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MensageM aos ParticiPantes
é com grande satisfação que comunicamos o resultado
alcançado em 2012: a Prhosper atingiu a inédita marca
de fundo bilionário, encerrando o exercício com um
patrimônio social consolidado de mais de r$ 1,074 bilhão.
Cientes de nossa capacidade de trabalho e eficiência,
nós, da Prhosper, somos uma entidade voltada aos
interesses dos participantes e das patrocinadoras. em
função disso, aprimoramos constantemente nossos
processos de gestão e somos proativos no gerenciamento
dos investimentos.
Atentos aos desafios e oportunidades, buscamos
sempre os melhores caminhos, pensando em você
e em sua tranquilidade financeira no futuro, caro
participante: respeitamos suas necessidades e objetivos;
desenvolvemos práticas e processos pautados pelo rigor,
ética e transparência.
em 2012, os ajustes na economia brasileira, sobretudo a
trajetória de queda da selic, exigiram maior atenção aos
investimentos.
Resultado de turbulência no cenário econômico mundial,
ventos fortes afetaram também o Brasil, com destaque
para a taxa básica de juros que, em trajetória histórica de
redução, fechou o ano de 2012 em 7,25%, resultando em
uma taxa real de juros historicamente baixa (2%).
tal movimento agitou a maré dos investimentos, fazendo
com que gestores e investidores intensificassem seus
esforços para garantir bons resultados rumo ao seu
destino: a melhor rentabilidade.
Este cenário, no entanto, beneficiou investimentos
atrelados à taxa de juros e inflação, IMA-B (Índice de
Mercado anbima – série B), demonstrando acertada a
nossa decisão de mudança no benchmark, iniciada em
2011 (conforme já mencionado em relatório anterior).
os investimentos em bolsa também sinalizaram novos
rumos frente a um cenário mais otimista diante do
movimento de recuperação das nações desenvolvidas
frente a crise mundial anterior.
em 2012, a rentabilidade da cota dos planos de
Contribuição Definida foi de 14,91%. Em seus doze anos
de existência (desde janeiro/2001), as cotas dos planos
de Contribuição Definida (Planos Básico e Suplementar)
evoluíram 532%, patamar superior à inflação do período,
medida pelo inPc (122%) e superior ao rendimento do
cdi no período (402%).

em relação aos recursos garantidores dos benefícios do
Plano Básico Anterior, da modalidade Benefício Definido
(ou renda vitalícia), vale destacar a excelente performance
dos fundos alM (visam o casamento dos passivos –
obrigações – com os investimentos).
Estes fundos - estruturados predominantemente com
papéis do Governo de longo prazo, as NTN-B (atreladas
ao IPCA) e as NTN-C (atreladas ao IGP-M) -beneficiaramse da forte queda na taxa de juros, apresentando
rentabilidade total combinada de 22%.
Parte destes fundos foi marcada a valor de mercado
no final de dezembro de 2011 e pôde acompanhar o
movimento da taxa de juros. estes resultados impactaram
positivamente a performance do Plano Básico, permitindo
a reversão do déficit do plano (passou de R$ 15 milhões
negativo, em 2011, para r$ 26 milhões positivo, em 2012).
Este resultado demonstra que o Plano Básico encontra-se
estabilizado e que flutuações são esperadas e permitidas,
sem que coloquem em risco as reservas dos milhares de
participantes.
assim, diante deste mar agitado, é fundamental que
você, participante, tome o leme de sua vida financeira,
acompanhe os acontecimentos e esteja sempre pronto a
rever sua estratégia, quando necessário.
como bons marinheiros, estamos sempre dispostos a
mudar e abertos aos desafios. Acreditamos nos bons
ventos e nos adaptamos com facilidade à força das
marés, certos de nosso principal objetivo: uma trajetória
segura, mesmo nos momentos de turbulência, rumo a um
cenário de céu aberto e mar tranquilo, não importando a
duração do percurso.
somos sua equipe de apoio, sempre atentos a lhe
fornecer as melhores condições de segurança para um
destino tranquilo: seu futuro. conte sempre conosco!
Assumimos, para o ano de 2013, o desafio de garantir
continuidade aos excelentes resultados obtidos em
2012, sem deixar de buscar novas conquistas. Afinal,
acreditamos na constante evolução.
Contamos com você nesta jornada. Esperamos que
se sinta confiante e disposto a assumir o controle de
sua vida financeira, observando a direção dos ventos e
vislumbrando novos horizontes.
Apresentamos a você, neste relatório, nossos esforços e
realizações em 2012.

Boa leitura!
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PERFIL INSTITUCIONAL
QUEM SOMOS
Nós, da PRhosper Previdência Rhodia, somos uma
entidade de previdência complementar sem fins
lucrativos. Respondemos fundamentalmente pela
administração dos planos de benefícios oferecidos
pela Rhodia - empresa do Grupo Solvay -, aos seus
empregados no Brasil. A entidade é patrocinada pela
Rhodia Brasil e Rhodia Poliamida e Especialidades.
Buscamos valorizar o indivíduo não apenas como
profissional, mas como ser humano em toda a sua
extensão, desenvolvendo nossas atividades em
linha com a estratégia da companhia na gestão de
recursos humanos.
Para nós, a previdência complementar é
fundamental para garantir às pessoas maior
qualidade de vida na aposentadoria, permitindolhes planejar um futuro melhor. Além disso,
alegra-nos constatar o quanto este benefício vem
sendo valorizado e reconhecido pelos nossos
colaboradores, representando um meio de atração
e retenção de talentos.
Temos plena consciência do quanto nosso
trabalho ganha importância a cada ano. Esta
constatação nos fortalece e nos motiva a buscar o
aprimoramento contínuo, por meio de uma gestão
de recursos eficiente, pautada pela transparência e
seriedade, observando principalmente:

nossa 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.

PRhosper Relatório Anual 2012
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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.

nossos 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.

nossa 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.

PRhosper Relatório Anual 2012
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2012 - PRHOSPER EM SÍNTESE
PATRIMÔNIO SOCIAL

RENDA MÉDIA DO ASSISTIDO
(Prestação continuada)

r$ 1.074.298.908

r$ 2.587,00

PARTICIPANTES EM DEZEMBRO DE 2012

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ATIVO

4.816

40 anos

BENEFÍCIOS PAGOS NO ANO

IDADE MÉDIA DO PARTICIPANTE ASSISTIDO

r$ 53.539.734,75

68 anos

(incluindo resgates e portabilidades)

PRhosper Relatório Anual 2012
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ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Conselho Deliberativo
(até 17 de junho de 2012)

Marcos Antonio De Marchi • Presidente do Conselho e Representante das Patrocinadoras
Osni de Lima • Representante das Patrocinadoras
André Luis Rodrigues • Representante das Patrocinadoras
Vilien José Soares • Representante dos Participantes
Renato Ferreira do Amaral • Representante dos Participantes

Conselho Deliberativo
(a partir de 18 de junho 2012)

Osni de Lima • Presidente do Conselho e Representante das Patrocinadoras
Pedro Luiz Ferreira de Mattos • Representante das Patrocinadoras
Marcio Antonio Cardoso da Silva • Representante das Patrocinadoras
Vilien José Soares • Representante eleito pelos Participantes
Nelson de Aquino Filho • Representante eleito pelos Participantes

Conselho Fiscal
Rubens André Bueno • Presidente do Conselho e Representante das Patrocinadoras
Victor Muniz Batista • Representante das Patrocinadoras
Marina Pisaneschi • Representante eleito pelos Participantes

Diretoria-Executiva
(até 31 de julho de 2012)

Valeria Bernasconi • Diretora-Superintendente
Denise Nader Porcelli • Diretora
Pedro Luiz Ferreira Mattos • Diretor

Diretoria-Executiva
(a partir de 01 de agosto de 2012)

Valeria Bernasconi • Diretora-Superintendente
Denise Nader Porcelli • Diretora
Pedro Luiz Ferreira Mattos • Diretor
Marcelo Vito Figueiroa Brumatti • Diretor
Fernando Goldenberg Birman • Diretor

Atuário
Towers Watson
Auditoria Externa
Ernst & Young Terco
Serviços Externos
Itaú Soluções Previdenciárias
Sistemas, Gestão do Passivo, Contabilidade,
Processamento dos Investimentos
Gestão de Riscos e Assessoria de
Investimentos
Risk Office
Gestão de Investimentos
BNP Paribas
Itaú-Unibanco
HSBC
Western Asset Management

PRhosper Relatório Anual 2012
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Modelo e estrutura
de governança
em nosso modelo de governança corporativa,
assumindo como pilares:
• os princípios e valores da entidade;
• a forte sintonia entre conselho deliberativo,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês.
ao longo de 2012, tivemos mudanças no quadro
de conselheiros e na diretoria executiva. o
Presidente do conselho sr. Marcos antonio de

Marchi desligou-se da patrocinadora, em março
de 2012. o cargo foi então assumido pelo sr.
osni de lima. o sr. Marcio antonio cardoso
da silva assumiu a vaga de representante das
patrocinadoras no conselho deliberativo, em
substituição ao sr. andré luis rodrigues, que
desligou-se da patrocinadora em abril de 2012.
Para a diretoria executiva, foram indicados
dois novos diretores: sr. Marcelo vito figueiroa
Brumatti e sr. fernando goldenberg Birman.

organograMa

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
CONSELHEIROS REP. PATROCINADORES

DIRETOR
FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO

PRESIDENTEDO
DOCONSELHO
CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE
DELIBERATIVO

CONSELHEIROS REP. PARTICIPANTES

DIRETOR
SUPERINTENDENTE

COMITÊ
INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS
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AUDITORES DE CONTAS

SEGURIDADE

COMITÊ

FINANCEIRO

CONSELHEIROS
REP.
PARTICIPANTES
CONSELHEIROS
REP.
PARTICIPANTES

DIRETOR
JURÍDICO

INVESTIMENTOS

ADMINISTRATIVO /

CONSELHEIROS
REP.
PATROCINADORES
CONSELHEIROS
REP.
PATROCINADORES

SEGURIDADE

JURÍDICO

CONTROLES INTERNOS
E GESTÃO DE RISCO

COMPLIANCE
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GESTÃO DE RISCOS
Dispomos de rigorosos mecanismos para o
gerenciamento dos riscos da entidade, dos planos
e dos investimentos:
• 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;
• os riscos operacionais, jurídicos e compliance
são monitorados por um sistema de controles
internos.
E mais: atualizamos, permanentemente, uma
grade de riscos e de controles direcionada aos
riscos inerentes de um fundo de pensão. A dupla
verificação de atividades críticas e o monitoramento
contínuo feito por 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, em 2012,
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 2012.
Fato relevante:

Em 2012 a PRhosper recebeu a fiscalização do
órgão regulador, PREVIC, Superintendência de
Previdência Complementar, em suas atividades
de rotina dentro da nova sistemática SBR –
Supervisão Baseada em Risco. Os fiscais
avaliaram os processos de gestão de riscos
da Entidade e os processos de governança,
com enfoque na administração do passivo
previdenciário. O resultado foi divulgado
para todos os membros dos colegiados, que
prontamente propuseram suas manifestações
ao órgão fiscalizador, e os
planos de
ação para as oportunidades de melhorias
identificadas. Importante mencionar que os
itens apresentados referem-se às melhorias
nos processos de comunicação e reporting
de informações, tendo os fiscais considerado
satisfatórios todos os processos da entidade.
Durante a fiscalização não foi identificado
nenhum quesito em desconformidade com a
legislação vigente.

PRhosper Relatório Anual 2012
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Gestão de Seguridade
PLANOS PRHOSPER

Além dos planos previdenciais, a PRhosper
administra o Plano de Gestão Administrativa – PGA,
que define a forma com a entidade é administrada.

A PRhosper administra dois planos previdenciais:
1) Plano Básico: do tipo contribuição definida (CD) no qual somente a Rhodia efetua contribuições. Dentro do Plano Básico, há um grupo
específico de participantes do Plano Básico Anterior. O Plano Básico Anterior, da modalidade
benefício definido (BD) ou renda vitalícia, foi fechado para novas adesões em dezembro de 2000.
Em 2012, a PRhosper implantou a gestão segregação total dos investimentos relativos às modalidades CD e BD do Plano Básico. Dessa forma, torna ainda mais transparente a gestão dos recursos
das diferentes massas de participantes.
2) 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 4.816 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.

Total de participantes por plano
Dezembro 2011

Dezembro 2012

Plano Básico

4.764

4.816

Plano Suplementar

2.621

2.711

Novos participantes em 2012
Plano Básico

299

Plano Suplementar

235

Participantes por tipo
Ativos (empregados da patrocinadora)

2.879

Aposentados e pensionistas

1.341

Benefício Proporcional Diferido (BPD)

387

Aguardando opção

234

Autopatrocinados

19

Distribuição por sexo
Feminino

23%

Masculino

77%

Distribuição por idade

PRhosper Relatório Anual 2012

até 30 anos

15%

de 31 a 45 anos

32%

de 46 a 60 anos

27%

acima de 61 anos

26%

Pensando no futuro. Investindo no presente.

11

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.
Em 2012, a PRhosper lançou o novo portal da
Entidade, reformulado para melhor atender à
crescente necessidade de informação de seus
participantes.
No site da entidade, os associados encontram
informações para autogestão de seu plano de
previdência, acessam on-line a sua conta individual, dispõem de ferramentas educativas que
ajudam a conscientizar sobre a importância do
seu plano de aposentadoria.
A equipe de especialistas da PRhosper, sempre
pronta a atender os participantes, participou
de diversos eventos de formação, visando a
melhoria continua na prestação dos serviços
aos associados. Um dos diferenciais é o apoio
individualizado de caráter instrutivo e informativo.
Além de orientar e esclarecer dúvidas, a interação
com os participantes é uma oportunidade para
apresentar temas de planejamento financeiro e
preparação para a aposentadoria.
No ano de 2012 não ocorreram mudanças na
gestão decorrente da alteração societária ocorrida
na patrocinadora que passou a integrar o Grupo
Solvay. No Brasil foi mantido o nome Rhodia,
que passa a assinar “Rhodia, uma empresa
do grupo Solvay”. A integração das empresas
ocorre em diversos níveis da organização, com
a futura centralização das equipes na sede
Rhodia em meados de 2013. As equipes de
previdência já estão trabalhando para identificar
as diferenças e as oportunidades dos planos de
previdência oferecidos por ambas as empresas,
e oportunamente iniciarão uma avaliação mais

PRhosper Relatório Anual 2012
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profunda sobre as questões previdenciárias.
Conforme comentado no relatório anterior 2011,
no curto prazo nada muda.

SITUAÇÃO ATUARIAL DOS PLANOS
Principais hipóteses financeiras
e demográficas

ALTERAÇÕES DE PLANOS
DE BENEFÍCIOS
O Plano Básico da PRhosper passou por uma
pequena reformulação em 2012, tendo sido
aprovada pelo órgão regulador em novembro
de 2012.
Entre os itens alterados, destaca-se o critério de
reajuste dos benefícios dos participantes de renda vitalícia do Plano Básico Anterior (plano vigente
de 1980 a 2000). Estes benefícios passaram a ser
reajustados desde novembro de 2012 pelo índice
integral INPC, tendo sido eliminado da fórmula o
comparativo com o “IGP-2%”.

PRhosper Relatório Anual 2012

O Conselho Deliberativo da PRhosper
aprovou, para o fechamento do exercício 2012,
a manutenção da meta atuarial de INPC + 5,5%.
Embora o ano de 2012 tenha sido marcado pela
queda na taxa de juros básica, (SELIC), a meta
encontra suporte nos estudos realizados pela
Entidade. Os investimentos da modalidade renda
vitalícia (títulos de longo prazo atrelados à inflação
e marcados até o vencimento), foram adquiridos
com taxas de juros acima da meta e mantidos
até o vencimento, garantindo assim o retorno
necessário para o equilíbrio do Plano Básico.
A tábua de mortalidade utilizada para o cálculo
das reservas de renda vitalícia (tábua AT-83,
segregada por sexo) foi mantida.

Pensando no futuro. Investindo no presente.
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Planos da Modalidade BenefÍcio
definido (renda vitalÍcia)

com este resultado positivo, a partir de 2013
cessam as contribuições extraordinárias das patrocinadoras previstas nos planos de custeio de
anos anteriores.

Plano básico - beneFício deFinido

Considerados em seu conjunto, os resultados obtidos no ano permitiram eliminar o déficit do Plano
Básico da modalidade Benefício Definido (Plano
Básico Anterior) de R$ 15 milhões em 2011 gerando um excedente técnico de r$ 26 milhões
em 2012. de acordo com a legislação aplicável,
o excedente técnico irá compor a reserva de contingência para fazer frente a futuros riscos financeiros e de longevidade.
reconciliação atuarial (em milhares de reais)
Déficit equacionado em 31/12/2011
(+) ganhos financeiros com investimentos em 2012

(15.643)

Plano suPlementar - beneFício
deFinido (renda vitalícia em cotas)

no fechamento de 2012, o Plano suplementar
da modalidade Benefício Definido encontrava-se equilibrado atuarialmente.
as reservas do Plano suplementar anterior,
referentes aos participantes que recebem renda vitalícia em cotas, estão integralmente cobertas, no valor de r$ 1,6 milhão.
essa parcela gerou um excedente de r$ 78 mil,
alocado na conta de Reserva de Contingência.

52.451

(-) Perdas atuariais em 2012

(10.634)

=Excedente em 31/12/2012

26.174

Mais detalhes podem ser encontrados
nos Pareceres atuariais de cada Plano de
beneficios, disponíveis na versão completa
do relatório anual, que pode ser baixado no
portal www.prhosper.com.br .
Os planos da PRhosper vigentes encontramse disponíveis no portal da entidade na
internet e na intranet.

PRhosper Relatório Anual 2012
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gestão de investimentos
PERSPECTIVAS DE MERCADO
Em 2013 espera-se a manutenção das taxas de
juros. Os juros reais da Selic estarão em níveis
próximos a 1,85%, caso se concretize a inflação,
medida pelo IPCA, projetada para o ano pelo
mesmo Relatório Focus, que estava em 5,40% na
edição do dia 07/12/2012.
Outro fator importante que deve ser considerado
são as taxas oferecidas pelas NTN-Bs. Esses títulos,
que iniciaram o ano de 2012 oferecendo entre 4%
e 5,50% de taxa real dependendo do vencimento,
atualmente oferecem valores entre 0,50% e 4%,
tendo sofrido uma redução acentuada, durante
todo o ano de 2012.
Seguindo o movimento da taxa Selic e também
das NTN-Bs, os juros pré-fixados também
sofreram fortes reduções ao longo de 2012. Essas
taxas (que iniciaram o ano entre 10,25% e 11,50%,
dependendo do vencimento), atualmente estão
entre 7% e 9,25%.
Em relação à inflação, o cenário projetado pelo
mercado está consideravelmente acima da meta
de 4,50% perseguida pelo Banco Central.

PRhosper Relatório Anual 2012

Acredita-se que a inflação se manterá alta em
2013: a expectativa, segundo o Relatório Focus,
é de 5,40% para 2013.
Para a bolsa, o cenário continua bastante incerto,
com a Europa no centro das atenções, desta vez com
sinais de desaceleração. Em países centrais, como
Espanha, Itália, França e até mesmo Alemanha,
o desemprego e as contas públicas continuam a
preocupar. Os Estados Unidos também vivenciam
uma situação fiscal delicada, com a discussão da
manutenção das medidas de auxílio à economia
e o impacto que este “abismo fiscal” teria sobre o
crescimento do país. Quem deve continuar puxando
a economia em 2013 são os países emergentes. A
China possivelmente consolide seu crescimento
entre 7% e 8%, com maior participação do mercado
interno, e países como Brasil retomem o ritmo de
crescimento apresentado nos últimos anos.
Em relação à economia global, o cenário
continua bastante degradado, com a Europa
sinalizando a necessidade de um longo período
de recuperação. A Alemanha (que puxava a
economia do continente), já começa a mostrar
sinais de enfraquecimento, sendo contagiada
por seus vizinhos. Os Estados Unidos voltam a
mostrar sinais de melhoria, mas o cenário político
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pode influir de forma negativa, nos próximos anos.
No Brasil, a perspectiva para crescimento do PIB
para 2013 foi sendo reduzida constantemente
ao longo das últimas semanas de 2012. Essa
menor perspectiva para 2013 foi acompanhada
de crescimento abaixo do esperado em 2012,
mostrando um esgotamento da trajetória de
avanço puxada pelo consumo e pelo crédito.
O cenário de juros e a conjuntura econômica
previstos para os próximos anos refletem uma
necessidade de buscar mandatos mais ativos, uma
vez que altos retornos e baixos riscos oferecidos
pelos títulos públicos historicamente não ajudarão
novamente os investidores. O direcionamento de
parte do volume alocado em Renda Variável para
gestores que poderão apresentar alpha (definido
como o retorno sobre aquele previsto por um
modelo de equilíbrio; tido como uma forma de
medir a habilidade do gestor) é uma estratégia
para o cenário esperado para os próximos anos,
assim como a incorporação de novas classes de
ativos, como os estruturados.

Alocação
Objetivo

Segmento
Renda Fixa

Limites
Inferior Superior

99,0%

95%

100%

Renda Variável

1,0%

0%

5%

Investimentos estruturados

0,0%

0%

0%

Investimentos no exterior

0,0%

0%

1%

Imóveis

0,0%

0%

1%

Operações com participantes

0,0%

0%

0%

Objetivos de alocação – COTA CD
(PLANOS BÁSICO E SUPLEMENTAR)
Alocação
Objetivo

Segmento

Limites
Inferior Superior

Renda Fixa

85,0%

60%

100%

Renda Variável

15,0%

0%

40%

0,0%

0%

10%

Investimentos no exterior

0,0%

0%

10%

Imóveis

0,0%

0%

0%

Operações com participantes

0,0%

0%

0%

Investimentos estruturados

Benchmarks (indicadores de rentabilidade

Indicadores 2012
2012

Objetivos de alocação – COTA BD
(PLANO BáSICO ANTERIOR – RENDA VITALíCIA)

CDI

IMA-B

IBr-x

8,4%

26,68 %

11,54%

dos segmentos de investimentos)

Renda Fixa: 70% CDI + 30% IMA-B
Renda Variável: 100% IBr-x
Investimentos Estruturados: 100% IMM

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 2012-2017 estabeleceu
os seguintes parâmetros principais:

Investimentos no Exterior: 100% IBr-x
Imóveis: INPC + 5,5%

No final do ano de 2012, o Conselho Deliberativo
aprovou alterações na Política para os exercícios
seguintes:
• Inclusão do segmento Renda Variável Ativa,
com benchmark IBr-x + 6% a.a.
Esse segmento visa buscar investimentos que
não estejam diretamente vinculados com o
índice IBr-x.
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Investimentos da Gestão Previdencial

Para a execução da Política de Investimento,
a PRhosper contrata gestores externos especializados que, por meio de carteiras balanceadas
e fundos exclusivos, realizam a realocação
de recursos entre renda fixa e variável. A administração e a custódia de ativos são descentralizadas por gestor.

Cada tipo de plano de benefício tem características
próprias e a Política de Investimentos define objetivos diferentes para cada um deles.

Distribuição dos recursos por gestor
(incluindo fundos exclusivos)
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

BNP Paribas

188.625

HSBC

301.725

Itaú-Unibanco

415.212

Western Asset

166.846

Própria (Imóveis)

O quadro abaixo mostra em quais modalidades
são aplicados os recursos para cada tipo de plano.
Em 2012, os investimentos das modalidades Contribuição Definida e Beneficio Definido foram integralmente segregados, com a movimentação
da parcela de investimentos ainda alocada na
carteira administrada para fundos abertos exclusivos para esta modalidade. Esta mudança visa
dar maior transparência para cada uma das modalidades, que passam a ser administradas por
veículos próprios.

2.137

Veículos de Investimentos

Contribuição Definida e Benefício Definido

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.

Planos Básico Plano Básico Anterior
e Suplementar
(Benefício Definido/

(Contribuição Definida)
Carteira Balanceada-Fundos
e carteiras de Renda Fixa e
Renda Variável

Renda Vitalícia)

X

Não investe

Imóveis

Não investe

X

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

Não investe

X

Renda Fixa - Fundos
Condominiais

Não investe

X

MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
(PLANOS BÁSICO E SUPLEMENTAR)

Nesse segmento, os benefícios futuros dependerão dos rendimentos que vierem a ser
acumulados nos planos.
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. Os investimentos
das contas individuais dos participantes desses
planos são administrados através de carteiras
PRhosper Relatório Anual 2012
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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.
Em dezembro de 2012, os ativos garantidores
dessa modalidade estavam investidos conforme
o quadro abaixo.

Composição dos investimentos
Carteira Balanceada

Em dezembro, os ativos garantidores da reservas
do Benefício Definido (Plano Básico Anterior) estavam investidos conforme o quadro abaixo.
Composição dos Investimentos
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Renda Fixa (Fundos CDI)*

15.618

Renda Fixa (Fundos ALM)
Títulos Públicos Marcados no Vencimento
Fundo Defense

164.726

Títulos Públicos Marcados a Mercado
Fundo Stix

289.095

Imóveis

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

Renda Fixa

486.869

Renda Variável

116.819

2.046

* 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.

Rentabilidade dos ativos da cota BD
(fundos exclusivos e imóveis)

2012

Benchmark
INPC+5,5%

Renda Fixa - Fundo STIX Itaú*

28,00%

12,04%

Renda Fixa - Defense HSBC

13,00%

12,04%

Imóveis**

81,18%

12,04%

Rentabilidade dos ativos da Cota CD
(Carteira balanceada)

2012
Renda Fixa

15,64%

Renda Variável 13,00%

Benchmark
13,64% (70% CDI + 30% IMA-B)
11,54% ( IBr-x )

MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO (PLANO

*Rentabilidade do Fundo Stix impactada positivamente pela queda nas taxas de
juros - títulos marcados a mercado.
**Rentabilidade dos imóveis impactada positivamente pelo retorno financeiro da
locação de vagas recebidas em sistema de comodato localizadas no Centro Empresarial de São Paulo.

BÁSICO ANTERIOR/RENDA VITALÍCIA)

A composição dos investimentos da modalidade
de Benefício Definido (Plano Básico Anterior) é
determinada pelo estudo ALM - Asset Liability
Management (Gerenciamento Ativo x Passivo).
Em 2012, a carteira de investimentos da parcela
BD foi integralmente segregada. A parcela de investimentos da cota BD, administrada em comum
com a cota CD, equivalente, à R$ 2 milhões, migrou para o fundo aberto de renda fixa destinado
aos pagamentos de curto prazo.
Os ativos principais permaneceram em fundos
exclusivos de títulos de renda fixa de longo prazo
(denominados Fundos ALM), parte marcada até o
vencimento e parte marcada a mercado, em fundos de renda fixa destinados aos pagamentos de
curto prazo, e imóveis.
PRhosper Relatório Anual 2012
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RENTABILIDADE POR COTA

investimentos da gestão
administrativa

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.

considerados todos os planos, modalidades
e veículos de investimentos, a rentabilidade da
entidade foi de 18,15%.
a rentabilidade, após despesas, da cota cd
(Contribuição Definida) foi de 14,91%.
a rentabilidade, após despesas, da cota Bd
(Beneficio Definido) foi de 22,29%

investiMento do Plano de
gestão adMinistrativa

(em milhares de reais, em 31 de dezembro)

fundo soberano

763

a rentabilidade, após despesas, da cota Pga
(administrativa) foi de 7,09%
veja o comparativo da cota cd com os indicadores
financeiros.

RENTABILIDADE DOS ATIVOS - PGA
renda fixa

2012

Benchmark 100%cdi

8,27%

8,40 %

coMParativo cota cd
(janeiro 2000 - Dezembro 2012)
500%

400%

300%

cota cd
532%
cdi
402%

200%

100%

inPc
122%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

o resumo do demonstrativo de investimentos
na data de 31 de dezembro de 2012 encontrase no relatório completo, em versão eletrônica
disponível no portal www.prhosper.com.br.
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gestão financeira e contáBil
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

conforme estabelecido pelo regulamento do
plano, somente os participantes autopatrocinados e vinculados (BPD) contribuem para as despesas administrativas.

(em milhares de reais, em 31 de dezembro)

(em milhares de reais, em 31 de dezembro)

Plano Básico

Plano suplementar

51

43

446

406

Participantes
Patrocinadores

Plano Básico

Plano suplementar

25 *

10.038

7.881

7.294

0

127

Portabilidades recebidas

• Participantes

contriBuiçÕes gestão adMinistrativa
Patrocinadora e ParticiPantes

contriBuiçÕes Para a gestão Previdencial

Patrocinadores

os patrocinadores cobrem a quase totalidade
das despesas administrativas não atribuídas aos
investimentos, tendo aportado no ano para essa
finalidade R$ 852 mil.

• investimentos

Fontes de custeio da gestão previdencial
• Patrocinadores
• Participantes
• fundo de reversão

Participantes

• Patrocinadora

contriBuiçÕes gestão adMinistrativa
investiMentos
(em milhares de reais, em 31 de dezembro)

* apenas os participantes autopatrocinados fazem contribuição no Plano Básico.

debitado dos investimentos

Plano Básico

Plano suplementar

1.088

766

gestão administrativa

fontes de custeio para cobertura das despesas
administrativas:
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DESPESAS

Despesa com Gestão Previdencial

Despesas administrativas não
atribuídas às cotas

Os pagamentos efetuados - incluindo aposentadorias,
resgates e portabilidades - somaram R$ 53,5 milhões.

As despesas de funcionamento da PRhosper totalizaram R$ 1,2 milhão em 2012
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.

Benefícios Pagos por Plano

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Plano Básico

48.252

Plano Suplementar

5.288

Benefícios pagos por tipo

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

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

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Formação e treinamento

19.215,87

Portabilidade para outros planos

48.562
472

Serviços de terceiros - consultorias

320.010,06

Devolução por desligamento (resgates)

3.452

Serviços de terceiros - operação e gestão

892.439,47

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

1.053

Auditoria

30.126,32

Despesas com administração de
investimentos (atribuídos às cotas)

Em 2012, foi custeado um total de R$ 1,8 milhão em
despesas* pela rentabilidade dos investimentos.
* Não computados custos de administração dos fundos Stix, Defense, Institucional,
Targus Active, debitados diretamente das cotas dos fundos.

(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Serviços de Terceiros - Gestão dos Recursos
Serviços de Terceiros - Operação e Gestão
Serviços de Terceiros - Consultorias

PRhosper Relatório Anual 2012

1.336.829,67

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2012
As demonstrações financeiras de 2012 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.
Evolução do Patrimônio Social Consolidado
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

449.791,95

2008

2009

2010

2011

2012

67.242,35

714.657

791.572

857.333

937.027

1.074.298
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Evolução do Patrimônio Social por Plano
(Em milhares de Reais, em 31 de dezembro)

Tipo do Plano

2012

2011

Plano Básico

817.924

723.735

Plano Suplementar

256.374

212.244

Plano de Gestão Adm. Básico

403

585

Plano de Gestão Adm. Suplementar

200

463

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

31/12/2012 31/12/2011
Ativo
Disponível

97

22

Realizável

1.075.177

938.063

3

7

Gestão Administrativa (Nota 5)
Investimentos (Nota 6)
TOTAL DO ATIVO

1.075.174

938.056

1.075.274

938.085

31/12/2012 31/12/2011
Passivo
Exigível Operacional

975

1.058

1.074.299

937.027

1.071.258

934.285

1.045.006

934.219

Benefícios Concedidos

583.149

554.091

Benefícios a Conceder

461.857

390.101

-

(9.973)

26.252

66

Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas

(-) Provisões
Matemáticas a Constituir
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Fundos
TOTAL DO PASSIVO

26.252

66

3.041

2.742

1.075.274

938.085

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 DiretoriaExecutiva, 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.

tel.: (11) 3741-7189 / 8354 | Fax: (11) 3741-6180
e-mail: rhodia.prhosper@solvay.com | www.prhosper.com.br
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