vale ressaltar 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.

Em 2011 foram investidos R$ 195 mil em estudos para
melhoria da estrutura da gestão de investimentos.

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Administração Geral*

90

Relacionamento com Participantes

123

Auditorias e Consultorias**

142

Terceirização***

496

Impostos

236

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Gestão de Recursos*

1.395

Gestão de Riscos

72

Consultorias**

195

Terceirização***

325

* Abrange a gestão externa dos investimentos das carteiras administradas
** Inclui estudos de investimentos, assessoria para elaboração da Política de
Investimentos, assessoria jurídica e avaliação de imóveis
*** Abrange processamento de dados, cálculo e publicação das cotas,
emissão de documentos legais e contabilidade

* Inclui algumas despesas de funcionamento que não são pagas
diretamente pela patrocinadora
** Inclui custos de auditoria, avaliação e consultoria atuarial e consultoria
jurídica
*** Inclui a administração externa dos planos abrangendo gestão do
passivo, terceirização de serviços de seguridade e tesouraria,
contabilidade e sistemas de tecnologia da informação
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Despesa com Gestão Previdencial
Os pagamentos efetuados – incluindo aposentadorias,
resgates e portabilidades – somaram R$ 54,9 milhões.
No ano de 2011, foram concedidos 11 novos benefícios
de aposentadoria em forma de renda mensal e realizados 77 pagamentos de benefícios mínimo e de risco e a
participantes aposentados ou pensionistas com renda
mensal inferior a 1 UP que optaram por receber a reserva matemática em forma de pagamento único.

Benefícios Pagos por Plano
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Plano Básico
Plano Suplementar

48.752
6.154

Benefícios pagos por tipo

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Renda Mensal (aposentadoria normal/antecipada,
pensão por morte, pensão por invalidez)
Portabilidade para outros planos

45.925
454

Devolução por desligamento (resgates)

6.569

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

1.955

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 2011

Balanço Patrimonial Sintético
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

2011

As demonstrações financeiras de 2011 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, regulamentadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar através da CNPC no 08 de 31 de
outubro de 2011, entre outras.

Ativo
Disponível

22

28

Realizável

938.063

857.601

Gestão Administrativa
Investimentos
Total do ativo

Evolução do Patrimônio Social Consolidado
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
2007
701.690

2008
714.657

2009
791.572

857.333

7

11

938.056

857.590

938.085

857.629

1.058

1.566
730

Passivo
Exigível Operacional

2010

2010

2011

Exigível Contingencial

-

937.027

Investimentos

-

730

Patrimônio Social

937.027

855.333

Patrimônio de Cobertura do Plano

934.285

852.163

Provisões Matemáticas

934.219

852.104

Benefícios Concedidos

554.091

528.143

Benefícios a Conceder

390.101

368.223

(9.973)

(44.262)

Evolução do Patrimônio Social por Plano
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)
Tipo do Plano

2011

2010

Plano Básico

723.735

665.384

Plano Suplementar

212.244

189.213

Plano de Gestão Administrativa –
Básico

585

471

Plano de Gestão Administrativa –
Suplementar

463

265

(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio Técnico
Fundos
Total do passivo

66

59

2.742

3.170

938.085

857.629

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

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

